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dobeles
Novada ziņas

obeles egle šogad ir veidota metāla 
karkasā, kurā iestiprinātas 42 eglītes. 
Šādi darināta, tā ir 15 metrus augsta. 

Rotājumiem izmantotas silti baltas lampiņas 
ar vēsi baltām mirgojošām diodēm, kā arī 
sudrabaini auseklīši. 

Pilsēta šogad tiek dekorēta ar Ziemassvēt-
ku gaismas virtenēm, pušķojot kokus un mūž-
zaļos krūmus, tāpat Dobelē redzami skaisti 
stabu dekori. Iepriekšējā gada rotājumi ir pa-
pildināti ar jaunumu – speciālu rotājumu di-
zainu par godu šogad no jauna atvērtajai Do-
beles Pilij. Pie ielu apgaismojuma laternām 
izvietotas atslēdziņas, kurām sekojot var no-
kļūt pie pils galvenās ieejas. Kas tur sagaida, ir 
jānoskaidro katram pašam! Brīnišķīgā “svētku 
tērpā” ir arī tilts Dobelē, savukārt lielizmēra 
zvaigznes sagaida tos, kuri iebrauc pilsētā 
no Jelgavas puses, jo tās zaigo virs Brīvības 
ielas blakus mācītājmuižai. Tiek greznotas 
arī sabiedriskās ēkas, vērīgākie noteikti atra-
dīs visas izgreznotās vietas. Tā kā decembra 
sākumā uzsniga sniedziņš, ir ieradušies arī 
Dobeles sniegavīri, daži no tiem vēlējās iepa-
zīties ar novadu, tāpēc ir apmetušies arī attā-
lākos pagastos.

Aucē galvenā egle savā zeltītajā svētku 
ietēr pā tika iedegta Otrajā adventē. Tūlīt pēc 
svētku egles iedegšanas rūķis Gardummice 
bērnus un vecākus gaidīja Auces estrādē, kur 
drošā attālumā vienam no otra rādīja savus 
jautros Ziemassvētku piedzīvojumus audiāli 
teatrālajā ziemas gaismu vides teātrī. Šogad 
Auces pilsētā mirdzēs gan jau ierasti svētku 
rotājumi pie laternām, gan rotājumi ap ko-
kiem, kas īpaši izceļ un padara romantisku 
sniegoto Aspazijas laukumu. Vērīgākie no-
teikti ir pamanījuši arī kādu jaunu dekoru, 
kas priecē gan mazas, gan lielas sirdis. 

Arī Tērvetes vēsturiskā centra burvīgajā 
dabas skatuvē 1. decembrī tika iedegta Zie-
massvētku galvenā egle. Šobrīd tā īpaši skais-
tā svētku tērpā priecē gan vietējos iedzīvotā-
jus, gan Tērvetes viesus. Šo brīnumu krēslas 

stundā iededza rūķis Gardummice, kas 
ciemojās Tērvetē ar audiāli teatrālu ziemas 
gaismu vides instalāciju “Rūķa svētku jampa-
dracis” ģimenēm ar bērniem, bet, tuvojoties 
Ziemassvētku laikam, ikviens tiek aicināts at-
braukt uz Tērveti un gūt patiesu pārsteigumu 
par to gaismas un vides instalāciju, kas eglītei 
nostāsies blakus svētku laikā! 

Savukārt 3. decembrī daudzus acu ska-
tienus priecēja svētku egle, kas iemirdzējās 
Bukaišu pagasta centrā, vēl viena svētku prin-
cese sajūsmina Zelmeņos pie Tērvetes admi-
nistrācijas. Un, protams, atliek vien dodoties 
ceļā pa visām apdzīvotajām vietām, jo egles 
un rotājumi ikvienu priecē daudzviet novadā! 

Dobeles novada pašvaldības informācija 

Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks, drīz pie durvīm klau-
vēs Jaunais gads, kad parasti mēs atskatāmies uz aizvadītajā 
gadā paveikto un izvirzām jaunus mērķus nākamajam ga-
dam. 

Atskatoties uz 2021. gadu, kas līdz ar administratīvi te-
ritoriālo reformu mūsu dzīvēs ienesis būtiskas pārmaiņas 
un jaunus izaicinājumus, ar gandarījumu varu atzīt, ka šajā 
gadā pašvaldība veiksmīgi turpinājusi īstenot plānotos dar-
bus, ievērojot noteiktās prioritātes. Ieguldīts nozīmīgs darbs 
ceļu infrastruktūras sakārtošanā, ar mērķi nākotnē visus no-
zīmīgākos pašvaldības grantētos ceļus apstrādāt ar “melno 
segumu”, turpināts darbs izglītības iestāžu uzlabošanā, veik-
smīgi īstenoti projekti, piesaistot nozīmīgu Eiropas Savienī-
bas līdzfinansējumu. Tas viss parāda, ka ejam pareizā virzie-
nā – norisinās nemitīga novada attīstība.  Visi darbi ir veikti, 
domājot par novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu 
šodien un nākotnē. Esmu īpaši gandarīts, ka izdevies panākt, 
lai visā jaunajā Dobeles novadā skolēniem ir iespēja saņemt 

brīvpusdienas, tas ir liels atspaids vecākiem. Priecē, ka ie-
dzīvotāji to novērtē, jo pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju 

viedoklis, kā arī līdzdalības veicināšana pašvaldības darbā, 
tāpēc domājam, kā iedzīvotājus arvien  vairāk iesaistīt pašval-
dības darbā un plānošanā. Arī pēc administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanas attīstība novadā neapstāsies, iespēju 
robežās turpināsim apgūt Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda finansējumu, plānosim un strādāsim 
tā, lai vietā, kur mēs dzīvojam, gribētu dzīvot un strādāt arī 
mūsu bērni. 

Ļoti skumji, ka šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā tūksto-
šiem ģimeņu likteņi Latvijā ir kļuvuši kā skarbs pierādījums 
tam, cik traģiskas sekas var būt vieglprātībai, tā izpostot ģi-
menes un laupot dzīvības…, Covid-19 vīruss nesaudzē ne jau-
nus, ne vecus, tas piezogas nemanāmi, tāpēc gribas ticēt, ka 
tie, kuri vēl nav izlēmuši par labu vakcinācijai pret šo lipīgo 
vīrusu, to izdarīs, lai glābtu sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkus. 

Dārgie novadnieki, ikdienas steigā neaizmirsīsim, ka de-
cembris ir mīlestības, gaismas un sirsnības laiks, kad atve-
ram savas sirdis labestībai un gaišām domām. Šis laiks stipri-
na ģimeņu kopības sajūtu, vairo saticību un vēlmi iepriecināt 
vienam otru, bet Ziemassvētku brīnumu mums jāsajūt kat-

ram pašam sevī, ļau-
sim šim brīnumam 
uzplaukt un mirdzēt pāri 
ikdienības pelēkumam! Ļausim 
šim brīnumam mirdzēt, saglabājot to ne tikai 
šajā svētku laikā, bet arī ikdienā, daloties ar saviem līdzcil-
vēkiem, lai Jaunajā gadā plecu pie pleca turpinātu ikdienu 
daudz mīļāk un sirsnīgāk vienam pret otru! 

Paldies visiem par sadarbību, uzticību un 
atbalstu 2021. gadā! Novēlu ikkatram sagaidīt 
gaišus, mierīgus, ģimeniskus, mīlestības un 
saticības pilnus Ziemassvētkus! 

Lai svētkos gūtais miers dod spēku un izturību 
īstenot Jaunajā gadā visas ieceres un visus labos 
darbus! Lai mums visiem laba veselība! 

  Ar cieņu,
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars	Gorskis

Cienījamie Dobeles novaDa ieDzīvotāji!

novaDā mirDz svētku egles 
Iedegšanas svētkus Dobeles pilsētas galvenā egle šogad svinēja mazliet 
citādi – bez liela ļaužu pulka apvienojošas ceremonijas. Lai ievērotu 
epidemioloģiskās drošības prasības, iedzīvotāji netika aicināti pulcē-
ties vienuviet vienā laikā, gluži pretēji – 4. decembrī, iestājoties tum-
sai, Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā ļaudis priecēja interaktīvā 
egle, ko varēja iedegt ikviens Tirgus laukuma apmeklētājs pats.

D

Auces galvenā svētku egle.                 Foto: Elza Jarmoļiča

Dobeles pilsētas svētku egle.                                                 Foto: Kaspars Krauze

Tērvetes svētku egle.                                           Foto: Inita Roze
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Jau atkal viens gads tuvojas izskaņai, tāpēc pārskatu dienas
grāmatas ierakstus – varbūt kas nozīmīgs, līdz galam nepaveikts 
pārceļams nākamā gada kalendārā. 

Šis gads novadam ir bijis pārmaiņām un labiem darbiem pie
pildīts. Plānojot 2021. gada paš  valdības budžetu, iespēju robežās 
ņēmām vērā visu nozaru un jomu intereses, cenšoties nodrošināt, 
lai finansējums būtu pietiekams infrastruktūras uzturēšanai un at
tīstībai, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, izglītībai, kultūrai un 
sportam, projektu un pasākumu īstenošanai. 

Paveikto darbu saraksts liecina, ka kopīgiem spēkiem esam 
spējuši paveikt lielāko daļu no plānotajiem darbiem. Ir noslē
gušies Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un 
pārbūves darbi, īstenota Dobeles stadiona rekonstrukcijas pirmā 
kārta, nozīmīgi darbi veikti pirmsskolas izglītības iestādēs “Ābo
lītis” un “Zvaniņš”, ierīkots aktīvās atpūtas laukums Gardenē, uz
labots ielu apgaismojums Kaķeniekos. Un tā varētu turpināt vēl 
un vēl…

Ievērojams finansiālais un cilvēkresursu ieguldījums veikts 
dažādu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un attīstībā: 
turpinās ESF finansētais veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumu pieejamības veicināšanas projekts, 
izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” 
sniegšanai Lejasstrazdos, turpinās darbs pie citu nozīmīgu pa
kalpojumu pilnveides.

Aizvadītais gads neapšaubāmi ir bijis pārmaiņām bagāts. 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 1. jūlija Au
ces, Tērvetes un Dobeles novadi ir apvienojušies, lai turpmāk 
kā viena pašvaldība plānotu un virzītu savu darbību un attīstī
bu. Attīstības un plānošanas nodaļa veica aptauju, lai izzinātu 
iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un priekšliku
mus, iekļāva tos jaunā novada attīstības plānošanas 
dokumentos. Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš devis 

Dobeles novaDa 
Domes Deputātu 
sveicieni svētkos 

Pārlapojot aizvadītā gada kalendāru

Dobeles novada dome 2021. gada 15. novem-
bra ārkārtas sēdē nolēma:

Iecelt Agri Vilku Dobeles novada paš val dī
bas izpilddirektora amatā.

Dobeles novada dome 2021. gada 17. novem-
bra ārkārtas sēdē nolēma:

Apturēt Dobeles novada domes deputāta 
Aināra Meiera pilnvaras.

Dobeles novada dome 2021. gada 25. novem-
bra sēdē nolēma:
1. Apstiprināt nolikumu “Nekustamo īpašu

mu iznomāšanas komisijas nolikums” un 
izveidot Dobeles novada pašvaldības Ne
kustamo īpašumu iznomāšanas komisiju;

2. apstiprināt nolikumu “Darījumu ar lauk
saimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 
nolikums” un izveidot Dobeles novada 
pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecī
bas zemi izvērtēšanas komisiju;

3. apstiprināt nolikumu “Nekustamo īpa
šumu komisijas nolikums” un izveidot 
Dobeles novada pašvaldības Nekustamo 
īpašumu komisiju;

4. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamo īpašumu Muldavas ielā 3 un 
Muldavas ielā 3B, Dobelē, sadalīšanai un 
robežu pārkārtošanai;

5. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamo īpašumu “Tehniķi” un “Nilovi”, 
Auru pagastā, sadalīšanai un robežu pār
kārtošanai;

6. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamā īpašuma “Lazdas”, Miltiņos, Bēr
zes pagastā, zemes vienības sadalīšanai;

7. apstiprināt zemes ierīcības projektu ze
mes īpašuma “Pīpenes”, Vītiņu pagastā, 
zemes vienības sadalīšanai;

8. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamā īpašuma “Veckalēji”, Tērvetes 
pagastā, zemes vienības sadalīšanai;

9. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamo īpašumu “Aizpuri” un “Rutki”, 
Bukaišu pagastā, zemes vienību sadalīša
nai un robežu pārkārtošanai;

10. apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamo īpašumu „Ozoli” un “Kāvužas”, 
Bukaišu pagastā, zemes vienību sadalīša
nai un robežu pārkārtošanai;

11. sadalīt nekustamo īpašumu “Zītari”, 
Augstkalnes pagastā, atdalāmajai zemes 
vienībai piešķirt nosaukumu un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

12. sadalīt nekustamo īpašumu “Rūķīši”, 
Augstkalnes pagastā, atdalāmajai zemes 
vienībai piešķirt nosaukumu un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

13. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Akā
cijas”, Miltiņos, Bērzes pagastā, trijos at
sevišķos īpašumos, nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus;

14. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Meža 

Peizes”, Bērzes pagastā, divos atsevišķos 
īpašumos, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus;

15. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalnā
ji”, Bērzes pagastā, divos atsevišķos īpašu
mos, nosakot nekustamā īpašuma lietoša
nas mērķus;

16. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunās 
Bauskas”, Krimūnu pagastā, divos atseviš
ķos īpašumos, nosakot nekustamā īpašu
ma lietošanas mērķus;

17. atļaut atdalīt no rezerves zemes fondā 
ieskaitītās zemes vienības “Robežas josla”, 
Vītiņu pagastā, zemes vienību, piešķirt 
nosaukumu un noteikt nekustamā īpašu
ma lietošanas mērķi;

18. piešķirt adresi būvei bez kadastra apzīmē
juma, kas atrodas uz zemes vienības Cen
trālais laukums 3, Bēnē, Bēnes pagastā;

19. piešķirt adresi būvei, kas atrodas uz apbū
vētas zemes vienības “Podziņas”, Tērvetes 
pagastā;

20. iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvē
to zemes īpašumu “Bērtulaiši”, Bukaišu 
pagastā, personai, kurai pieder uz zemes 
īpašuma esošās būves;

21. ieguldīt SIA “Dobeles un apkārtnes slim
nīca” pamatkapitālā Dobeles novada paš
valdības dzīvokļa īpašumu Meža prospek
tā 4–55, Dobelē;

22. apstiprināt sarakstu “Dobeles novada paš
valdības īpašumā un valdījumā esošo ne
apbūvētu un degradētu teritoriju izmanto
šanas iespēju izvērtējums”;

23. ierosināt Zemkopības ministrijai atsavi
nāt nepieciešamo meža zemi 7,04 ha platī
bā, kas atrodas valsts nekustamā īpašuma 
“Ērgļu mežs”, Auru pagastā, sastāvā, lai 
nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 
atļauto pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanu – parku ierīkošanu un uzturēšanu; 

24. atsavināt dzīvokli Nr. 8 Kras ta ielā 13, Do
belē, 26,1 m2 platī bā pirmpirkuma tiesīga
jai personai;

25. atsavināt dzīvokli Nr. 35 Zaļajā ielā 44, Do
belē, 62,6 m2 platībā pirmpirkuma tiesīga
jai personai;

26. atsavināt dzīvokli Nr. 5 “Bastardi”, Bērzes 
pagastā, 83,6 m2 platībā pirmpirkuma tie
sīgajai personai;

27. pārdot atklātā izsolē nekustamos īpašu
mus – dzīvokli Nr. 2 “Lejasstrazdi 12”, Le
jasstrazdos, Dobeles pagastā, 49,8 m2 platī
bā un dzīvokli Nr. 21 Dārza ielā 3, Apguldē, 
Naudītes pagastā, 68 m2 platībā, uzdot Do
beles novada pašvaldības Nekustamo īpa
šumu komisijai apstiprināt izsoles notei
kumus un organizēt nekustamo īpašumu 
atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā;

28. atsavināt zemesgabalu “Annenieku vei
kals”, Annenieku pagastā, 0,1528 ha platī
bā pirmpirkuma tiesīgajai personai;

29. atsavināt zemesgabalu Rūtas ielā 9, Gar
denē, Auru pagastā, 1,32 ha platībā pirm
pirkuma tiesīgajai personai;

30. atsavināt zemesgabalu “Ceriņi”, Zebrenē, 
Zebrenes pagastā, 0,2678 ha platībā pirm
pirkuma tiesīgajai personai;

31. atsavināt nekustamo īpašumu Tērvetes 
ielā 7, Tērvetē, Tērvetes pagastā, 0,1460 ha 
platībā pirmpirkuma tiesīgajai personai;

32. atsavināt nekustamo īpašumu Kalna iela 1B, 
Aucē, 0,0152 ha platībā zemesgabalam 
piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam;

33. pārdot atklātā izsolē nekustamos īpašu
mus – zemesgabalu Līvānu iela 1, Šķibē, 
Bērzes pagastā, 0,1627 ha platībā; zemes
gabalu “Veczemnieki 132”, Auru pagastā, 
0,0483 ha platībā un zemesgabalu “Galenie
ki 32”, Dobeles pagastā, 0,0545 ha platībā, 
uzdot Dobeles novada pašvaldības Nekus
tamo īpašumu komisijai apstiprināt izsoles 
noteikumus un organizēt nekustamo īpašu
mu atsavināšanu likumā noteiktajā kārtībā;

34. izslēgt no Dobeles novada Izglītības pār
valdes bilances pamatlīdzekli “Automātis
kās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma” ar atlikušo vērtību 
trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit devi
ņi eiro, 13 centi;

35. izdarīt grozījumus Dobeles novada do
mes 2016. gada 29. septembra lēmumā 
Nr. 220/9 “Par līguma par ūdenssaimnie
cības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar 
SIA “Dobeles ūdens””;

36. piešķirt naudas balvas Dobeles novada 
sportistiem, treneriem un sporta spēļu 
komandām;

37. atļaut Gardenes pamatskolai pieņemt zie
dojumu no SIA “Mikrotīkls” par kopējo 
ziedojuma vērtību trīs tūkstoši pieci simti 
astoņi eiro, 73 centi;

38. ar 2021. gada 1. decembri iecelt Inesi Vai
tu Annenieku pirmsskolas izglītības iestā
des “Riekstiņš” vadītājas amatā;

39. izveidot Dobeles novada pašvaldības Ie
pirkuma komisiju un apstiprināt noliku
mu “Iepirkuma komisijas nolikums”;

40. apstiprināt nolikumu “Finansiālā atbalsta 
piešķiršanas kultūras projektiem komisi
jas nolikums“;

41. apstiprināt nolikumu “Finansiālā atbalsta 
piešķiršanas sporta projektiem komisijas 
nolikums“;

42. apstiprināt nolikumu “Finansiālā atbalsta 
piešķiršanas sociālajiem un veselības pro
jektiem komisijas nolikums“;

43. apstiprināt nolikumu “Jauniešu aktivitāšu 
un bērnu vasaras nometņu projektu fonda 
finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas 
nolikums“;

44. turpināt dalību Nacionālajā veselīgo paš
valdību tīklā, kā atbildīgo personu par 
pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā noteikt novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultū
ras, sporta un sociālajā jomā Gunti Saf
ranoviču un kā atbildīgo darbinieku, kas 
koordinē Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā noteikto kritēriju ieviešanu un spe
ciālistu sadarbību pašvaldībā, – Auces ad
ministrācijas Izglītības, kultūras un spor
ta nodaļas vadītāju Valdu Zvirbuli;

45. uzsākt pastarpinātās pārvaldes iestādes – 
Auces novada Pieaugušo izglītības un 
informācijas centra – likvidāciju, pievie
nojot to Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centram, un 
apstiprināt nolikumu “Dobeles Pieaugu
šo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra nolikums”;

46. apstiprināt nolikumu “Dobeles novada 
bāriņtiesas nolikums”;

47. apstiprināt domes saistošos noteikumus Nr. 8 
„Grozījumi Dobeles novada domes 2021. ga
da 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Dobeles novada pašvaldības nolikums””;

48. uzsākt pastarpinātās pārvaldes iestāžu – 
Auces administrācijas, Bēnes pagasta 
pārvaldes, Lielauces pagasta pārvaldes, 
Dobeles novada pašvaldības administrā
cijas un Tērvetes administrācijas – reorga
nizāciju, kuras rezultātā šīs iestādes tiek 
apvienotas un tiek izveidota pastarpinātās 
pārvaldes iestāde – Dobeles novada paš
valdības administrācija, un apstiprināt 
pastarpinātās pārvaldes iestādes noliku
mu “Dobeles novada pašvaldības admi
nistrācija nolikums”;

49. apstiprināt nolikumu “Dobeles novada 
pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums”;

50. izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 
2021. gada 19. jūlija lēmumā Nr. 14/3 „Par 
Dobeles novada domes pastāvīgo komite
ju izveidošanu”;

51. uzsākt Auces novada Sociālā dienesta, Do
beles novada Sociālā dienesta un Tērvetes 
novada Sociālā dienesta reorganizāciju, 
veicot minēto iestāžu apvienošanu, uz re
organizējamo iestāžu bāzes izveidojot Do
beles novada Sociālo dienestu, un apstip
rināt nolikumu “Dobeles novada Sociālā 
dienesta nolikums”;

52. apstiprināt nolikumu “Dobeles novada 
Sociālā dienesta vadītāja amata konkursa 
nolikums”;

53. noteikt pakalpojumu maksas apmērus 
Sociālās aprūpes centrā “Tērvete” ar 
2022. gada 1. janvāri; 

54. iecelt amatā Dobeles novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku 
un bāriņtiesas locekļus.

Dace Riterfelte,
Dobeles novada pašvaldības 

 sēžu protokolu vadītāja

Dobeles novaDa Domes lēmumi 



AR AUGŠUPEJOŠU SOLI PĀRDOS:
• dzīvokli Nr. 2 “Lejasstrazdi 12”,  Lejasstrazdos, Dobe-

les pagastā, Dobeles novadā, 49,8 m² platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 498/2026 domājamās daļas no daudz
dzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4660 900 0288, par 
sākumcenu 900 EUR, solis – 100 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā jāie
sniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak
sājuma dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 90 EUR un dalības maksu 20 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles nam
saimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālruni 63722463.  

• dzīvokli Nr. 21 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagas-
tā, Dobeles novadā, 68 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās 
kopīpašuma 644/13648 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mā
jas un zemes, kadastra numurs 4680 900 0226, par sākumcenu 
2300 EUR, solis – 200 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā jāie
sniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak
sājuma dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles nam
saimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālruni 63722463. 

• zemesgabalu Līvānu iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, 
Dobeles novadā, kadastra numurs 4652 006 0101, platība 
0,1627 ha, kadastra apzīmējums 4652 006 0101, par sākumce
nu 5500 EUR, solis – 500 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā jāie
sniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksā
juma dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī
bas naudu 550 EUR un dalības maksu 40 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis. Informācija 
par zemesgabalu pieejama portālā www.kadastrs.lv vai pašval
dības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālruni 63707249.

• zemesgabalu “Veczemnieki 132”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra numurs 4646 011 0152, platība 0,0483 ha, kadas
tra apzīmējums 4646 011 0152, par sākumcenu 1600 EUR, solis – 
100 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā jāie
sniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak
sājuma dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 160 EUR un dalības maksu 40 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis. In
formācija par zemesgabalu pieejama portālā www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālruni 
63707249.

• zemesgabalu “Galenieki 32”, Dobeles pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra numurs 4660 006 0032, platība 0,0545 ha, ka
dastra apzīmējums 4660 006 0032, par sākumcenu 2000 EUR, 
solis – 100 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. janvārim pašvaldībā jāie
sniedz rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak
sājuma dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. aprīlis. In
formācija par zemesgabalu pieejama portālā www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālruni 
63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv vai zvanot pašvaldības Nekustamo īpa
šumu nodaļas speciālistam pa tālr. Nr. 63707249 darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701
Reģ. nr.: 90009115092
Norēķinu konts: LV94 UNLA 0050014267180
AS “SEB Banka”, kods: UNLALV 2X
Norēķinu konts: LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

iZsoles 
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2022. gada 12. janvārī plkst. 14.00
Dobeles novada pašvaldības Lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 
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Dobeles novaDa Domes Deputātu sveicieni svētkos 

Ziemassvētku laiks ir gaišuma, sirsnības un mīlestības 
laiks, kad paceļamies pāri savām ikdienas rūpēm un atve
ram sirdis labestībai visapkārt. Dārgākā dāvana, ko varam 
pasniegt gan mūsu tuviniekiem, gan līdzcilvēkiem, ir laiks, 
klātbūtne, sarunas un smaids. Dāvāsim to cits citam!

Lai patiesas sirsnības pilni Ziemassvētki, lai veselīgs, 
sportisks un panākumiem veiksmīgs Jaunais gads! Mums 
viss izdosies!

Sintija Liekniņa, Dobeles novada domes deputāte 

* * * 
Saulgrieži ir zīmīgs laiks gan dabā, gan 

cilvēku dzīvē

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
Piezīmes uz šī gada kalendāra pēdējo 

lapu malām...

Ziemas un Vasaras saulgrieži, kaut arī ārēji pilnīgi pretstati, 
savā ziņā ir ļoti līdzīgi. Ziemas saulgrieži atver vārtus jaunam 
gadam, jaunam sākumam, mērķiem un cerībām, Vasaras saul
grieži iet pretī pilnbriedam un svētīgai rudens ražai. Varbūt tie
ši tāpēc abi mums šķiet tik svarīgi, brīnumu pilni, pat maģiski.

Šobrīd mēs stāvam uz Ziemas saulgriežu sliekšņa, ar sirds 
siltām gaidām un rāmu dvēseles prieku pošamies Ziemassvēt
kiem – savstarpējas mīlestības un cieņas, ģimeniskuma, garī
ga pacēluma un piepildīta sirdsmiera svētkiem, kam pēdās jau 
min nezināmais, bet cerību, sapņu un jaunu izaicinājumu pil
nais 2022. gads.

Šoreiz gada nogalē man negribas lietišķi uzskaitīt aizejošajā gadā 
padarītos darbus, kaut arī saraksts sanāktu garš un iespaidīgs. Ik
viens, kuram patiesi rūp Dobeles un visa novada attīstība un izaug
sme, pats prot tos ieraudzīt, novērtēt un priecāties par paveikto.

Šoreiz es vēlos aicināt visus uz dvēseles un gara gaismu, uz 
īsto vērtību apzināšanos, uz savstarpēju cieņu un mīlestību, jo šīs 
lietas ir un būs tās, kas dzīvi dara krāsainu, bagātu un nozīmīgu.

Lai Ziemassvētkos prieks un mīlestība valda ikvienā ģime-
nē un mājā, lai Jaunais gads dod mums iespēju sasniegt jau-
nus mērķus un piepildīt cerības!

Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts

Gada nogale. Lielas, mazliet lipīgas un miklas sniegpārslu 
plaukstas ķeras pie kokiem, mašīnām, cilvēkiem, ir klātesošas 
mūsu iknedēļas skrējienam: pirmdiena – piektdiena, pirmdie
na – piektdiena... Šajā ritmā ikviens mēģinām realizēties starp 
darāmiem un nepadarītiem darbiem, izdomātiem, izauklētiem 
un nepateiktiem vārdiem, sajustām un neizpaustām emocijām. 
Mēģinām realizēties kā mākslinieki, kas ikdienā nemitīgi zīmē 
savu “pašportretu” pašvērtējuma veidā. 

Katram cilvēkam ir savs iekšējais, viņam vien piemītošais 
pašvērtējuma režīms, kas atkarīgs arī no ārējiem apstākļiem, 
un lielā mērā to nosaka mums iemācītā atzīmju psiholoģija. 

Veselas paaudzes domā un jūt pēc kaut kādu ballu sistēmas. 
Minimums – esi ne sliktāks par to un to, maksimums – labāks 
par visiem! Un, ja ar tādām “oficiāli atzītām” lietām kā prestižs 
darbs, labi vērtējumi nav cerību izcelties, mēs izdomājam savas 
vērtības. Mēs izdomājam vaļasprieku vai prasti tenkojam, mēs 
kļūstam uzbrūkoši vai pasīvi agresīvi: tīši vilcināmies, slaistā
mies, demonstrējam spītību un stūrgalvību, “aizmāršību”, ar 
savu attieksmi noliedzam jebkādu autoritāti, atļaujamies ar vār
diem kā dubļiem apšļakstīt pat nejaušus ceļabiedrus...

Visas jūtas un emocijas ir dabiska cilvēka dzīves sastāvdaļa. 
Tikpat normāli, kā piedzīvot prieku un gandarījumu, ir piedzīvot 
dusmas un satraukumu. Dažādās emocijas – gan pozitīvās (prieks, 
interese), gan negatīvās (bailes, dusmas) piešķir ikdienas dzīvei 
krāsu, un varbūt tieši tāpēc vienlīdz svarīgi ir izjust gan patīkamās, 
gan nepatīkamās. Bieži negatīvās emocijas sāk kalpot kā aizsar
dzības mehānisms, lai cilvēks pārvarētu savas neveiksmes, zemu 
pašvērtējumu. Un, ja negatīvās emocijas sāk dominēt pār pozi
tīvajām, ikdiena pazaudē krāsainību, kļūst pelēka un dubļaina.

Katrs meklējam, bet ne katrs atrodam savu atzīmju sistēmu, 
kurā dzīvot tā, lai kādam kaut ko nozīmētu. Mēs ikviens gribam 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks un Jaunā gada tuvošanās liek 
atskatīties uz paveikto iepriekšējā gadā, nospraust mērķus nā
kamajam periodam. Mēs šobrīd dzīvojam savādā laikā – laikā, 
kad jāprot pielāgoties visam, kas notiek pasaulē, laikā, kad  tik 
daudz darāmā ir tepat mājās, veidojot jauno Dobeles novadu. 

2021. gada otrajā pusgadā tika  īstenoti plānotie  pasāku
mi, par kuriem bija lēmušas bijušo novadu domes, tāpēc 
man bija svarīgi, kā darbi tiek turpināti bijušajā Tērvetes 
novadā. Atskatoties uz paveikto, prieks, ka ir pabeigta Kro
ņauces stadiona pārbūve, pabeigti Tērvetes viduslaiku pils 
konservācijas darbi, sakārtoti plānā paredzētie pašvaldības 
ceļi, gājēju celiņi, ielu apgaismojums. 

2022. gads nāks ar jauniem izaicinājumiem, jaunām ie-
cerēm un plāniem.  Novēlu,  lai  mūs ikvienu pavada veik-
sme – darbos, mīlestībā, atpūtā, arī vienkārši tāpat – ikdie-
nā, rūpējoties par saviem bērniem, vecākiem, sev tuviem 
un mīļiem cilvēkiem! Novēlu visiem stipru veselību, siltu-
mu dvēselē, sapratni un mīlestību savā starpā!

Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte   

Cienījamie Dobeles novada iedzīvotāji!

Šis gads nav bijis viegls ne tikai ar pandēmijas radītajām 
neērtībām, bet arī ar to, ka 2021. gadā tika pārzīmētas nova
du robežas. Darbs pie jaunā Dobeles novada izveides ir sa
režģīts, daudz ir padarīts, bet tikpat daudz vēl jādara. Tuvojas 
pirmais jaunā novada budžeta gads, un administratīvi terito
riālā reforma nedrīkst pasliktināt bijušo novadu iedzīvotāju 
labklājību un pakalpojumu pieejamību. Tāpēc jaunajā Dobe
les novadā jāturpina darbināt un attīstīt tos labos procesus 
un tradīcijas, kas ir bijušas katrā no bijušajiem novadiem.

Šajā svētku gaidīšanas laikā gribu vēlēt sniegbaltas do-
mas, smaržīgu prieku un mīļus cilvēkus blakus! Lai Jau-
nais – 2022. gads – mums visiem nes prieku un veiksmi!

Ģirts Ante,  Dobeles novada domes deputāts



Cienījamie Dobeles novada iedzīvotāji!
Domāju, ka pārdomas, kas manī raisījušās šajā Adventes lai

kā, pie jums nonāks pirms pašiem Ziemassvētkiem. Šogad Ad
ventes laiks ir iesācies īpaši skaisti – ar baltu ziemas segu pār 
zemi un baltām rotām koku zaros. Un, raugoties šajā vienreizējā 
skaistumā, neviļus pie sevis pārcilāju teju aizvadītā gada būtis
kākos notikumus.

Iespējams, nebūšu kļūdījies, ja teikšu, ka ikkatrs no mums 
Jauno gadu sagaida ar īpašām izjūtām, un, tuvojoties šai gada 
šķirtnei, mēs katrs mēģinām sev izvirzīt jaunus mērķus, īpaši 
piedomājot pie nerealizētā šajā gadā un pie sapņiem, kurus va
rētu izsapņot realitātē jaunajā gadā.

Taču, atskatoties uz šo gadu, manī ir radušās vairākas pārdo
mas. Pirmkārt, šis gads ir sācies, turklāt, izskatās, ka arī noslēg
sies, ar visas pasaules vislielāko izaicinājumu – Covid-19 pandē
miju. Domāju, ka neviens nevarēja iedo māties, ka šāda mēroga 
pārbaudījums, kas skars ne tikai mūsu Latviju, bet arī pasauli, 
no mums prasīs tik daudz. Te varētu runāt par saskarsmes un 
komunikāciju veidiem starp cilvēkiem, par neiecietību vienam 
pret otru, par daudzu cilvēku un ģimeņu likteņiem. Arī par to, 
cik daudz cilvēku šajā laikā ir aizsaukts uz mūža mājām. Otrkārt, 

Dobeles novada pašvaldības administra
tīvajā teritorijā deklarētām zemu ienākumu 
mājsaimniecībām ir iespējams saņemt sociālās 
palīdzības pabalstus, kuru veidus, apmēru, pie
šķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Dobeles 
novada domes 31.08.2021. saistošie noteikumi 
Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobe
les novadā”, kas atrodami Dobeles novada paš
valdības mājaslapā www.dobele.lv. 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt  mate
riālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecī
bām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā mi
nimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar 
mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī 
sniegt atbalstu krīzes situācijās un atsevišķu 
izdevumu apmaksai. 

Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties 
uz mājsaimniecības materiālo resursu (ienā
kumu un īpašuma) izvērtējumu. Izņēmums ir 
krīzes situācijas, kad pabalstu piešķir, neizvēr
tējot mājsaimniecības ienākumus.

Pabalstus piešķir atbilstoši Sociālo pakal
pojumu un sociālās palīdzības likumā no
teiktajam garantētajam minimālo ienākumu 
slieksnim, kas ir 109 EUR pirmajai vai vienī
gajai personai mājsaimniecībā un 76 EUR pā
rējām personām mājsaimniecībā, trūcīgas 
mājsaimniecības ienākumu slieksnim, kas 
ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām perso
nām mājsaimniecībā un Dobeles novada paš
valdības saistošajos noteikumos noteiktajam 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnim, kas ir 350 EUR pirmajai vai vienīga
jai personai mājsaimniecībā un 245 EUR pārē
jām personām mājsaimniecībā. 

Pamata sociālās palīdzības pabalsti tiek 
piešķirti un trūcīgas vai maznodrošinātas 

mājsaimniecības statuss tiek noteikts ar to 
mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pamata 
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un 
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimnie
cības statusa noteikšanu. Mājsaimniecības 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas māj
saimniecības statusam apliecina sociālā die
nesta izsniegta izziņa.

*Termins “mājsaimniecība” nosaka, ka tā ir 
vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī 
un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, 
kura saimnieko atsevišķi.

Saņemot personas iesniegumu, sociālais 
dienests izvērtē un pieņem lēmumu par māj
saimniecības atbilstību saņemt šādus pamata 
sociālās palīdzības pabalstus:

• garantētā minimālā ienākuma pabalsts;
• mājokļa pabalsts;

un papildus sociālās palīdzības pabalstus:
• pabalsts krīzes situācijā;
• pabalsts veselības aprūpes izdevumu ap

maksai;
• pabalsts bērna apģērbam un ar izglītību 

saistītu izdevumu apmaksai;
• pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 

pirmsskolas izglītības iestādē;
• pabalsts izglītojamo ēdināšanai.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir ma

teriāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdie
nas izdevumu apmaksai, un tā apmēru aprēķina 
kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma 
sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimnie
cības kopējiem ienākumiem, izmantojot noteiktu 
formulu. Šo pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar 
mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. 
Tā apmēru aprēķina kā starpību starp garantē
tā minimālā ienākuma sliekšņu summu māj

saimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un 
mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, iz
mantojot noteiktu formulu. Aprēķinot mājokļa 
pabalstu, ņem vērā izdevumus par īres maksu, 
apkuri, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kana
lizāciju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
telekomunikāciju un interneta pakalpojumus, 
kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādī
šanu un verifikāciju. Šo pabalstu piešķir un iz
maksā vienu reizi mēnesī, cietā kurināmā iegā
dei – vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimnie
cībai, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu 
dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu 
risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā ne
spēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir 
nepieciešama materiāla palīdzība. Šo pabalstu 
līdz 2500 EUR piešķir, neizvērtējot mājsaimnie
cības ienākumus, pamatojoties uz iesniegumu, 
krīzes situāciju apliecinošiem dokumentiem, 
aprēķinu par zaudējuma apmēru  un sociālā 
darbinieka atzinumu, bet ne vēlāk kā trīs mēne
šu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža. 

Pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmak
sai ietver izdevumus par recepšu medikamentu, 
higiēnas medicīnisko preču, briļļu iegādi, medi
cīnas speciālistu apmeklējumus, pacienta iemak
sas, medicīniskās manipulācijas, zobārstniecības, 
zobu protezēšanas un ortodontijas pakalpojumus. 
Šo pabalstu piešķir, pamatojoties uz iesniegumu 
un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijām 
viena mēneša laikā no izdevumu rašanās brīža. 
Pabalsta apmērs mājsaimniecībai kalendāra gadā 
ir līdz 100 EUR, bet mājsaimniecībai, kurā ir bēr
ni, papildus 12 EUR par katru bērnu.

Pabalstu bērna apģērbam un ar izglītību saistītu 
izdevumu apmaksai piešķir uz iesnieguma pamata 
vienu reizi kalendāra gadā, 50 EUR katram bērnam.

Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 
pirmsskolas izglītības iestādē piešķir par katru 
bērna pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēju
ma dienu, pamatojoties uz bērna vecāka iesnie
gumu. Pabalsta apmērs ir līdz 1,95 EUR dienā 
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojuma 
sniedzēju un iesniegtajiem rēķiniem.

Pabalstu izglītojamo ēdināšanai piešķir iz
glītojamajam, kurš apmeklē vispārējās izglītī
bas iestādi par katru apmeklēto mācību dienu, 
pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu. Pa
balsta apmērs ir līdz 1,42 EUR dienā atbilstoši 
noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojuma snie
dzēju un iesniegtajiem rēķiniem.

Sociālais dienests desmit darba dienu laikā 
no iesnieguma un visu nepieciešamo doku
mentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu 
par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
vai par atteikumu piešķirt pabalstus. 

Līdz jaunizveidotā Dobeles novada Sociālā 
dienesta reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 31. decembrim, lēmumus par Notei
kumos minēto pabalstu piešķiršanu vai attei
kumus piešķirt pabalstus pieņem un pabalstus 
izmaksā līdzšinējā kārtībā.

Ja jums ir nepieciešams atbalsts vai ir ne
skaidrība par sociālās palīdzības saņemšanas 
iespējām, lūdzam vērsties pie savas deklarētās 
dzīvesvietas sociālā dienesta speciālistiem: 

Dobeles novada Sociālais dienests, tālruņa 
Nr.: 63700145, 25631574, 63700193, 25612745; 

Auces Sociālais dienests, tālrunis:  26124109, 
28688561, 63758153, 28343820; 

Tērvetes Sociālais dienests, tālrunis:  27843419 
(Tērvetes pagasts), 63729461, 27842693 (Augstkal
nes pagasts), 27840623 (Bukaišu pagasts).

savu ieguldījumu mūsu novada attīstībā un labklā
jības celšanā! 

Jaunais gads nāk ar jauniem izaicinājumiem un 
jauniem projektiem. Mums visiem kopā ir jāturpi

na darbs pie novada struktūras pilnveidošanas, normatīvo aktu 
pārskatīšanas, budžeta sagatavošanas, lai pēc iespējas ātrāk vi
siem būtu skaidrība par to, kur un kādi pakalpojumi pieejami, 
kas par ko atbildīgs, ko katrs varam darīt, lai sasniegtu savus 
individuālos un kopīgos mērķus. 

Tuvojas gadu mija, tāpēc novēlu ikvienam baltus un mier-
pilnus Ziemassvētkus, veselīgu, gaišām domām un labiem 
darbiem piepildītu Jauno gadu! 

Guntis Safranovičs, 
Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

salīdzinoši nesenā pagātnē jau piedzīvojām vienu teritoriālo re
formu, taču ar zināmām bažām mēs esam sagaidījuši un ierauti 
nākamajā. Ļoti gribētos, ka šie procesi pēc iespē jas mazāk ietek
mētu mūs kā iedzīvotājus. Taču katrs no mums arī apzinās, ka 
jebkuras pārmaiņas maina kādu lietu kārtību tik ierastajā ikdie
nā. Treškārt, ļoti gribētos cerēt, ka nenonāksim līdz nopietnai 
enerģētikas krīzei. Taču vērojamie procesi pasaulē norāda, ka 
turpmāk, iespējams, būs jāsastopas ar pietiekami lieliem izai
cinājumiem. Par to šobrīd liecina degvielas un elektroenerģijas 
sadārdzinājums, kas aiz sevis jau nes diezgan neatgriezeniskus. 
Ceturtkārt, pieminēšanas vērti ir, tā saucamie hibrīdkara notiku
mi uz mūsu valsts robežas ar Baltkrieviju. Lai arī tas šķiet diezgan 
tālu – otrā Latvijas malā, tas ir ļoti tuvu, ja saistām tos ar noti
kumiem Ukrainā. Tie tomēr skar mūs un mūsu ikdienu, jo tajos 
tiek iesaistīta ne tikai mūsu valsts, bet arī mūsu līdzcilvēki, kuri ir 
gatavi stāvēt par mūsu un mūsu valsts, kā arī par Eiropas drošību.

Lai problēmas varētu atrisināt, ir nepieciešams mūsu katra 
ieguldījums, bet vienatnē to izdarīt grūtāk, tāpēc tas būtu jādara 
kopā ar savu ģimeni, kopā ar saviem draugiem un domubiedriem, 
kopā kā vienotai sabiedrībai. Vienoti mēs varam sasniegt nesasnie
dzamo, kā to pirms vairāk nekā gadsimta paveica mūsu senči, vei
dojot Latvijas valsti.

Cienījamie novada iedzīvotāji, lai šis Ziemassvētku un Jau-
nā gada gaidīšanas laiks jums ir brīnumu un sapņu piepildīju-
mu bagāts. Lai, atrodoties starp savējiem, jūs viens otru sajus-
tu! Lai šis laiks arī būtu sava veida piedošanas un atklāsmes 
laiks, vienam otru samīļojot un pasakot labus vārdus!

Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts

patikt, gribam, lai par mums zinātu, gribam apliecināt sevi 
citu cilvēku vidū.

Baltu sniegpārslu deja pelēkās debesīs, pret kurām tik grū
ti pacelt acis, lai nepazaudētu līdzsvaru uz zemes. Balts sniega 
paklājs zem kājām, kam ikdienas dzītu cilvēku soļi pamazām at
ņem gaišumu un pārvērš dubļos. Un mums katram ir savs vēr
tējums šim laikam – riebīgs slapjdraņķis vai balts sniegputenis.

Novēlu visiem jaunā Dobeles novada iedzīvotājiem – lai 
izdodas, lai pietiek spēka šai laikā, kad nāk miers virs ze-
mes un cilvēkiem top labs prāts, ieraudzīt, pamanīt balto 
pat vispelēkākajā ikdienā!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu jauno, 2022. gadu!

Patiesā cieņā, Viesturs Reinfelds (LRA),
Dobeles novada domes deputāts,

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs  

sociālās palīDZības pabalsti Dobeles novaDa ieDZīvotājiem

Iveta Dembovska, 
Dobeles novada Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
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au domājot par Pils durvju atvēršanu, komanda gatavo
jās lielam apmeklētāju pieplūdumam, kas izrādījusies 
ļoti pareiza prognoze. Pusotra mēneša laikā – no atvēr
šanas brīža līdz izsludinātajai mājsēdei – Dobeles Pils 

kapelā viesojušies jau 2500 apmeklētāju, un tas – darbojoties 
zaļajā režīmā, kad iekštelpas apskatāmas vien ar sadarbspējī
gu sertifikātu. Gan grupās, gan individuāli Pili skatīt braukuši 
lielākoties pašmāju tūristi un viesi no Baltijas valstīm, taču ne
trūkst arī tālāku viesu. Dobeles Pils atdzimušo veidolu lūkot 
un novērtēt ieradušies arī interesenti no Brazīlijas, Izraēlas, 
Kanādas, ASV un citām valstīm. 

Apmeklējums un interese ir likumsakarīga, proti, iepriek
šējo ierobežojumu periodos tieši muzejiem un kultūrtelpām 
visilgāk bija ļauts uzņemt apmeklētājus, kas nozīmēja, ka sa
biedrības daļa, kas ierasti par savu brīvdienu galamērķi neiz
vēlētos šāda veida apskates objektus, sarūkot cita veida iespē
jām, vairāk sāka interesēties par muzeju piedāvājumu. Tāpat 
saprotams, ka sabiedrībai, kas ierobežojumu apstākļos vairs 
nedevās uz ārvalstīm, bet gan aktīvi apguva pašmāju tūrisma 
objektus, kaut kas jauns Latvijas tūrisma kartē ir kā “karsts 
kartupelis” – ir jābrauc, jāvērtē un jāizbauda! 

Galvenais apskates objekts nenoliedzami ir pati Pils. Katrs 
atnākušais, verot durvis, vērš skatienu augšup un atzinīgi no
vērtē lieliski saglabātos mūrus un iegūto telpu. Pils ir tūristu 
magnēts, kas vēl lielāku pievilcību guvusi pēc Latvijā plaši iz
skanējušās atzinības – Gada labākās Būves balvas restaurāci
jas kategorijā. Apmeklētāji par to tiešām ir dzirdējuši un steidz 
būvi apskatīt klātienē. 

Varenos mūrus lieliski papildina māksla. Radošuma mūzas 
šeit nedzīvo tikai arhitektūrā, bet arī mainīgajās izstādēs, kas 
apdzīvo un turpinās apdzīvot jaunatgūtās telpas. Kā pirmā ap
meklētājus sagaidīja Dobeles mākslas plenēra dalībnieku darbu 
izstāde. Dobeles Novadpētniecības muzeja rīkotais plenērs pilsē
tai nesis nozīmīgu pienesumu – muzeja krājums papildināts ar 
divdesmit diviem dažādu mākslinieku darbiem, kuros Dobeles 
skati bieži vien tverti no pavisam neierastiem rakursiem. Pilī tika 
izstādīti pilnīgi visi plenēra laikā tapušie darbi, kopumā – 46. Iz
stādi īpaši izbaudīja esošie un bijušie dobelnieki, jo darbi rosināja 
vērst uzmanību uz ikdienā nepamanītiem Dobeles skatiem. 

Savukārt Pils pagrabstāva zālē bija izlikta mākslinieces 
Anitras Bērziņas izstāde “Planēta X Pērle”. Kā novērojusi Pils 
komanda, izstāde, ko papildināja iespaidīgi skaņu motīvi, ap
meklētājus neatstāja vienaldzīgus. Recenzijas lasāmas arī lielā
kajos valsts laikrakstos un interneta portālos, kuros uzsvērta darbu 

apbrīnojamā simbioze ar Dobeles Pils senajiem mūriem. 
Septembrī un oktobrī liela daļa apmeklētāju, protams, 

ir skolēni. Dobeles Pils saviem mazajiem apmeklētājiem 
piedāvā muzejpedagoģiskās nodarbības, kurās līdzdarbo
joties ļauts uzzināt par Dobeles Pilī veiktajiem arheoloģis
kajiem izrakumiem, hercogienes Elizabetes Magdalēnas 
ārstniecības augu dārzu vai rotaļu un mīklu veidā iepazī
ties ar seniem amatiem un darba rīkiem. Siltajā periodā 
ekskursijas papildinātas ar lielformāta spēlēm – katrs 
mazais apmeklētājs Pils pagalmā var iemēģināt roku jen
gas, domino vai “desu” spēlēs, kā arī salikt lielizmēra puzli, kas, 
izvietojot to pareizi, atklāj Dobeles Pils senos apveidus. 

Īpaši nozīmīgas Pilī ir piektdienas, kad kapelā ļauts laulā
ties jaunajiem pāriem. Dobeles Pils piedāvā telpu nomu šiem 
svinīgajiem pasākumiem, un šo iespēju jau izmantojuši dau
dzi laimīgi pāri. Ceremoniju pēc kāzinieku vēlmēm dažkārt 
pavada arī Pils muzikants, kura balss senatnīgajos mūros skan 
īpaši iespaidīgi, jo akustika ir teicama. 

Gadījumos, kad laulību ceremonija ir notikusi citur, taču 
savā īpašajā dienā jaunlaulātie tomēr vēlas piestāt arī Pilī, ka
pelā piedāvā aizraujošas kāzu ekskursijas, kurās tiek veikti da
žādi zīmīgi, nopietni un mazāk nopietni uzdevumu. 

Pateicoties lieliskajai akustikai, šeit jau notikuši un notiks 
dažādi koncerti. Pils iekštelpās var uzņemt ierobežotu skaitu 
apmeklētāju, taču gada siltajā periodā aktīvi tiek apdzīvots arī 
plašais Pils pagalms un dārza daļa.

Atskatoties uz šī gada norisēm, ir skaidrs, ka vairāki pasā
kumi iegūs ikgadējas tradīcijas statusu. Par tādu noteikti kļūs 
Dobeles Pils dārza svētki, kas šogad norisinājās 4. jūlijā un tika 
rīkoti par godu Ārstniecības augu dārza atklāšanai, tāpat Pils 
komanda ļoti vēlētos saglabāt šogad aizsākto vasaras sezonas 
noslēguma koncerta rīkošanas tradīciju – septembra otrajā 
pusē Pils pagalmā notika grupas Carnival Youth koncerttūres 
“Naivais Kukū” noslēguma koncerts. 

Protams, arī Pilī plānotajiem pasākumiem epidemioloģiskās 
situācijas pasliktināšanās ir krietni “aizlikusi kāju priekšā”, pie
mēram, Leģendu nakts, kas katru gadu norisinās oktobra beigās, 
tika pārcelta uz virtuālo vidi, kur sekotājiem sociālajos tīklos tika 
piedāvāts teiku un leģendu tematikai veltīts saturs. Tāpat muzeja 
iecerētā konference norisināsies vien nākamgad pavasarī. 

Šajā tumšajā laikā Dobeles Pils kā savu vadmotīvu ir izvēlē
jusies gaismas tematiku. Vislabāk tā pamanāma, apmeklējot 
šobrīd Pilī iekārtoto mākslinieces Martas Jurjānes gleznu iz
stādi “Gaismas tīmeklī”.

Gaisma pavada arī Pils organizētās meistarklases – novembra 
izskaņā ikviens interesents tika gaidīts uz radošām un reizē prak
tiskām nodarbībām, kurās tika veidoti galvenie Adventes laika 
simboli – vainagi. Floristes Lindas Laurītes virsvadībā tapa ori
ģināli darbi, kas nereti pārsteidza pat pašus autorus – kāds meis
tarklases apmeklētājs pat atzina: “Nezināju, ka varu tik skaisti!” 
Līdzīgas emocijas raisījusi arī mākslinieces Lienes Laurinovičas 
Ziemassvētku kartīšu gatavošanas meistarklase, kas tās dalībnie
kiem rosinājusi atklāt sevī vēl neapgūtas radošās šķautnes. 

Turpinot uzburt svētku sajūtu, Pils komanda, protams, 
domā arī par mazajiem apmeklētājiem. Viņi decembrī mācās 
piparkūku meistarklasēs, tiekas ar rūķiem un, kāda sakritība, 
tieši šajā laikā Dobeles Pilī viesojas arī Ziemassvētku vecītis. 

Epidemioloģiskie ierobežojumi diemžēl liedz Pils telpās 
uzņemt lielu dalībnieku skaitu. Uzliktie pārbaudījumi rosina 
vēl vairāk pārdomāt nākotnes plānus – interese ir jūtama un 
līdzīgas nodarbības un piedāvājumi sekos regulāri. 

Visbeidzot, kas gan būtu Ziemassvētki bez koncerta! Pils ko
mandas savlaicīgi iecerēto koncertu gan “ierāmējusi” liegumu 
virkne, taču tas nenozīmē, ka svētku sajūta zudīs. Gluži otrā
di – Dobeles Pils savā Facebook lapā 18. decembrī pulksten 17.00 
ikvienam dāvina dvēselisku dziesminieka Kārļa Kazāka un čel
listes Undīnes Balodes tiešsaistes koncertu “Tuvāk gaismai”. 
Iekārtosimies ērti savās mājās, paņemsim kūpošu tējas krūzi un 
kopīgi baudīsim, kā balss un čells piepilda Dobeles Pili.  

Šajā epidemioloģiski svārstīgajā laikā, kas sakritis ar Pils 
atvēršanās laiku, svarīgi atrast veidus, kā nenoslēgties un kaut 
vai attālināti, tomēr nepārtraukti būt pieejamiem saviem ap
meklētājiem. Neskatoties uz pārbaudījumiem, jāatgādina, ka 
Pils savos teju septiņsimt pastāvēšanas gados piedzīvojusi ne 
vienu vien kataklizmu, tajā skaitā arī epidēmijas. Un kas gan 
labāk par senajiem mūriem spētu pastāstīt, ka pāries arī tās. 
Uz tikšanos!  

Undīne Krūze,  
Dobeles Novadpētniecības muzeja speciāliste

Prieks par Dobeles Pilī tapušajiem Adventes vainagiem.                                Foto: Inga Alle 

Seno mūru jaunā dzīve

20. novembra pēcpusdiena Liel
auces iedzīvotājiem bija īpaša. Lai 
arī ne tik kuplā pulkā, kā varētu 
vēlēties, tomēr patriotiski sirsnīgā 
atmosfērā Lielauces tautas namā 
tika godināti tie lielaucnieki, kuri 
ar savu darbu un attieksmi pret 
savu pagastu izpelnījušies līdzcil
vēku atzinību.

lgi gaidīto pasākumu atklāja biedrības 
“Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdē
tājs Ivars Bušmanis, klātesošos iepazīs
tinot ar vēsturisku stāstu par Lielauces 

pagastu. 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs 

Ivars Gorskis svinīgajā uzrunā teica: “Godā
jamie Lielauces iedzīvotāji! Man ir patiess 
prieks un saviļņojums būt kopā ar jums šajā 
svētku vakarā, kad mēs svinam dubultsvēt
kus, – gan mūsu mīļās Latvijas dzimšanas 
dienu, gan arī Lielauces pagasta svētkus, kad 
lielaucnieki uz mirkli ir apstājušies savā ik
dienas skrējienā, lai pateiktu “paldies” tiem 
novadniekiem, kuri ikdienā dara vairāk, 
nekā no viņiem prasa pienākums. Un es visas 
Dobeles novada pašvaldības vārdā šodienas 
nominantiem, kā arī daudziem citiem liel
aucniekiem vēlos pateikt īpašu paldies tie
ši par to, ka jūs darāt vairāk, nekā no jums 
prasa pienākums. Novēlu jums saglabāt 
to enerģiju, lai katrs no jums mūža nogalē 
būtu cienīgs saņemt galveno balvu par mūža 
iegul dījumu Lielauces pagasta, Dobeles no
vada un visas Latvijas labā!”

Īpašu apsveikumu no Valsts prezidenta 
Lielauces pagasta ļaudīm nolasīja Baiba Vol
gaste. 

Šogad īpaši tika sumināti deviņi Lielauces 
pagasta patrioti. Jāpiemin, ka par nomināci
ju “Gada Lielaucnieks” tika nodotas necerēti 
daudz balsu – 203! Godpilno titulu saņēma 
Aivars Balodis, kas Lielās dzērves balvu saņē
ma arī par mūža ieguldījumu. Lielās dzērves 
balvu veidoja keramiķe Tija Bušmane, koka 
pamatni – Latvijas Amatniecības kameras 
amata meistars Jānis Bensons, bet kopā tos 

ar lepnumu SirdīS lielaucē Sumināja pagaSta ļaudiS

Dobelē atkal ir Pils! Ar šādu lozungu vasaras izskaņā tika atklāta Dobeles Pils kapela, kas 
iezīmēja Dobeles Pils jaunās dzīves sākumu – mirkli, kad Pilī ienāk cilvēki un tā atkal 
tiek “apdzīvota”. Pils nu kļuvusi par daudzfunkcionālu centru, kas saviem apmeklētā
jiem piedāvā ekskursijas, muzejpedagoģiskās nodarbības, koncertus, izstādes un radošas 
meistarklases. 

J

I

Lielauces dzērves statujas atklāšanas dienā. 

“Gada Lielaucnieks” klātienē apsveiktie nominanti kopā ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski.

salika biedrības “Lielauces attīstībai” valdes 
priekšsēdētājs Ivars Bušmanis.  

Klātienē 20. novembra vakarā tika apbalvo
ti: Sintija ŽelveBergmane (nominācijā “Gada 
iniciatīva”), Dace Čunka (“Gada labdaris”), 
Neringa KrakauskīteBērziņa (“Gada labda
ris”), Raimonds Vernis (“Gada uzņēmējs”), 
Ivars Bušmanis (“Gada iedvesmotājs”). Lau
reātu vidū arī Vilnis Reiss (“Gada uzņēmējs”), 
Sandra Balode (“Gada uzņēmējs”), Jūlija Hi
šova (“Gada iniciatīva”), Sanita Elferte (“Gada 
labdaris”). Drīzumā par katru no laureātiem 
Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
un biedrības “Lielauces attīstībai” Facebook 
kontā būs apskatāms arī videostāsts. 

Par katru no godinātajiem lielaucniekiem 
svētku vakarā tika nolasīti stāstījumi, kas vis
precīzāk raksturo katru no balvas saņēmē
jiem.  

Lielaucnieku godināšanu sirsnīgāku veido
ja Uģa Rozes uzstāšanās, par ko klātesošie or
ganizatoriem izteica īpašus pateicības vārdus. 

Kad pasākums jau tuvojās izskaņai, vi
sus pārsteidza negaidīts pavērsiens, par ko 
bija parūpējušies nominanti, piešķirot Iva
ram Bušmanim titulu “Gada iedvesma”, par 

to vienbalsīgi vienojoties. Kā atzina 
Sintija ŽelveBergmane, nav zināms 
neviens cilvēks, kurš tik daudz būtu 
darījis Lielauces attīstības labā. Viņš ar 
savu unikālo, laikmetīgo degsmi prot 
iedvesmot ikvienu cilvēku,  tā padarot 
neiespējamo par iespējamu.   

Patiesi liels prieks par Lielauces 
pagasta iedzīvotāju patriotismu, viņu 
devumu pagasta attīstībā, kā arī sa
koptas vides veidošanā! Ikviens no 
apbalvotajiem lielaucniekiem ir gan 
pagasta, gan novada, gan visas Latvi
jas lepnums!  

Latvijas dzimšanas dienā Lielauces 
centrā visiem lielaucniekiem par godu 
tika atklāta īpaša skulptūra dzērves 
veidolā. To svinīgi atklāja Sintija Želve
Bergmane, Neringa KrakauskīteBērzi
ņa un biedrības “Lielauces attīstībai” 
valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis. 
Skulptūra tapusi par 77 labdaru sazie
dotajiem līdzekļiem. Atklāšanas uzrunā Ivars 
Bušmanis bilda: “Nav jau svarīgi, cik katrs zie
dojis, bet svarīgi, ka spējam kopīgi īstenot ide
ju, turklāt ļoti ātrā laikā saziedot nepiecieša

mos līdzekļus. Dzērves ideja ir bijusi lipīgāka 
par Covid-19 vīrusu. Pirmkārt, nostrādāja ātra 
reakcija – trīs nedēļās saziedojām līdzekļus, 
otrkārt, ziedotāju skaits ir bijis lielāks, nekā ar 
vīrusu Covid-19 saslimušo skaits!” Kad dzērvei 
tika novilkts “svētku mētelis”, kas vairākas 
dienas slēpa skulptūru no apmeklētāju ska
tieniem, klātesošie vienojās kopīgā dziesmā 
“Mazs bij’ tēva novadiņis”, tā vēlreiz apliecinot 
savu īpašo mīlestību pret savu dzimto pagas
tu – Lielauci. 

Jāpiemin, ka konkurss par pagasta simbo
lu jau tika rīkots pirms piecpadsmit gadiem, 
kad iedzīvotāji paši izvēlējās dzērvi. Un tas 
nav nejauši, jo tieši dzērvju baru klaigas katru 
gadu lielaucniekiem atgādina par savu klāt
būtni. Jau pēdējo desmitgadi dzērve kā pagas
ta simbols ticis izmantots dažādos neformālos 
pasākumos, taču līdz ar teritoriālo reformu šī 
doma beidzot īstenojusies arī dzīvē.  

Gita Šēfere-Šteinberga,
Dobeles novada pašvaldības 

Auces administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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PAGASTU PĀRVALDNIEKU PĀRDOMAS
PAR AIZVADĪTO GADU  

tkal gads ir pagājis. Klāt ir brīnišķais 
Ziemsvētku laiks. Es priecājos par šo 
izdevību sveikt Dobeles novada iedzī

votājus, bet īpaši Auru, Penkules un Naudītes 
pagastu ļaudis, un būt kopā ar jums.

Dienas kļūst īsākas, tumšākas, saule, ja pa
rādās, tad uz īsu mirkli, koki kaili, daba auk
sta un dus ziemas miegā. Arī cilvēkiem, izdzī
vojot aizejošo gadu, brīžiem uznāk smaguma 
un paguruma sajūta tieši tumšajā gadalaikā.

Tādēļ mums vajag svētku brīdi un atelpu. 
Mums vajag aizdegt sveci, iekurt uguni un 
ielaist  Dievu istabā, lai būtu Ziemassvētku 
prieks. Dievišķā mīlestība, ko Ziemassvēt
ki sludina, ienāk cilvēka sirdī kā gaisma, kā 
miers un kā apskaidrība.

Visām ģimenēm es novēlu ģimenisku siltu
mu, saticību, saderību, mīlestību un prieku! 
Lai šie svētki nes jums to dvēseles pārdzīvo
jumu, ko ikdiena nesniedz,  lai Ziemassvētku 
miers, gaisma un mīlestība iemājo jūsu sirdīs 
un dod spēku jūsu ikdienas gaitās!

Novēlu jums visiem ļoti priecīgus un gaišus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2022. gadu!

Ar cieņu Jānis Ozoliņš, 
Auru, Penkules un Naudītes pagastu 

 pārvalžu vadītājs

ad gads ir paskrējis nemanot un esam 
nonākuši pie Jaunā gada sliekšņa, uz 
mirkli ar prieku apstājamies, lai at

skatītos, kas paveikts, sasniegts un piedzīvots. 
Katrs mēnesis ir nācis ar jauniem izaicinā

jumiem. Katra nedēļa – ar padarītiem darbiem. 
Katra diena – ar apņēmību sasniegt vairāk. Tā
pēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, es aicinu 
atcerēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, pa
nākumus, uzvaras, gandarījumu un prieku. Un 
nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam 
sīki, šķietami nenozīmīgi sīkumi – viss, kas ap
kārt un ap mums vairo pozitīvo, palīdz veidot 
pasauli skaistāku un labāku.

Šajā gadā neesam bijuši vieni! Mums ir 
daudz atsaucīgu cilvēku, kuriem šajā gaišo 
svētku laikā sakām paldies par kopā paveikto. 
Paldies uzņēmējiem un iestādēm par veik
smīgi aizvadīto gadu! Paldies Bikstu pamat
skolas kolektīvam par ieguldīto darbu skolēnu 
izglītošanā! Skolas kolektīvam šajā laikā ir ļoti 
daudz izaicinājumu, pārsteigumu, negaidītu 
notikumu, kas jārisina, vienlaikus domājot 
arī par savu veselību, jo aiz pedagogiem ir 
viņu ģimenes, viņu tuvinieki.  

Mieru, klusumu, mīlestību un svētību Zie
massvētkos! Prieku un pārsteigumus Vecgada 
vakarā! Veselību, izturību un cerību Jaunajā – 
2022. gadā!

Bikstu un Zebrenes pagastu pārvalžu vārdā 
Irēna Dabra 

rīz pienāks gada nogales svētki, kuros 
veltām laiku savai ģimenei un drau
giem. No sendienām Ziemas saul

grieži latviešiem ir bijuši īpaši. Svētku galds, 
ķekatās iešana, bluķa vilkšana un egles grez
nošana ir ne vien skaistas tradīcijas, ar ko pie
pildīt Ziemassvētku laiku, bet arī svētku rituā
li, kas mūs vieno ar iepriekšējām paaudzēm.

Šie svētki ir īstais laiks, lai pārdomātu pa
veikto un sacītu paldies ikvienam, kurš mūs 
atbalstījis, iedvesmojis un palīdzējis kaldināt 
mūsu uzvaras.

Tuvojoties gada nogalei, parasti atskatā
mies uz iepriekš paveikto, uz veiksmēm un 
arī neveiksmēm. Šogad svaru kausos lieku 
ne tikai savus, bet arī visas pašvaldības iegu
vumus un zaudējumus. Mums katram ir sava 
mēraukla, tomēr ir lietas un norises, kurās 
esam saistīti, vienoti.

Laiks, kurā dzīvojam, ir gana spraigs un 
sarežģīts. Daudzi procesi un krīzes notiek 
neatkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt zinīgiem 
un radošiem, lai tās pārvarētu. Mērķis mums 
visiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sociālā 
stāvokļa vai tautības, ir viens – dzīvot labāk. 

Tā sasniegšanā ir iesaistīti visi pašvaldībā 
strādājošie, kas ik dienas domā par novada 
iedzīvotājiem svarīgo.  Zinu, ka pašvaldības 
darbinieki ir augstas raudzes profesionāļi, 
kas pārzina sava darba specifiku un prot likt 
to lietā. Ticu, ka kopīgiem spēkiem novadā 
izveidosies komanda, kas spēj efektīvi strādāt 
un risināt mums uzticētos pienākumus.

Gaidot svētkus, izsaku pateicību pagasta 
darbiniekiem par aizejošajā gadā paveikto, arī  
iedzīvotāji ir pielikuši savas rokas mērķu sa
sniegšanā, un tas ir ieguldījums visu novada 
iedzīvotāju labā. 

Sirsnīgus un jauku domu piepildītus Zie
massvētkus un laimīgu 2022. gadu visiem 
mūsu novada iedzīvotājiem, deputātiem un 
darbiniekiem! Vēlu izturību, veselību un dar
ba prieku turpmāk! Saliedētā kolektīvā ir īs
tais spēks! Lai nākamais gads atnes gaišas do
mas un lielas iespējas, lai jūsu ģimenēs valda 
saticība, atbalsts un mīlestība!

Dace Škorņika,
Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja

iemassvētki ir laiks, kad kavējamies 
pārdomās, atmiņās pārcilājam gada 
notikumus un ar jaunu apņēmību rau

gāmies nākotnē. Ziemassvētki ir laiks, kas 
mūs sapulcina ar vistuvākajiem cilvēkiem, 
un mēs izbaudām dzīves vislielāko vērtību – 
savstarpēju satikšanos un ģimenes kopību. 
Ziemassvētki ir sirsnības un mīļuma svētki. 
Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklau
sāmo, saredzēt nemanāmo, sajust neapjauša
mo. Lai mums dzirdīgas ausis, redzīgas acis 
un jūtīga sirds!

Lai mums ikvienam izdodas šajā īpašajā 
svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, 
sajust mieru un līdzsvaru dvēselē, izjust kopī
gus svētkus ar saviem mīļajiem!

Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki ikvienā 
namā Annenieku pagastā un Dobeles novadā!

Lai Jaunais gads nes neizsīkstošu iedves
mu, spožas idejas un gandarījumu par paveik
to! Visas bēdas, visas raizes Vecajam gadam 
atstājiet, tikai laimi, prieku, smaidu Jaunajā 
gadā saņemiet!

Guntis Šmīdlers,
Annenieku pagasta pārvaldes vadītājs

decembris, un varam atskatīties uz 
aizejošā gada svarīgākajiem notiku
miem Bērzes pagastā.

2021. gadā Bērzes pagasta Šķibes ciema 
Līvānu iela beidzot tika pie ielu apgaismo
juma – astoņiem ielu gaismekļiem ar eko no
miskajām spuldzēm. Darbus veica SIA “J.E.F.”. 
Kopējās būvdarbu izmaksas – 16964,53 EUR 
ar PVN. 

Šā gada septembrī Bērzes pagasta Bērzes 
ciemā notika motokluba “Vēja brāļu ordenis 
MC” 25 gadu jubilejai veltīts “Pokera braucie
na” noslēguma pasākums. Par motociklistu 
brauciena veiksmīgu norisi Bērzē parūpē
jās biedrība “Sporta un Atpūtas Komplekss 
Bērze”, kuru vada vietējais bērzenieks Māris 
Naumčiks. Savukārt, SIA “Lustes” īpašnie
ce Aija Cimermane pasākuma apmeklētā
jiem bija sagādājusi karstu un gardu zupu. 
Viesiem, kuri nesteidzās mājās, bija iespēja 
izgulēties SIA “Lustes” piederošajā “Bērz
muižā”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 
1500 moto braukšanas fanu un atbalstītāju. 
Brauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja fini
ša un apbalvošanas norises vietu – vēsturisko 
Bērzes centru. Pasākuma organizētāji izteica 
vēlmi nākošā gada brauciena noslēgumu 
atkal rīkot Bērzē. Lai veiksme un izdošanās 
šādu pasākumu organizatoriem, kuri popu
larizē Bērzes, Bērzes pagasta un Dobeles no
vada vārdu!

Kā katru gadu, tā arī šogad, proporcionāli 
autoceļu garumam piešķirto finanšu līdzekļu 
ietvaros tika veikti ceļu un ielu ikdienas un 
periodiskās uzturēšanas darbi. Ielu un ceļu 
kopgarums Bērzes pagastā ir 71,03 km, no 
tiem 14,38 km – ar melno segumu. Kopējais 
finansējums 2021. gadā bija 69350 EUR, kas 
tika izlietots sekojoši: autoceļu attīrīšanai 
no sniega – 13832 EUR, autoceļu kaisīšanai 
ar pretslīdes materiāliem – 1840 EUR, grants 
segas autoceļu planēšanai – 6361 EUR, grants 
segas autoceļu iesēdumu labošanai ar pie
vestu grants šķembu maisījumu – 22355 EUR, 
melnā seguma autoceļu bedrīšu remontam – 
10845 EUR, autoceļu nomaļu uzauguma no
ņemšanai – 6133 EUR, esošo ceļa zīmju at
jaunošanai un jaunu uzstādīšanai – 618 EUR, 
ceļa nomaļu zāles pļaušanai – 2521 EUR, ielu 
pretputekļu apstrādei – 951 EUR.

Nākamajā – 2022. gadā – visiem vēlu labu 
veselību, saticību, mīlestību, kā arī savu sap

ņu piepildījumu! Priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno gadu! 

Juris Kronbergs,
Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs

ai arī ļoti gaidīta, tomēr gluži nema
not iestājusies ziema, tuvojas astro
nomiskā gada beigas un Adventa lai

ka vainagā iedegtas jau pirmās sveces. Gada 
pēdējā mēnesī tradicionāli mēs atskatāmies 
uz šajā gadā paveikto un domājam par nā
kamā gada ieceru realizēšanu. Decembris – 
tas ir laiks, kad kaut kur zemapziņas pašos 
dziļākajos kaktiņos visi atgriežamies savā 
bērnībā, kad gaidījām Brīnumu, savu vēlmju 
piepildījumu. 

Arī Jaunbērzes pagasta pārvaldē mēs ne
esam izņēmums. Klusi pie sevis vēlamies, 
lai pietiktu līdzekļu būvniecībai, remontiem, 
ēku energoefektivitātes palielināšanai, trūku
ma izskaušanai. Vēlamies, lai visi mēs būtu 
radoši, izpalīdzīgi ar padomu, saprotoši un 
smaidoši viens pret otru un cits pret citu. 

Šogad padarīti daudzi sīki darbiņi, visus 
pat nevar uzskaitīt, bet tie katram darītājam ir 
bijuši tikpat svarīgi un taustāmos labumos ne
novērtējami kā mums visiem kopīgi paveik
tais. Paldies abu Jaunbērzes mācību iestāžu – 
pirmsskolas izglītības iestādes “Minkuparks” 
un Mežinieku pamatskolas darbiniekiem! 
“Tāpat vien” – par to, ka jūs esat, darāt, lep
ni paceltām galvām, un bezspēkā nesaļimstat 
ceļos mūžīgo grūtību priekšā. Paldies tiem 
cilvēkiem, kuri, neskatoties uz krāsaino dzīvi 
aptumšojošajiem raibumiem, atbalsta kul
tūras un sporta dzīves aktivitātes! Paldies ar 
sociālo sfēru saistītajiem cilvēkiem par to, ka 
jums pietiek degsmes, ideju un izturības vie
tā, kur, šķiet, viss jau zaudēts un atpakaļceļa 
vairs nav! Paldies pašvaldības uzņēmumu 
“Dobeles Ūdens”, “Dobeles komunālie pakal
pojumi” un “Dobeles namsaimnieks” vadītā
jiem un darbiniekiem par viņu ieguldīto dar
bu un atsaucību laikā, kad nedrīkst padoties, 
pielāgojoties Jaunbērzes pagasta iedzīvotāju 
un teritorijas unikalitātei.

2022. gadā plānots veikt ēkas Ceriņu ielā 2 
siltumnoturības un pagalma, tautā saukta, 
par “Baseina laukumu”, rekonstrukcijas pro
jektēšanu, kur ieceres veiksmīgas realizācijas 
rezultātā ēka un ciema teritorijas daļa iegūs 
jaunus un sakārtotus vides elementus – brīv
dabas estrādi, soliņus, laukumus automašī
nām. Plānots, vismaz gatava tehniskā projekta 
līmenī, papildināt Mežinieku skolas ēkas kom
pleksu ar atsevišķu mājturības kabinetu. 

Ja būsim vienoti, uzlabosim un iespēju ro
bežās padarīsim lētāku atkritumu šķirošanu 
un savākšanu, jo, tikai darbojoties kopā, va
ram daudz. 

Lai gadu noslēgtu godam, mums jāsagai
da svētki, kad tik ļoti gribas dalīties priekā ar 
līdzcilvēkiem. Ziemassvētki ir dāvināšanas 
laiks. Tas ir laiks, kam līdzi   nāk mīlestība, la
bestība, piedošana, prieks, smaidi un lielākas 
vai mazākas apņemšanās. Ikviens no mums 
spēj sagādāt prieka un laimes mirkli otram. 
Nav tik būtiski, ko mēs darām — mazas vai 
lielas lietas, sakām daudz vai maz, cieši samī
ļojam, sirsnīgi uzsmaidām vai vienkārši esam 
cits citam blakus. Svarīgākais, ka darām to no 
sirds. Atcerēsimies to pēc iespējas biežāk, jo, 
darot priecīgākus citus, arī paši kļūstam gai
šāki. Lai ikkatram ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl! 
Lai ir, ko darīt, un ir, kas novērtē! Ziemassvēt
kos novēlu piedzīvot mazus un lielus brīnu
mus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem 
un mīļajiem!   

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt, 
piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot savus 
mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs 
katrs pats un tad visi kopā spējam radīt brīnu
mus, kas pārsteidz mūs pašus un citus! Novēlu 
skaistus Ziemassvētkus un laimīgu 2022. gadu!

Jaunbērzes pagasta pārvaldes kolektīva vārdā 
vadītājs Raimonds Sīpols

ads atkal iesoļo finiša taisnē, un, at
skatoties uz aizvadīto laiku, ar ganda
rījumu varu teikt, ka esam paveikuši 

daudz labu lietu, kas iepriecinājušas pagasta 
iedzīvotājus. Lūk, dažas no tām.

Viens no lielākajiem un svarīgākajiem dar

biem ir pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolī
tis” telpu pārbūve bijušās skolas ēkas 3. stāvā, 
un ļoti ceram, ka līdz gada beigām darbi tiks 
pabeigti. Mēs varam lepoties ar sakoptu un 
zaļu dzīves vidi un vēlamies, lai mūsu mazuļi 
jau kopš bērnības augtu ar izpratni par dabas 
lietu kārtību. Tāpēc mūsu sapnis ir, turpinot 
iesākto, veidot zaļo klasi.

Iepriekšējā gada noslēgums bija ļoti nepa
tīkams, jo lielas raizes sagādāja cukurbiešu 
izvedēji, sabojājot un izveidojot pilnībā neiz
braucamu ceļu 1 km garumā Avotiņi–Klijēni. 
2020. gada 31. decembrī darbi tika pilnībā 
apturēti. Pēc tam uzņēmēji ceļu par saviem 
līdzekļiem sakārtoja, taču kādu laiku iedzīvo
tājiem tas sagādāja lielas neērtības. 

Kā katru gadu, arī šajā gadā vairāki pagas
ta ceļa posmi tika piebērti ar grants šķembu 
maisījumu, veikti ikdienas uzturēšanas darbi. 
Diemžēl vajadzību ir vairāk nekā piešķirtais 
finansējums.

Šogad pagasts atzīmēja savu 50 gadu jubile
ju ar moto “Nekur nav tik labi kā mājās”. Par 
godu šim notikumam tika izveidotas divas iz
stādes: viena par padarītajiem darbiem pēdē
jo piecu gadu laikā, otra – atskats uz senākiem 
notikumiem pagasta dzīvē “No vecmāmiņas 
pūra lādes”. Notika vairāki pasākumi, tai skai
tā tika prezentēta Solveigas Puķītes grāmata 
“Manas mājas Krimūnu pagastā”. Izveidojām 
un uzstādījām informatīvo stendu, kur katrs 
interesents var iepazīt mūsu pagasta ievēroja
mākās vietas un notikumus. Stends veidots ar 
QR kodiem, un informācija izlasāma arī krie
vu un angļu valodā.

Sadarbībā ar biedrību “Elise” esam turpi
nājuši līdzsvaru iekārtu uzstādīšanu parkā pie 
estrādes.

2021. gadā kopā ar 38 ciemiem no visas 
Latvijas piedalījāmies atpazīstamības zīmes 
“Viedais ciems” organizētajā kampaņā “Mans 
ciems ir viedais ciems”.  Esam ļoti priecīgi 
un lepni, ka Krimūnu ciemu žūrija novērtēja 
pozitīvi un tas iekļuva to 12 vidū, kuri ieguva 
šo atpazīstamības zīmi. Tas ir augts novērtē
jums valsts mērogā, kas iegūts ar ilggadēju 
un mērķtiecīgu darbu, kurā iesaistījušies arī 
pagasta iedzīvotāji.

Šajā pagasta jubilejas gadā aicinājām iedzī
votājus iesaistīties akcijā “Koks manam pagas
tam”. Katra ģimene, draugu vai kolēģu grupa 
varēja iegādāties noteiktu koku un to iestādīt. 
Jāsaka, ka atsaucība bija ļoti liela, un septem
brī Akāciju ciematā tika iestādīts vesels Lai
mes koku parks, bet Krimūnu ciematā esošais 
parks pie estrādes tika papildināts ar jauniem 
kokaugu stādījumiem. 

Paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam 
par iesaistīšanos kopējos darbos, par idejām, 
ko paužat! Kopā mēs veidojam tādu pagastu, 
kurā gribam dzīvot un atpūsties. Paldies vi
siem darbiniekiem, kas atbildīgi un radoši 
dara savu darbu!

Jaunais gads nāk ar jaunām iecerēm un 
darbiem. Lai mums izdodas tos realizēt! No
vēlu visiem mierīgus, sirds siltus un priecīgus 
Ziemassvētkus! Lai veselīgs un laimīgs Jaunais 
gads! 

Anita Riekstiņa,
Krimūnu pagasta pārvaldes vadītāja

Atskatoties uz Lielauces un 
Īles pagastā paveikto 

dministratīvi teritoriālā reforma rit 
savu gaitu, un, tāpat kā citviet, arī ik
dienas darbi Lielauces un Īles pagas

tos turpinās. Kā ikkatru gadu, arī šogad gribas 
atgādināt par to, ko kopīgiem spēkiem esam 
padarījuši. 

Lielaucē mīt ap 420 iedzīvotāju. Īlē – ne
daudz vairāk nekā 370. Ikdienā abos pagastos 
tiek nodrošināts saimnieciskais darbs – teri
torijas uzturēšana, pamīšus strādājot pie paš
valdības nekustamo īpašumu sakārtošanas. 

Lielaucē viens no nozīmīgākajiem šīga
da veikumiem bija apgaismojuma izbūve 
Puškina prospektā, kas tika pabeigta vasa
rā. Protams, mēs arī uzturam pagasta pār
valdes ēku, kurā atrodas ne tikai adminis
trācija, bet arī bibliotēka un tautas nams.
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Ēkas labiekārtošana notiek pakāpeniski, pie-
mēram, šogad ielikti režģi, lai noslēgtu ieeju 
uz pagrabiem un tie netiktu piemēsloti. Arī 
tādas lietas veicina vides estētiskumu. Šogad 
pārvaldē esam pabeiguši grīdu remontu, tās 
bija kritiskā stāvoklī. Ārpusē starp pagasta 
pārvaldes ēku un sociālo māju “Lielauce” tika 
turpināta teritorijas labiekārtošana. Jāpiemin, 
ka Lielaucē atrodas skaista pils, kas ir Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes īpašums, taču 
par nožēlu jāatzīst, ka šobrīd šī ēka stāv tukša. 
Reiz tajā atradās Lielauces pamatskola, kas, sa-
mazinoties skolēnu skaitam, tika slēgta. 

Vairāku gadu garumā rūpējamies par ka-
piem Lielaucē. Esam kārtojuši gan kapliču, 
gan piebrauktuves un ieeju tajā. Tiek uzturēti 
kārtībā arī vārti pie kapiem –  abi ir atjaunoti 
un nokrāsoti, vienā ieejā ielikti arī jauni vār-
tiņi. Teiksim tā, uzturam latviešu tradīcijas, 
jo, protams, šie vārti ir vairāk simboliski nekā 
noslēdzoši. Latviešiem kapu tradīcijas ir ļoti 
spēcīgas, tāpēc Lielaucē gribam tās saglabāt. 
Man ir prieks, ka tas arī izdodas.

Tagad jau vairākus gadus ceļu ar grants se-
gumu ikdienas uzturēšanā tiek pielietota jau-
na tehnoloģija –- tā ir grants seguma dubultā 
virsmas apstrāde. Vienkārši sakot, šādi ap-
strādāts ceļa segums ir līdzīgs asfaltam. Paš-
valdība šogad Lielaucē cauri apdzīvotai vietai 
“Ražotāji” veikusi šādu grants seguma dubul-
to virsmas apstrādi divu pašvaldības ceļu “Mī-
nes ceļš” un “Ļūļēnu ceļš” posmiem 1,14 km 
kopgarumā. Tas tika darīts, pamatojoties uz 
iedzīvotāju lūgumu. Šādai ceļa seguma ap-
strādei ir divas pozitīvas lietas. Pirmā – vasa-
rā ceļi neput. Līdz šim esam izmantojuši arī 
citas iespējas, lai apstrādātu grantētos ceļus 
pret putekļiem posmos, kur tie iet cauri ap-
dzīvotām vietām. Taču šāda apstrāde ar pret-
putes maisījumu parasti ir īslaicīga – uz vienu 
sezonu. Tāpēc lietderīgāk ir veikt ceļu grants 
segumu dubulto virsmas apstrādi. Diemžēl 
lielos apjomos to nevar izdarīt uzreiz, jo tas ir 
dārgs prieks, taču mēs esam uzsākuši šo pro-
cesu, par ko arī ir liels prieks. Un otrā pozitīvā 
lieta – šis segums pavasarī un īpaši rudenī, 
kad grantētie ceļi izmirkuši, ir viegli izbrau-
cams un cilvēkiem atvieglo dzīvi. Tāpēc esam 
gandarīti, ka šīs jaunās un progresīvās meto-
des tiek izmantotas arī pie mums laukos. Šāds 
segums tagad ir arī vietējas nozīmes valsts 
autoceļam V1128 “Dobele–Īle–Auce”, kas caur 
Īli savieno Lielauci ar Dobeli. Paldies par to 
SIA “Latvijas Valsts ceļi”. Tagad Lielauces un 
Īles iedzīvotāji var nokļūt uz Dobeli vai Auci 
pa asfaltētiem ceļiem. 

Īlē būtiskākais aizvadītā gada veikums – 
pašvaldības ceļa Nr. 524 “Lībiešu ceļš” atjau-
nošana ekspluatācijai, nodrošinot piekļuvi 
“Lībiešu ceļam” piegulošajiem īpašumiem. 
Veicot ikdienas uzturēšanas darbus, tika at-
jaunota iespēja izmantot to kā ceļu bez se-
guma, nodrošinot transporta pārvietošanos 
labos laika apstākļos. 

Turpinājām sakārtot arī Īles multifunkcionā-
lās ēkas “Mālnieki” telpas. Šajā ēkā ir izvietots 
Īles pagasta Klientu apkalpošanas punkts, ģime-
nes ārstes Dr. Marutas Erniņas prakse, sporta 
zāle, sociālā dienesta kabinets, Īles bibliotēka 
un Īles teritorijas labiekārtošanas palīgtelpas. 
Tāpat arī ir izstrādāts Īles tautas nama “Kume-
liņi” ēkas pārbūves būvprojekts un izsludināts 
iepirkums veicamo būvdarbu 1. kārtai. 

Bez ciematu teritoriju uzkopšanas veicam 

arī abu pagastu teritoriju labiekārtošanu, iz-
pļaujam ceļu malas un grāvjus, atbrīvojam no 
krūmiem, uzturam ceļus braukšanas kārtībā 
gan ziemā, gan vasarā.

Mīļus un gaišus visiem Ziemassvētkus! 
Sirdsmieru, saticību un ticību visam labajam 
aicinu saglabāt visu nākamo gadu! Lai Jaunais 
gads atnes spēku, veselību un laimi! 

Ar rūpēm par Lielauces un Īles cilvēkiem
Dina Meldere,

Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja

Bēnē un Ukros īpaša 
uzmanība pievērsta  
ceļu uzlabošanai 

ēnē un Ukros rosība nerimst”, tā 
varētu raksturot aizvadīto gadu 
vienā teikumā Bēnes un Ukru 

pagastos. Bēne bijušajā Auces novadā ieņē-
ma lielākā pagasta godu, tajā deklarējušies 
1527 iedzīvotāji, savukārt, Ukros – 327.

Īpašs prieks, ka šogad izdevās savest kārtībā 
apgaismojumu Auces ielā, kas jau ilgāku laiku 
Bēnes iedzīvotājiem radīja bažas. Jāuzsver, ka 
ikdienā nākas daudz laika veltīt tieši ceļu infra-
struktūras uzturēšanai un uzlabošanai. Šogad 
veicām dubulto ceļu apstrādi Līduma, Skolas, 
Dārza ielām. Tika atjaunots asfaltbetona se-
gums Teodora Celma ielā (posmā no Rūpnie-
cības ielas līdz Sniķeres ielai), asfaltbetona se-
gums atjaunots arī  Sporta ielā (posmā no Īles 
ielas līdz Stacijas ielai), veikta apjomīga caurte-
ku un grāvju tīrīšana Līduma un Skolas ielās. 
Liels darbs ieguldīts kanalizācijas pievadu un 
sūknētavas izbūvei Jelgavas iela 6. 

Prieks, ka ir izdevies uzlabot vides pieejamī-
bu ēkā, kurā atrodas ārstniecības iestāde SIA 
“Bēnes doktorāts”, veikti koplietošanas tualešu 
atjaunošanas darbi, pielāgojot tās cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī ierīkots kāpņu 
pacēlājs, nokļūšanai pie ģimenes ārstiem.

Mēs zinām, ka visneaizsargātākie ceļu satik-
smes dalībnieki ir gājēji un velosipēdisti, tāpēc 
šogad īpašs gandarījums arī par gājēju ceļa izbū-
vi gar Sniķeres ielu (posmā no Jelgavas ielas līdz 
Amatnieku ielai) un gājēju ceļa atjaunošanu gar 
Jelgavas ielu (posmā no Sniķeres ielas līdz Lau-
ku ielai). Atjaunots gājēju tilts pār Auces upei. 

Kultūras dzīvē jau otro gadu Covid-19 vīruss 
ir ieviesis savas pārmaiņas, ar skumjām jāat-
zīst, ka cilvēkiem ļoti pietrūkst Bēnes tautas 
nama vadītājas Ingrīdas Rozenfeldes ar īpašu 
mīlestību rīkotie kultūras pasākumi, taču ce-
ram, ka tuvākā nākotnē varēsim atkal pulcēties 
kuplākā skaitā, un nu arī Bēnes estrāde ir iegu-
vusi sakoptāku skatu, jo pilnībā ir atjaunoti 
soli, par ko īpašu paldies vēlos pateikt novada 
šoferīšiem un Guntim Šēferam, kuri nāca tal-
kā, lai darbus varētu pabeigt ātrāk. 

Jāpiemin, ka šogad “pārvērtības” piedzīvo-
jusi Bēnes pagasta pārvaldes ēka, kurā veikts 
apjomīgs apkures, ūdensvada un kanalizāci-
jas sistēmas remonts.

Ukru pagasta Klientu apkalpošanas punktā 
“Stariņi” veikts kosmētiskais remonts, kā arī 
nomainīts grīdas segums. Ukru estrādē atjau-
nots bruģa segums, izbūvēts gājēju ceļš. Jāat-
zīmē, ka abos pagastos ikdienā pārsvarā tiek 
nodrošināts saimnieciskais darbs – gan terito-
rijas uzturēšanā, gan pašvaldības nekustamo 
īpašumu sakārtošanā. 

Ziemassvētkos gribu vēlēt, lai mums vi-

siem izdodas atstāt aiz durvju sliekšņa rūpes, 
ikdienas steigu, bet saviem vistuvākajiem 
dāvināt to, kas ir visdārgākais – laiku! Lai ik-
vienā ģimenē ienāk silti un gaiši Ziemassvēt-
ki! Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno – 
2022. gadu!

Gints Vežuks,  
Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs

Vērtējot padarīto  
Vītiņu pagastā 

ai gan mūsu dzīves temps kļuvis ne-
daudz lēnāks, laiks jau neapstājas! 
Decembra mēnesis aicina mūs domās 

pārstaigāt ceļu visa gada garumā un pavaicāt 
sev, kāds ir bijis šis gads? Kas paliekošs pa-
veikts, kas varbūt paliks nepadarīts… 

Vītiņu pagastu par savām mājām ir izvēlē-
jušies teju 900 cilvēki. Šajā pirmssvētku laikā 
neuzskaitīšu visus mazos un ne tik mazos dar-
bus, vien gribu uzsvērt, ka arī šogad, tāpat kā 
citus gadus, pašvaldības līdzekļi Vītiņu pagas-
tā ieguldīti ceļu infrastruktūras uzturēšanā un 
uzlabošanā. Veikts asfaltseguma bedrīšu re-
monts ar sīkšķembām un emulsiju, tāpat ielas 
un ceļi, kuriem ir grants segums, apstrādāti ar 
dubulto virsmas apstrādi. Intensīvi strādājām 
pie teritorijas apzaļumošanas, sadarbībā ar 
Gitu Briģi izdevies izveidot patīkamu ainavu, 
kur vēlmju un iespēju robežās var komfortab-
li justies Vītiņu tautas nama vadītājas Raisas 
Adamaites rīkotajos āra kultūras pasākumos. 
Tāpat lielu darba ieguldījumu prasīja Ozo-
lu fermas teritorijas sakopšana, kas radikāli 
pārvērš ainavu, kā arī maina priekšstatu par 
pašvaldības darbu pamesto teritoriju sakār-
tošanā. Arī Ķeveles parka teritorija pilnībā ir 
sakopta, 8 ha platība ap kūtīm savesta kārtībā 
un vairs nerada pamestības sajūtu.  

Īpaši vēlos pateikties visiem aktīvajiem Vīti-
ņu iedzīvotājiem, kuri vienmēr iesaistās pagasta 
teritorijas sakopšanā gan “Lielās talkas” dienās, 
gan ikdienā, kā arī dažādos pašvaldības rīkota-
jos pasākumos. Lai arī Covid-19 pandēmijas dēļ 
kultūras aktivitātes nācies samazināt, vītiņnieki 
savu jestrumu nav zaudējuši. Kā allaž milzīgs 
gandarījums par Vītiņu pagasta pensionāru 
biedrības “Mežābele” un tās vadītājas Zandas 
Košinskas entuziasmu, seniori atrod laiku gan 
darbam pagasta un tās ļaužu labā, gan atpūtai, 
nesūdzoties par ikdienas raizēm. Paldies jums 
par atbalstu un iesaistīšanos! 

Šogad svētku sajūtas veidošana lielā mērā 
atkarīga no mums pašiem. Lai vairotu svētku 
noskaņojumu, aicinu ikvienu izgaismot savu 
māju, sētu, balkonu, darba vietu, tā padarot 
savu ikdienu gaišāku, jo tikai kopā mēs varam 
radīt svētku sajūtu šajā visiem ne tik vieglajā 
laikā!

Priecīgus un saticīgus Ziemassvētkus! Lai 
Jaunais gads atnes cerību piepildījumu! Lai vi-
siem laba veselība un nepazūd ticība nākotnei! 

Ar cieņu, 
Guntis Šēfers, 

bijušais Auces administrācijas 
 izpilddirektora vietnieks 

atra gada izskaņā mēs vienmēr at-
skatāmies uz gada laikā padarītajiem 
darbiem, kas snieguši patiesu ganda-

rījumu.  2021. gads iezīmējas kā nopietnu pār-
maiņu laiks, bet labi padarītie darbi liecina, 
ka starp tiem ir stabili veiksmes stāsti, darbi, 

kas vieš lepnumu par padarīto,  un lietas, ko 
uzskatām par saviem sasniegumiem.

Bukaišu pagastā 
edzīvotāji par šī gada lielāko sasniegumu 
uzskata veiksmīgo sadarbību ar bijušo 
Tērvetes novada domi, jo ar pašvaldības 

atbalstu un finansējumu īstenoti vairāki iedzī-
votāju iniciēti projekti, kas priecē gan bērnus, 
gan pieaugušos. Vairākās vietās ir uzstādīti 
pārvietojami atpūtas soli, izveidots bērnu at-
pūtas laukums ar kāpšļiem un ligzdas šūpo-
lēm, atpūtas parkā gan liels, gan mazs šobrīd 
zina, ko nozīmē pārvietoties pa trosi. 

Lielākais lepnums – Bukaiši “Gaismas un 
Mūzikas stāstā”,  kas piedzīvots Tērvetes no-
vada svētku ietvaros, pulcinot interesentus no 
malu malām.

Bukaišnieki lepojas arī ar savu veiksmes 
stāstu, jo līdzās Melnā stārķa parkam ir iedzī-
vojies Garausis, kas vieno un rosina iedzīvotā-
jus veidot jaunas tradīcijas un iekrāsot ikdie-
nu daudzveidīgās krāsās!

Bukaišu un  
Augstkalnes pagastā 

is gads noslēdzies ar gandarījumu un ne-
izsakāmu prieku, jo piepildījies sapnis, 
kas savulaik tika solīts 2002. gadā, kad tika 

dibināts Tērvetes novads. Sapni piepildīt solīja 
Satiksmes ministrija, tagad, pēc 19 gadiem, to 
īstenoja pati pašvaldība, domājot par saviem 
iedzīvotājiem. Oktobrī sadarbībā ar VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” beidzot tika uzklāts dubultās 
virsmas segums ceļa posmā no Augstkalnes 
līdz Bukaišiem.

Tērvetes pagastā
epnums – septembra mēnesī atklātais  
sporta stadions, kas priecē visdažādā-
kā vecuma un aktivitāšu interesentus. 

Esam lepni, ka stadionā uzstādīts jauns atpū-
tas objekts bērniem, kas turpmāk vēstīs par 
titulu – Tērvetes novads “Ģimenei draudzīgā-
kā pašvaldība 2020”. 

Šī gada sasniegums ir arī iespēja teju 3 km 
garumā atjaunot asfalta virsmas segumu Zel-
meņos un Kroņaucē, kā arī izveidot 1 km ga-
rumā gājēju ietves Tērvetē un Kroņaucē.

Savukārt veiksmes stāsts – Tērvetes pilsdru-
pu konservācija – ir veikts ES projekta Latvi-
jas–Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas ietvaros. 

Atskatoties uz paveikto, var secināt, ka Dobe-
les novada Tērvetes administrācija ir veiksmīgi 
turpinājusi gada sākumā Tērvetes novadā plāno-
tos darbus. Liels gandarījums ir uzstādītie ielu 
apgaismojumi Dzeguzēnos, Augstkalnē, Bukai-
šos, Zelmeņos, Tērvetē un Kroņaucē. Vienlaikus 
tā ir kā iedegta gaisma cilvēku labklājībai un 
drošībai, kā arī skaistām atmiņām!

Lai Ziemassvētkos un Jaunajā gadā mūsu 
acīs deg iedvesmas dzirkstis, lai spējam teikt 
viens otram labus vārdus, kas iededz gais-
mu ikviena līdzcilvēka sirdī! Jo Laime nāk ar 
zvaigzni rokā un paņem līdzi brīdi skaistu! 
Laimīgu 2022. gadu!

Māris Berlands,  
Tērvetes administrācijas izpilddirektors

PAGASTU PĀRVALDNIEKU PĀRDOMAS
PAR AIZVADĪTO GADU  
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Zemgales plānošanas reģiona īstenotā 
projekta “Daudzfunkcionālo centru – vietējās 
kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes 
veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” 
ietvaros  2021. gada 26. novembrī tiešsaistē 
norisinājās sociālās iekļaušanās pasākums 
senioriem.

Pasākumu atklāja Zemgales plānošanas 
reģiona projektu vadītāja Ieva Zeiferte un Jel-
gavas novada pašvaldības projektu vadītāja 

Inese Cinovska, sveicot pasākuma dalībnie-
kus attālināti. Viņi  šoreiz bija pieslēgušies 
pasākumam no dienas centra “Zemgale” un 
dienas aprūpes centra “Upe” Jelgavas novadā, 
no Auces Kultūras centra un sociālās dzīvoja-
mās mājas “Lielauce” Dobeles novadā, no Ve-
cumniekiem Bauskas novadā, kā arī no Biržu, 
Rokišķu un Plunģes pašvaldībām Lietuvā. Pa-
sākumu vadīja moderatore Inga Kripšēvica. 
Pasākuma turpinājumā dalībnieki noskatījās 
trīs sagatavotos videomateriālus par senioru 
pieredzes apmaiņas reģionālajiem pasāku-
miem Jelgavas novadā/Aucē (LV) un Rokišķos/
Biržos (LT).

Pēc video noskatīšanās pasākuma dalīb-
nieki tika iepazīstināti ar īsām prezentācijām, 
kurās iesaistītās puses dalījās ar senioru ak-
tivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespējām.  

Pasākuma noslēdzošajā daļā Zemgales 
plānošanas reģiona projektu vadītāja Ieva 
Zeiferte iepazīstināja ar prezentāciju par 
senioru komunikāciju digitālajā vidē, Lat-
vijas–Lietuvas pieredzi. Prezentācijā tika 
apskatīti jautājumi par digitālo plaisu starp 
paaudzēm, par internetbankas lietošanas 
paradumiem Latvijas un Lietuvas senioru 
vidū. 

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Inter-

reg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmā 2014– 2020, tas tiks īstenots 
no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. 
Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR 
(t. sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienī-
bas finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldības Auces 
administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uz-
skatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
www.latlit.eu/www.europa.eu

Ilmārs Matvejs, 
Dobeles novada pašvaldības Auces administrācijas

Attīstības nodaļas vadītājs

AUcES, BēNES UN LIELAUcES SENIORI IESAISTĀS SOcIĀLĀS IEKļAUšANĀS PASĀKUMĀ

PAGASTU ZIŅAS
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GODĀjAMIE NOVADA EDZĪVOTĀjI! ATSKATĀMIES UZ AIZVADĪTO 
GADU AUcē UN TĀS APKĀRTNē 

NOVēRTēSIM  LAIKU,  KAS  MUMS 
DOTS

Ielu, ceļu un gājēju 
ietvju remontdarbi

Auce, Vecauce, Vītiņi
Šogad pabeigta Brīvības ielas atjaunoša-

na Aucē (posma garums – 536 m, 212 m pos-
mā – atjaunots asfalta segums, 324 m pos-
mā – grants seguma pārbūve asfalta segumā), 
izmaksas  – 56688,58 EUR bez PVN, pašvaldī-
bas finansējums (aizņēmums).

Atjaunota Puškina iela Aucē (ielas ga-
rums – 1295 m, grants seguma pārbūve asfalta 
segumā), izmaksas – 99527,33 EUR bez PVN, 
pašvaldības finansējums (aizņēmums).

Veikta Auces pilsētas ielu ar grants segu-
mu (10 posmi, kopējais garums – 3104 m) 
virsmas dubultā (divkārtu) apstrāde un ko-
munikāciju kontrolaku pacelšana jaunizbū-
vētā ielas seguma līmenī. (Pļavas iela, Alk-
šņu iela, Parka iela, Kaļķu iela, Jaunā iela, 
Jāņa Zālīša iela, Lauku iela, Pils iela, Amat-
nieku iela, Ganību iela, Ceļš gar bibliotēku), 
izmaksas – 85106,18 EUR bez PVN, pašvaldī-
bas finansējums.

Vītiņu iela Auces pilsētā noklāta ar asfalt-
betona segumu (vienkārtas virsmas apstrā-
de ar šķembām un emulsiju, ielas garums – 
1621 m), izmaksas – 25008,43 EUR bez PVN, 
ACF pašvaldības finansējums.

Pabeigta Jelgavas ielas asfaltbetona segu-
ma atjaunošana Aucē (ielas garums –1840 m), 
izmaksas – 159727,74 EUR bez PVN, pašvaldī-
bas finansējums.

Veikts asfalta seguma bedrīšu remonts ar 
sīkšķembām un emulsiju (ceļu uzturēšanas 
darbi) Auces novadā (Auce, Vecauces pa-
gasts, Vītiņu pagasts), līguma summa – 33528 
EUR bez PVN, izmaksas pēc faktiskās izpil-
des – 25739,32 EUR bez PVN, ACF finansē-
jums.

Veikts tranzītielu asfalta seguma bedrīšu 
remonts Aucē, tas veikts pēc pilnās tehno-
loģijas (vidēji 4 cm biezumā), pabeigts ko-
munikāciju aku vāku remonts, līmeņoša na 
20 gab. – 55426,93 EUR bez PVN, ACF pašval-
dības finansējums, kā arī Satiksmes ministri-
jas līdzfinansējums tranzītielu uzturēšanai.

Veikta Vītiņu pagasta ielu un ceļu ar grants 
segumu (4 posmi, kopējais garums – aptuveni 
1000 m (5327 m²)) virsmas dubultā (divkārtu) 
apstrāde un komunikāciju kontrolaku pacel-
šana jaunizbūvētā ielas seguma līmenī. (Ceri-
ņu iela, Dārza ielas posms, 608. ceļa posms, 
625. ceļa posms), izmaksas – 33666,64 EUR 
bez PVN, pašvaldības finansējums.

Aucē pabeigta gājēju ietves posma gar Jura 
Mātera ielu atjaunošana (166 m), izmaksas – 
12408 EUR, pašvaldības finansējums.

Bēne
Veikta Sporta ielas atjaunošana Bēnē (pos-

ma garums –172 m, asfalta seguma rekons-
trukcija), izmaksas – 39877,92 EUR bez PVN, 
pašvaldības finansējums (aizņēmums).

Veikta Teodora Celma ielas asfaltbetona 
seguma atjaunošana Bēnē (posma garums – 
325 m, 214 m posmā – atjaunots asfalta se-
gums, 110 m posmā – grants seguma pārbū-
ve asfalta segumā), izmaksas – 98705,13 EUR 
bez PVN, pašvaldība finansējums (aizņē-
mums).

Veikta Bēnes ciemata grants seguma ielu 
(3 posmi, kopējais garums – 1340 m) virsmas 
dubultā (divkārtu) apstrāde. (Līduma iela, 
Skolas iela un Dārza ielas posms), izmaksas – 
36211,20 EUR bez PVN, pašvaldības finansē-
jums.

Pabeigta gājēju ietves rekonstrukcija gar 
Jelgavas ielu, Bēnē (~500 m), izmaksas – 
52305,66 EUR bez PVN, pašvaldības finan-
sējums, un gājēju ietves rekonstrukcija gar 
Sniķeres ielu, Bēnē (~820 m), izmaksas – 
108853,11 EUR bez PVN, pašvaldības finansē-
jums.

Lielauce, Īle
Veikta Lielauces pagasta ceļu ar grants se-

gumu (2 ceļu posmi, kopējais garums –1100 m 
(6440 m²) virsmas dubultā (divkārtu) apstrā-
de. (Ceļa Nr. 401 posms “Mīnes ceļš” un ceļa 
Nr. 403 posms “Lūļēnu ceļš”), izmaksas – 
40250 EUR bez PVN, pašvaldības finansējums.

Pabeigta Lībiešu ceļa atjaunošana Īlē 
(ūdensnoteces, caurteku sakārtošana, segu-
ma atjaunošana), ceļa garums – 01920 m, iz-
maksas – 79985,42 EUR bez PVN, pašvaldības 
finansējums.

Ēku, telpu remonti
Pabeigta būves daļu būvkonstrukciju pa-

stiprināšana Auces administrācijas ēkai, iz-
maksas – 176693,84 EUR bez PVN, pašvaldī-
bas finansējums. 

Veikta jumta seguma nomaiņa un fasādes 
krāsošana pašvaldības ēkām – Raiņa ielā 4, 
Jelgavas ielā 1, 1A (ēku komplekss), izmak-
sas – 63994,7 EUR bez PVN, pašvaldības finan-
sējums.

Uzsākta Auces vidusskolas fasādes vien-
kāršota atjaunošana (siltināšana), līguma 
summa – 527996,19 EUR bez PVN, aizņēmums 
Valsts kasē. Primāri tika iesniegts VARAM 
augstas gatavības projektu konkursā, kur ne-
tika atbalstīts finansējuma trūkuma dēļ. No-
tiek būvdarbi.

Sākti ventilācijas sistēmas būvniecības dar-
bi Auces vidusskolā. Atbalstīts Auces novada 
pašvaldības iesniegtais projekts programmā 
“Par augstas gatavības pašvaldību investīciju 
projektu izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu 
uzlabošanai”. Līgumsumma – 470000 EUR ar 
PVN. Notiek būvdarbi.

Paveikti telpu remontdarbi pirmsskolas 
izglītības iestādē “Pīlādzītis”, izmaksas – 
25170,96 bez PVN, pašvaldības finansējums. 

Veikta Bēnes vidusskolas ēkas fasā-
des atjaunošana (siltināšana), izmaksas – 
100702,68 EUR bez PVN, pašvaldības finansē-
jums. 

Plānota tautas nama pārbūve Īlē. Izstrā-
dāts būvprojekts (līguma summa – 10700 EUR 
bez PVN). Pēc būvniecības dokumentu izstrā-
des un iepirkuma veikšanas plānots uzsākt 
būvdarbus, budžetā plānotā summa būvdar-
biem – 124000 EUR bez PVN, pašvaldības fi-
nansējums. Izsludināts 2. iepirkums. 

Finansiāls atbalsts  
projektu īstenošanai

Runājot par nozīmīgāko, jāpiemin, ka arī 
šogad finansiāls atbalsts piešķirts deviņiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošanas projektiem ar kopējo sum-
mu – 12 203,03 EUR. Ik gadu finansiāli tiek 
atbalstīti kultūras un sporta projekti. Šogad 
kopējais piešķirtais finansējums to īsteno-
šanai bija 10 000 EUR. Savukārt kanalizāci-
jas pieslēgumu izbūvei atbalsts piešķirts 56 
mājsaimniecībām, kopējais finansējums – 
23 841,61 EUR, kas piešķirts 21 kanalizāci-
jas pieslēguma izbūvei. Grantu konkursā 
“Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā 2021” 
6000,00 EUR finansējums piešķirts diviem 
projektiem. 

Katru gadu, veidojot budžetu, esam saskā-
rušies ar izaicinājumu, ka vēlmju un ieceru 
ir vairāk, nekā iespēju, tāpēc īpašs prieks, ka 
šajā gadā ir izdevies paveikt tik daudz tieši ceļu 
infrastruktūras uzlabošanā, kas uzskatāms par 
ilgtspējīgu ieguldījumu novada attīstībā. Iz-
mantojot šo izdevību, kad varam runāt par pa-
darīto, vēlos pateikt paldies visiem, ar ko ikdie-
nā esmu kopā strādājis, jo ne vienmēr darbu 
steigā ar visiem izdodas patērzēt un pateikties.

Prieka pilnus, gaišus un saticīgus Ziemas-
svētkus! Laimīgu un saskanīgu Jauno gadu!  

Aldis Lerhs, 
Auces administrācijas vadītājs

APSVEIKUMI

Senie latvieši – mūsu senči, būdami zemkopju tauta, Ziemassvētkus, kā 
jau visus zemkopju ieražu svētkus, ir svinējuši saskaņā ar saules ritu 
un saules gada kalendāru. Ziemassvētki ir svinami Ziemas saulgriežu 
laikā. Ziemassvētku nakts ir visgarākā, bet diena ir visīsākā. Šī iemesla 
dēļ daudzas senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas ir saistītas ar gaismas 
vairošanu, tādējādi simboliski atvirzot tumsas spēkus.

Pavisam drīz 2021. gads paliks vēsturē, dodot vietu jaunajam – 2022. ga-
dam. Katra gada nogalē mēs cenšamies mazliet apturēt savu ikdienas 
skrējienu  un izdarīt kopsavilkumu par aizvadītajā laikā padarīto. Par 
spīti jauniem izaicinājumiem un pārbaudījumiem saistībā ar adminis-
tratīvi teritoriālo reformu bijušajā Auces novadā šajā gadā ir paveikts 
daudz, lai pilnveidotu infrastruktūru un sakārtotu vidi, tā rūpējoties 
par dzīves kvalitātes uzlabošanu, ar ko arī īsumā vēlos iepazīstināt .

Gads tuvojas izskaņai, atkal pienācis atskaites punkts, kad domās vēr-
tējam katrs savu veikumu un iezīmējam nākotnes plānus.  

Kā vēsta seno latviešu ticējumi, no saules 
un gaismas labvēlības Ziemas saulgriežos bija 
atkarīga visa nākamā gada raža. Pēc Ziemas-
svētkiem, kā zināms, dienas paliek arvien 
garākas un gaišākas, līdz ar to Ziemassvētku 
svinēšanu varētu uzskatīt arī par Gaismas at-
griešanās svētkiem. 

Mūsu senču izpratnē Ziemassvētki bija ne 
tikai Ziemas saulgrieži, bet arī Dieva dzim-
šanas laiks. Jau krietni pirms svētās Romas 
dāvātā kristīgās pasaules Dieva seno latviešu 
izpratnē Dieviņš bija gan debesis, gan debess 
gaisma, gan augstākais garīgais jēdziens. Tā-
pēc šajā gadījumā divkāršā svētku nozīme 
nerada nekādas pretrunas, bet gan gluži pre-
tēji – tā kā Ziemas saulgriežos gaisma gūst 
uzvaru pār tumsu un saule sāk savu augšup-
eju, tad analoģiski un simboliski to var attē-
lot kā Dieva dzimšanu. Dieva dzimšana arī 
cilvēku prātos un sirdīs kā ļaunā aizstāšana 
ar labo. 

Mūsdienās, pieaugot bažām par egoisma, 
savtīguma un patērētāju kulta vairošanos, 
Ziemassvētku laikā arvien vairāk Gaismas 
jēdzienu izprotam un novērtējam kā cilvē-
ces pastāvēšanai un attīstībai tik ļoti nepie-
ciešamo mīlestību, labestību, sirds siltumu. 
Tādējādi Ziemassvētku nozīmība mūsdienu 
sabiedrībā aizvien vairāk būtu jāuztver, kā tie-
ši cilvēku iekšējās Gaismas svētki, kā klusas 
apstāšanās brīdis pārdomām par lietām, kas 
ir patiesi svarīgas un nav izmērāmas fiziskajās 
dimensijās. 

Kad Dziesmu svētku estrādē pār priežu 
galiem aizlīgo pēdējie akordi, pacilātais lep-
nums par savu mīļoto latvju tautu, garīgums 
un vienotības sajūta daudziem ātri vien no-
plok. Atgriežamies ikdienas skrējienā un 
turpinām īgņoties par bezkauņām satiksmes 
sastrēgumos, tūļām veikalu rindās, vakseriem 
vai antivakseriem, politiskām opzīcijām, ku-
rās visi, kas nav “mūsējie”, ir sliktie, cīņā par 
varu tiem “ierādot vietu”. Un nez kāpēc tikai 
retais aizdomājas, ka bezkauņa satiksmes sa-
strēgumā varbūt ir kāda jauna māmiņa, kura 
iespējamā uztraukumā steidzas pie sava bēr-
na, tūļa rindā ir kaimiņa vecā, sirmā māmuļa, 

bet vakcinācijas sakarā ikvienam ir tiesības 
rūpēties par savu veselību un pieņemt brīvas 
gribas lēmumu, savukārt politiskais “ienaid-
nieks” arī ir latvietis, kuru skaits statistiski ik 
gadu tāpat jau samazinās, taču kurš no visas 
sirds tieši tāpat grib visu to labāko saviem vē-
lētājiem, savam novadam, savai Latvijai un, 
iesaistīts kopējā darbā, ieguldītu savu pievie-
noto vērtību. 

Nav vērts īgņoties un nosodīt citus par ne-
pareizu dzīvošanu. Pasaules pārveidošanai 
spēku nepietiks, bet pārmērīga nopelšana 
tikai sagrauž pašu. Lai izmainītu sabiedrību, 
ir jāmaina tikai viens cilvēks – tas esat Jūs 
pats. Pozitīvas izmaiņas sāksim katrs pats ar 
sevi: pateiksim labu vārdu tam, kas no jums 
to sen nav dzirdējis; pateiksim paldies sēt-
niekam, kas jau rīta agrumā ir notīrījis iet-
vi; samīļosim savu bērnu, ģimenes locekli, 
tuvāko – vienkārši un bez paskaidrojumiem; 
aizbrauksim ar ģimeni ekskursijā, lai paprie-
cātos par skaisto Latvijas dabu vai vienkārši 
izmazgāsim logu aizkarus… apņemieties un 
izdariet kaut vienu labu lietu, ko ikdienas 
skrējienā, iespējams, esat aizmirsis vai ļoti 
sen neesat darījis! Ja visi kopā izdarīsim 
kaut šķietamu nieku, pasaule jau būs kļuvusi 
mazliet labāka.

Dobeles novada pašvaldības vārdā patei-
cība visiem jaunā, apvienotā Dobeles nova-
da krietnajiem ļaudīm, kuri turas pie savas 
sentēvu zemes, domājot gaišas domas un 
darot labus darbus. Un nav svarīgi, cik pa-
šam veikums šķiet mazs vai liels un vai kāds 
cits arī to ir pamanījis, vai paveikts pavisam 
klusiņām, vien pašam par prieku. Galvenais, 
lai savu darāmo ikviens esam darījuši ar vis-
lielāko Mīlestību. Ļaujot šai Mīlestībai iemir-
dzēties mūsu Sirdīs un mūsu Gaismā, mums 
atklāsies arī Ziemassvētku patiesā burvība un 
īstais gars. Saglabāsim un uzturēsim spēkā šo 
Gaismu kā ceļa zvaigzni visa nākošā gada ga-
rumā, kā arī tālākā, visiem kopīgi veidojamā 
nākotnē!

 
Agris Vilks, 

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors

2021. gads Dobeles novadam vienno-
zīmīgi bija lielu pārmaiņu gads, kas cieši 
saistīts ar vairākām nenovēršamām ārējām 
ietekmēm, kuras noteica mūsu iespējas un 
novada pašvaldības darbu. Diemžēl arī šis 
gads mums bija jāvada pandēmijas ēnā, un, 
visticamāk, tā mūs pavadīs arī, sagaidot Jau-
no gadu. 

2021. gads bija arī pašvaldību vēlēšanu 
gads, turklāt jau administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā, kas pilnīgi mainīja ieras-
to dzīves ritmu un diezgan smagi skāra visus 
mūsu apvienotos novadus, kuri  laikā pēc 
2009. gada reformas katrs bija veidojis savu 
sistēmu un attīstības redzējumu. Ir pienācis 
laiks, kad jāsāk mācīties dzīvot kopā un radīt 
kopīgus mērķus. 

Pirmais, ko vēlētu mums visiem nākamajā 
gadā – lai izdodas pēc iespējas ātrāk atgriez-
ties normālā dzīves ritmā, brīvi komunicēt un 
atbrīvoties no pandēmijas ēnas. Arī te daudz 
kas atkarīgs no mums pašiem, mūsu attiek-  
smes pret vakcināciju, atbildības izjūtas pret 
apkārtējiem. 

Tā nu iznācis, ka šis gads jādala divās da-
ļās – puse, saimniekojot vecajos novados, bet 
puse – jaunajā Dobeles novadā. Ja atskatā-
mies uz pagājušajiem gadiem, tad ir gandarī-
juma sajūta, jo vecā Dobeles novada attīstības 
tempi bija augsti. Laiks, kas bija atvēlēts, bū-
tiski mainīja Dobeles kā novada centra tēlu. 
Neiedziļinoties lielajā skaitā realizēto projek-
tu, minēšu tikai dažus – vidusskolām uzcelta 

jauna dienesta viesnīca ar konferenču zāli, 
Valsts ģimnāzijai – moderna dabaszinātņu 
piebūve, kultūras namam renovētas telpas 
un uzcelta jauna piebūve, Dobeles mūzikas 
skolai rekonstruēta vecā ēka un piebūve ar 
lielisku akustisko koncertzāli. Tam visam kā 
skaists akcents – Dobeles pilsdrupu kapelas 
atdzimšana jaunā veidolā. 

Mums priekšā jauns Eiropas Savienības 
plānošanas periods ar tā dominanti – Zaļo 
kursu. Tas būs galvenais izaicinājums, jo, 
kaut arī virziens kopumā ir pareizs, pastāv 
nopietni riski ieslīgt kārtējā apmātībā ar 
“zaļajiem saukļiem” un zaudēt pragmatisku 
pieeju. Viss jāvērtē pašiem, lai nemazinātu 
mūsu cilvēku dzīves kvalitāti, kas joprojām 
stipri atpaliek no “Vecās Eiropas”. Svarīgi, 
lai mums pietiku prāta un spēka pieņemt 
pragmatiskus lēmumus un iedzīvotājam ne-
pieaugtu izmaksas par komunālajiem pakal-
pojumiem.

Kaut arī gada otrā puse jaunajam novadam 
sākās sarežģīti, jo trim apvienotajiem nova-
diem vēl labu laiku būs jāmācās veidot kopīgu 
redzējumu, nākotnē vajadzētu skatīties caur 
Ziemassvētku motīvu – ticību, cerību un mī-
lestību. Tad viss izdosies, jo dzīve neapstājas 
un mums jāspēj novērtēt laiku, kas mums 
dots, lai realizētu labus mērķus.

Gunārs Kurlovičs, 
Dobeles novada pašvaldības

izpilddirektora vietnieks
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ŪDENS AEROBIKA
2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30. decembrī 

plkst. 8.00
Dobeles 1. vidusskolas peldbaseinā, 

Dzirnavu ielā 4, Dobelē
Zvanīt Anetei, tālr.: 25995899

(Dalībniekiem nepieciešams derīgs 
Covid-19 sertifikāts)

JOGA TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. decembrī

(piektdienās plkst. 20.00, svētdienās plkst. 11.00)
Tiešsaistē platformā Zoom

Pieteikties, aizpildot formu šeit: 
https://ieej.lv/qjLzS Zvanīt Olgai, tālr.: 27877127

Auces sporta metodiķis Guntis Strazdiņš, kurš 
maršrutu bija izveidojis apkārt Vipēža ezeram, šo 
distanci veica, izmantojot Smovey riņķus, kuri 
pārgājienu padara dinamisku un aizraujošu. Šajā 
pārgājienā kopā tika pieveikti 66,3 km. 

Gardenes sporta metodiķis Artūrs Turiks 
savu maršrutu bija izvēlējies apkārt Gardenes 
ciematam, pa ceļam baudot gleznaino Bērzes 
upes krastu un Gardenes mežu skaistumu. Šajā 
maršrutā kopumā tika pieveikti 144,24 km. 

Dobeles pagasta sporta metodiķis Ēriks 
Zaremba savu maršrutu veica kopā ar pagasta 
aktīvākajiem nūjotājiem, kopumā pieveicot 
116,2 km. Aktīvās pastaigas notika gan 
Lejasstrazdu, gan Aizstrautnieku ciemos. 

Jaunbērzes pagasta sporta metodiķe Laura 
Janševska savu maršrutu bija izplānojusi 

grūtu un garu. Maršruts veda gan pa meža 
ceļiem, gan takām, gan grūti pārvaramiem 
meža biezokņiem. Pārgājiena dalībniekiem 
pirms gājiena tika izdalīti uzdevumi, kas bija 
jāatrisina iešanas laikā. Kopā šajā pasākumā 
tika pieveikti 164 km! 

Auru sporta metodiķis Kaspars Tabors arī 
savu pārgājienu veica kopā ar Auru pagasta 
nūjotājiem pa pagasta teritoriju. Diemžēl 
šis pārgājiens notika pēc veselības sporta 
nedēļas, tāpēc arī kopējā kilometru vākšanā 
nepiedalījās. Kopējā pasākuma “Apkārt 
Dobeles novadam”  bilance bija 490,74 km. 

Paldies visiem metodiķiem un dalībniekiem. 
Novēlam visiem labu veselību! Kustība – dzīvība! 

Dobeles sporta centra informācija 

Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes 
pagastu iedzīvotāju ievērībai!
Tērvetes administrācija informē, ka, 

sākot no 2022. gada 1. janvāra, jebkura vei-
da Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus, 
t. sk. dzimšanas, laulības un miršanas ga-
dījumu reģistrēšanu, atkārtoto apliecību 
izsniegšanu turpmāk nodrošinās Dobeles 
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa.

Adrese:
Edgara Francmaņa iela 6, Dobele,  
Dobeles novads, LV-3701 
Tālr.: 63722122

Darba laiks
Pirmdienās        9.00–14.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
            9.00–17.00
Piektdienās        9.00–12.00
Pusdienlaiks    12.00–13.00

Pasakām un stāstiem apvītais mežs 
Tērvetē tērpies svētku rotā – apsnigu-
šie koki, takas, meža skaņas un smar-
žas uzbur Ziemassvētku noskaņu. De-
cembra mēnesī dabas parkā Tērvetē 
tiks izstāstīti četri egles stāsti, jo šajā 
svētku mēnesī egle kļūst par greznāko 
koku mežā. Nāc uz Rūķu sētu un izzini 
Ziemassvētku koka stāstu, kas lasāms 
uz guļbaļķu ēkas sienas! 

Decembris ir arī rūķošanās mēnesis! 
Parka tematiskā daļa – Rūķīšu mežs – 
piepildīsies ar Ziemassvētku krāsām, 
gaismām un sajūtām. Dabīgās gaismas 
mežā šajās dienās ir maz, sāk ātri krēs-
lot, tādēļ svētku uguntiņas raisa vieglu-
ma sajūtu un mierpilnus mirkļus.

Rūķu sētā goda vietā izgreznota stāv skais-
ta svētku eglīte, sveicinot lielus un mazus 
garāmgājējus, bet nosalušos parka apmek-
lētājus decembra nedēļas nogalēs Rūķu sētā 
sasildīs iekurtais ugunskurs. 

Līdz 20. decembrim ikvienam ir iespēja uz-
rakstīt vēstuli ar savām vēlmēm, jautājumiem 
un apsveikumiem Tērvetes rūķu saimei un 
nogādāt to uz Rūķu pastkasti Rūķu sētā. Ja no-
rādīsi precīzu atpakaļadresi, rūķi Tev atbildēs!

Rūķu pilsētā Čiekure, iestājoties tumsai, 
iedegas laternas. Pilsētas ieliņas izgaismojas, 
radot pasakainu noskaņu. 

Apmeklētājiem apskatei atkal pieejams 
dižais koka skatu tornis, kas, iestājoties krēs-
lai, kā bāka spīguļo tumša meža maliņā – tas 
izgaismots visā 39 m augstumā. Vērot koka 
skatu torņa mainīgās krāsu un gaismu rotaļas 

IZSTĀDES

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

PASĀKUMI NOVADĀ
DECEMBRĪ

DNM – Dobeles Novadpētniecības muzejs 
DNBC – Dobeles novada Centrālā bibliotēka 
KN – Kultūras nams/KC – kultūras centrs 
Dobeles PIUAC – Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs

DOBELES 
NOVADA 

PAŠVALDĪBA

Paziņojums

Rūķošanās laiks latvijas 
valsts mežu dabas PaRkā 
tēRvetē 
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē saposies 
vilinošās gaismās. Kā pasakā krēslas stundās noslēpumaini spīguļo mežs. Spī-
tējot tumsai, iedegas gaismas – izgaismojas būves, tilti, dižsila priedes un daļa 
pastaigu taku, sniedzot iespēju doties aplūkot parku vēlākās vakara stundās!

vari, uzkavējoties torņa pakājē, kur apmeklē-
tāju ērtībai novietoti koka soliņi.

Nogurušos un priecīgos viesus no meža 
izvedīs Pasaku vilcieniņš. Košām gaismām 
rotājies, tas starojošs kursē pa piesnigušajām 
dabas parka takām un ceļiem. Tērpies grez-
nās gaismu rotās, bānītis vizina parka apmek-
lētājus un ļauj tiem sajust īpašu Ziemassvētku 
noskaņu. Sapņu bānītis kursē zaļajā režīmā, 
braucienā iespējams doties nedēļas nogalēs 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Ziemas prieku baudīšanai noderēs ragavi-
ņas. Decembris iesācies dāsni – Tērvetes pa-
saku mežu pārklājusi bieza sniega sega.

Atver sirdi brīnumam un 
piepildi ar svētku prieku!

Lilita Kauste,
Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē 

Informācijas centra vadītāja 

eiRoPas veselības sPoRta nedēļa 
“aPkāRt dobeles novadam”
Dobeles novads piedalījās Eiropas veselības sporta nedēļā, kas norisi-
nājās no 22. līdz 28. novembrim visā Latvijā. Pasākumā “Apkārt Dobeles 
novadam” pārgājienus rīkoja vairāki mūsu novada sporta metodiķi. 

Apmaksāti publiski pieejamie 
pasākumi 2021. gada decembrī

Audiovizuāla izstāde “Krāsu meditācija”
Autore Sabīne Biezā

Dobeles Pils pagrabstāva Izstāžu zālē. 
Ieeja Pilī, pērkot Pils apmeklējuma biļeti

Aizraušanās – hobiji
Zintas Grantes “Zirgu kolekcija”

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā

Aizraušanās – hobiji
Maijas Strazdas “Dimantu mozaīkas”

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā

Gražinas Ulmanes akvareļu izstāde
“Saruna ar sevi”

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā

Ivonnas Bredovskas gleznu izstāde Aizstrautnieku bibliotēkā
Svetlanas Kovriginas zvaniņu kolekcija – izstāde 
“Zvanu skaņas virmo gaisā”

Aizstrautnieku bibliotēkā

Fotogrāfa Jāņa Albāta foto izstāde “Vasaras mirkļi” Lejasstrazdu bibliotēkā
Foto izstāde “Ar putniem…” 
Aizstrautnieku bibliotēkas vadītājas darbi

Penkules bibliotēkā

Turpinās krustvārdu mīklu maratons
“Mana un tava Penkule”

Penkules bibliotēkā

Bērzes pagasta iedzīvotājas Mārītes Birzītes
gleznu un austo lakatu izstāde “Ziedu apskāvienos”

Šķibes bibliotēkā

Izstāde “Latvju zīmju virpulī” 
Izstādē apskatāmas Latvju zīmes uz koka, izšūtas 
gleznās, piespraudēs

Zebrenes bibliotēkā

Foto izstāde “Svētku noskaņās” 
Fotogrāfijas ar zebrenieku iemūžinātajiem fotomirkļiem 
no svētkiem

Zebrenes bibliotēkā

Izstāde 
“Albuma lapas. Vecauces saimniecībai 100.”
Stāsts par laikmetu, laiku un cilvēkiem vairākās 
paaudzēs

Vecauces pilī,
Inese Kaminska, tālr.: 29159959

Ineses Brants, Allas Folkas un Irinas Vorkales 
darbu izstāde “Trīs tikšanās”

Dobeles Novadpētniecības muzejā,
Baiba Golubeva
tālr.: 63721309, 63700181

Izstāde par Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vēsturi
Dobeles Novadpētniecības muzejā,
Baiba Golubeva
tālr.: 63721309, 63700181

22.12.2021. 
plkst. 18.00

“Kontrabass un kamermūzika. 
Čehijas ainavas”,  
kontrabasists Oskars Bokanovs 
un pianists Rihards Plešanovs

Dobeles Mūzikas skolas
koncertzālē ZINTA

23.12.2021. 9.00–12.00 Ziemassvētku tirdziņš Aucē  
(Zaļajā režīmā)

Aspazijas laukumā, Aucē 
Z. Vismane, tālr.: 29159059

Līdz 2022. gada 
1. janvārim

Ielu tirdzniecība 
(tirdzniecības dalībniekam jāiesniedz 
pieteikums e-pastā: apic@dobele.lv 
vai klātienē Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas 
centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē. 

Dobeles pilsētā vēsturiskajā 
Tirgus laukumā,
Monta Mantrova, tālr.: 26352751

23.12.2021.  
plkst. 17.00

Jauktā kora “Sidrabe”  
Ziemassvētku koncerts 

Dobeles pilsētas kultūras namā, 
Linda Rēdliha, tālr.: 25488434,  
linda.redliha@dobele.lv

26.12.2021.
plkst. 14.00 

Latvijas samtainā tenora DAIŅA 
SKUTEĻA KONCERTS “Balta, balta 
zvaigzne mirdz…” Ieeja bezmaksas

Bēnes tautas namā, 
iepriekšpieteikšanās 
pa tālr.: 28295001 I. Rozenfelde

27.12.2021. 
plkst. 19.00

Ziemassvētku koncerts  
”MAZU BRĪDI PIRMS...”  
Jāņa Lūsēna dziesmas ar latviešu 
dzejnieku vārdiem. Kristīne Zadovska, 
Ingus Pētersons, Jānis Lūsēns un 
pavadošais sastāvs

Tērvetes tautas namā, tālr.: 29330689

29.12.2021.
plkst. 19.00

Koncerts “Tējas vakars ar grupu 
Galaktika” Dobeles pilsētas kultūras namā

Dobeles novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

“dobeles novada ziņas” 
Iznāk vienu reizi mēnesī līdz 15. datumam.

Tirāža: 9000 eksemplāru. 
Veido: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti.

Iespiests: SIA “Talsu tipogrāfija”, Reģ. Nr.: 40003309555,
Adrese: Jaunā iela 17, Talsi, Talsu novads, Latvija.

Izplatīšanu veic: Dobeles novada pašvaldība.
Pieejams: Dobeles novada pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, 

kā arī vairākās citās publiskās vietās. 
Izdevuma elektroniskā versija: www.dobele.lv 

Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors. 
Rakstu saturs ne vienmēr pauž domes viedokli.

Saziņai: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga

E-pasts: gita.steinberga@dobele.lv Tālr.: 29972884

Foto: Linda Emīlija Ozola

AKTUALITĀTES

NŪJOŠANA
4., 11., 18. decembrī plkst. 8.00,  

Tērvetes ielā 1, Dobelē
1. decembrī plkst. 16.00 Kaķenieku sporta 

laukumā Kaķeniekos
8. decembrī plkst. 16.00 pie Gardenes 
pamatskolas, Priežu ielā 21, Gardenē

Zvanīt Danutei, tālr.: 26712619

Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
Dobeles novada iedzīvotājiem” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

4.12.2021.–8.01.2022. Mākslinieces Martas Jurjānes 
mākslas darbu izstāde Dobeles Pils Lielajā zālē

1.12.2021.–31.12.2021. “Gadumija II”
Izzini savu novadu! 

Komandu pieteikšanās noslēgusies,  
interesentiem zvanīt 
pa tālr.: 29766085 (Linda Karloviča)

4.12.2021.–7.01.2022. TLMS “Avots”
Izstāde/pārdošana “Sirdsdarbi”

Dobeles Amatu mājas darba laikā, 
Airita Tama, tālr.: 22049477,  
damatumaja@gmail.com

4.12.2021.–22.12.2021. INTERAKTĪVĀ EGLE Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā

10.12.2021.–4.03.2022. 
piektdienās 

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA 
(plkst. 18.00) un  
AEROBIKA (plkst. 19.00)

Auces novada Kultūras centrā,  
iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr.: 29101146

19.12.2021.
12.00–15.00

ZIEMASSVĒTKU MĀJRAŽOTĀJU 
TIRDZIŅŠ (“Zaļajā režīmā”)

Tērvetes estrāde,  
D. Laizāne, tālr.: 29396589
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