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Pils atdzimusi jaunā veidolā
Savulaik plānotais Dobeles pilsdrupu projekts 
laikraksta «Zemgale» 2004. gada 11. marta 
publikācijā «Mūža turpinājums» aprakstīts, 
norādot, ka «...tā nebūs vis konservācija, bet gan 
jauna objekta radīšana esošajos mūros, nemainot 
pilsdrupu ārējo veidolu. Tiks radīta multifunkcionāla 
zāle pasākumiem ar izstāžu zāles funkciju.»

Faktiski projekta «Nozīmīga 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana un attīstība kultūras 
tūrisma piedāvājuma pilnveido-
šanai Zemgales reģionā» (projek-
ta Nr. 5.5.10/17/I/002) darbības 
rezultātā ir veikti valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa – Dobe-
les Livonijas ordeņa pils kapelas – 
konservācijas un pārbūves darbi, 
lai radītu un piedāvātu jaunus 
pakalpojumus Zemgales reģiona 
iedzīvotājiem un tūristiem. 

Projektu ir izdevies īstenot, 
pateicoties Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, valsts budžeta 
dotācijas un pašvaldību fi nansē-
jumam.

Visa projekta mērķis ir sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūrvēsturisko mantojumu Zem-
galē, atjaunojot valsts nozīmes kul-
tūras pieminekļus gan Dobelē, gan 
Jelgavā un Bauskā, veidojot tajos 
jaunus, savstarpēji papildinošus 
tūrisma pakalpojumus, tādējādi 
nodrošinot to sociālekonomiskā 
potenciāla attīstību un integrāciju 
vietējās ekonomikas struktūrā at-
bilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas 
un Dobeles novadu attīstības prog-
rammām. 

Dobeles Livonijas ordeņa 
pilskalns kopā ar mūru pils dru-
pām ir senākā un nozīmīgākā 
viduslaiku kultūras vēstures lie-
cība reģionā, tās saglabāšana dos 

nākamajām paaudzēm unikālu 
iespēju iepazīties ar to. Pils kape-
las ēkas sākotnējais apjoms celts 
aptuveni 1335. gadā, un kopš 
pirmsākumiem tā bijusi dominē-
jošā ēka pils kompleksā, savu vei-
dolu saglabājot līdz mūsdienām. 

Dobeles pils kapelas konser-
vācijas un pārbūves pirmās kon-
cepcijas tēzes idejas autors ar-
hitekts Pēteris Blūms prezentēja 
jau 2004. gadā, un tagad – pēc 15 
gadiem – mēs varam priecāties, 
ka sapnis ir piepildījies. Kape-
las konservācijas un pārbūves 
tehnisko projektu izstrādāja SIA 
«Konvents» un Ināras Caunītes 
arhitektūras birojs. Būvdarbus 
veica PS «RERE Meistari 1» ko-
manda. Pils pārbūves darbi ilga 
29 mēnešus, tika izstrādāti sep-
tiņi izmaiņu sējumi, sagatavo-
ta 271 skice, ko projekta autor-
uzraugs Pēteris Blūms skicē-
ja ar brīvu roku (attēlā skice 
AR-AU-9/9 15.03.2019.). Ēkas ap-
sekošanas laikā Būvniecības valsts 
kontroles birojs atzina šo metodi 
par labās prakses piemēru. Ski-
ču izstrāde deva iespēju apzināt 
autentiskās mūru plaknes, rast 
risinājumu to saglabāšanai ar pie-
tāti pret vēsturi. 

Būvdarbu laikā tika veikta 
mūru arheoloģiskā izpēte, kon-
servācija un jaunas infrastruk-
tūras izbūve. Pils mūri vispirms 

tika konservēti, kā arī restaurēti 
kritiskie zudumi, ko detalizēja 
autoruzraugs kopā ar tiešo dar-
bu veicēju – konservatoru. Pēc 
faktiskās situācijas konstatācijas, 
atsedzot kapelas pagrabu, tika 
pieņemti vairāki lēmumi, kas ra-
dīja izmaiņas tehniskajā projek-
tā.  

Pēc būvdarbiem ēkas funk-
cionālais dalījums paredz, ka:

1) kapelā ir vairākas ieejas: 
galvenā ieeja ēkā pa rietumu fa-
sādes vēsturisko ieejas aili; divas 
opcionālas ieejas pa sekundāri 
izveidotām ailēm dienvidu fa-
sādē; vēsturiska noeja pagrabā 
ziemeļu fasādē, kas paredzēta 
darbinieku vajadzībām; esošā 
ieeja caur aili ārpus pilsdrupu te-
ritorijas vēsturiskām (neoriģinā-
lām) kāpnēm ar izejām austrumu 
korpusa 2.stāvā un jumta līmenī, 
kurai paredzēta apskatāma eks-
ponāta funkcija bez pastāvīgas 
lietošanas. Ailē zemes līmenī 
iebūvēta metāla režģa vērtne, kas 
turpmāk noslēdzama ar aizbīdni 
no iekšpuses, lai ugunsgrēka eva-
kuācijas situācijā to varētu atvērt 
no iekšpuses, bez iespējām to iz-
darīt no ārpuses.

2) pagrabā ir apmeklētāju 
garderobe, publiski pieejami gai-
teņi, apmeklētāju un personāla 
WC, tehniskā telpa, iebūvēta vir-
tuves zona, izstāžu telpa austru-
mu daļas pagrabā. 

3) 1. stāvā – izstāžu telpas, 
kur opcionāli iespējama arī se-
mināru un konferenču rīkošana 
(varētu atrasties optimāli 60 sēd-
vietas);

4) 2. stāvā – austrumu daļā 
izstāžu telpa ar atklātām kāp-
nēm;

5) jumta līmenī skatu lau-
kums, kas pieejams apmeklē-
tājiem un tehniskās telpas, kas 
atrodas zem divslīpju jumta virs 
pārseguma vidusdaļas. Šīs teh-
niskās telpas tiek izmantotas 
gāzes apkures un vēdināšanas 
iekārtu izvietošanai. 

Būvdarbu laikā pils arhitek-
toniskais veidols ēkai kopumā 
tika saglabāts kā līdzšinējais dru-
pu siluets. Augšējā pārseguma 
un jumta terases līmenis atrodas 
starp ēkas abu daļu mūriem, jaunie 
jumta elementi siluetā no lielāka 
attāluma nemaina pilsdrupu tor-
sālā silueta kopuma uztveri. No tu-
vām distancēm jaunā jumta daļas 
starp mūriem ir uztveramas tikai 

fragmentāri, bet lielākajā daļā ra-
kursu – nav uztveramas vispār. 

Logaiļu aizpildījumi kapelas 
daļā veidoti kā 17. gs. vidū izbū-
vēto logu atveidojumi mūsdienu 
tehnoloģijā un materiālos. Pārē-
jās daļās dominē mūsdienīgi aiļu 
stiklojumi, kuru uzdevums ir sa-
glabāt ēkas caurskatāmības efek-
tu, kas tai raksturīgs drupu stā-
voklī. Ēkas grīdas iekštelpās klāj 
slīpēts, vaskots betona klons kā 
skaists fons mūru eksponēšanai. 

Mūru daļu saglabāšanai gal-
venokārt tika veikti konservējoša 
rakstura darbi un lokāla restaurā-
cija būvdaļā, kur tehniskā sagla-
bāšana bija būtiska cilvēku dro-
šībai. Maksimāli liela uzmanība 
tika veltīta apmetuma saglabāša-
nai, kas ir viena no ļoti būtiskām 
Dobeles pilsdrupu īpašajām vēr-
tībām citu līdzīgu Latvijas objek-
tu kontekstā.

Būvdarbu laikā tika atklātas 
vairākas unikālas vēstures lie-

cības, viena no tādām, spriežot 
pēc J. Dēringa kapelas fasāžu zī-
mējuma 19. gs. vidū un netiešām 
norādēm veikto izpētes darbu 
atskaitēs 19. gs 2.pusē, ļauj iz-
darīt aptuvenus secinājumus par 
aprakstāmajā kapelas vietā tolaik 
notikušajiem izpētes un saglabā-
šanas darbiem. Nepārprotamus 
pierādījumus, ka šādi darbi ir 
notikuši, sniedz četri dabā pa-
stāvoši datēti gravējumi (grafīti) 
- divi danckera (sānmezgla) tor-
nītī un divi ziemeļu sienas pašā 
augšā, mūru drupas nosedzošajā 
kaļķu betona garozā. Visi datē-
ti ar 1884. gadu, visi bijuši au-
toru asignēti, bet tikai uz viena 
iespējams nolasīt signatūru. Tas 
ļāva izdarīt pieņēmumu, ka zie-
meļu-austrumu stūrī un zieme-
ļu sienai 1884. gadā pabeigti vai 
veikti plašāki konservācijas darbi 
un tornītim pat zudušo apjoma 

Pētera Blūma skice AR-AU-9/9 15.03.2019.

(Vēl – 12. lappusē)Kaspara Krauzes foto.
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Dobeles novada dome 2020. gada 
29. decembra sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Strautiņi» Miltiņos, Bērzes pa-
gastā, sadalīšanai;

2. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamo īpašumu 
«Mežiņi» un «Mežnieki» Krimū-
nu pagastā sadalīšanai un robežu 
pārkārtošanai;

3. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Mežsētas» Bikstu 
pagastā divos atsevišķos īpašu-
mos;

4.  atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu «Dzintari» Bērzes pa-
gastā divos atsevišķos īpašumos;

5. atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu «Kamenes» Naudītes 
pagastā divos atsevišķos īpašu-
mos;

6. no nekustamā īpašuma 
«Zemītes» Miltiņos, Bērzes pa-
gastā, vienas zemes vienības 
izveidot divus atsevišķus īpašu-
mus, otru zemes vienību apvie-
not ar blakus esošo īpašumu un 

jaunizveidotajiem īpašumiem 
noteikt zemes lietošanas mēr-
ķus;

7. slēgt līgumu par zemesga-
bala «Rūtiņi» Bikstos, Bikstu pa-
gastā, daļas 0,7 ha platībā nomu;

8. izbeigt pašvaldības īpašu-
ma tiesības uz Dobeles novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 
5, Dobelē;

9. nodot Mednieku klubam 
«Zelta druva» medību tiesības 
pašvaldībai piekritīgajos ze-
mesgabalos «Gauratas ezers» un 
«Lāču dīķis» Dobeles pagastā;

10. atsavināt pašvaldībai pie-
derošus dzīvokļus - Nr.53 Krasta 
ielā 11, Dobelē, Nr.11 Skolas ielā 
16, Dobelē, un Nr.11 Jāņa Čakstes 
ielā 25, Dobelē – pirmpirkuma 
tiesīgajiem;

11. atsavināt pašvaldības ne-
kustamo īpašumu – apbūvētu ze-
mesgabalu «Laukgaļi» Bikstu pa-
gastā – 0.86 ha platībā, pārdodot 

to uz zemesgabala esošās būves 
īpašniecei;

12. pārdot atklātā izsolē ne-
kustamos īpašumus – zemesga-
balu Sanatorijas iela 18 Dobelē 
1187 m² platībā, zemesgabalu 
«Jaunzemnieki 125» Auru pagas-
tā 1627 m² platībā, zemesgabalu 
«Jaunzemnieki 149» Auru pagas-
tā 1764 m² platībā, zemesgabalu 
«Pokaiņi 127» Krimūnu pagastā 
0,0591 ha platībā un zemesgaba-
lu «Galenieki 111» Dobeles pa-
gastā 0,0618 ha platībā –, uzdot 
Dobeles novada pašvaldības Īpa-
šuma konversijas komisijai ap-
stiprināt izsoles noteikumus un 
organizēt nekustamo īpašumu 
atsavināšanu likumā noteiktajā 
kārtībā;

13. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

14. nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju Brīvības ielā 9, 
Dobelē, Upes ielā 4, Ķirpēnos, 

Auru pagastā, un Skolas ielā 7, 
Kaķeniekos, Annenieku pagastā, 
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotajām perso-
nām;

15. iesniegt projekta «Tei-
kas un leģendas Dobeles Livoni-
jas pils ekspozīcijā» iesniegumu 
Valsts Kultūrkapitāla fonda Mu-
zeju nozares pakalpojumu attīs-
tības programmas projektu kon-
kursā;

16. iesniegt projekta «Kon-
servācijas darbi Dobeles Li-
vonijas ordeņa pils teritorijā» 
iesniegumu Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes kultūras 
pieminekļu konservācijas un res-
taurācijas programmas projektu 
konkursā;

17. deleģēt pārvaldes uzde-
vumus pašvaldības kapitālsa-
biedrībām SIA «Dobeles komu-
nālie pakalpojumi», SIA «Dobeles 
autobusu parks», SIA «Dobeles 
namsaimnieks» un SIA «Dobeles 

ūdens»;
18. apstiprināt Dobeles no-

vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.16 «Grozījumi Dobeles 
novada domes 2020. gada 30. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.3 
«Dobeles novada pašvaldības bu-
džets 2020. gadam»»;

19. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.17 «Grozījumi Dobeles 
novada domes 2017. gada 26. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.8 «Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Dobeles novadā»»;

20. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.18 «Par maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Dobeles novadā».

Informāciju sagatavoja
Dace Riterfelte,
Dobeles novada 

pašvaldības  sēžu 
protokolu vadītāja

Paveikts ir daudz
2020. gadā, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas 
apstākļiem, Dobeles novada pašvaldības 
amatpersonas un speciālisti ir paveikuši lielu darbu, 
īstenojot daudzus novada iedzīvotājiem svarīgus 
attīstības projektus. 

Vēl virkne projektu ir uzsākti 
un tiks turpināti arī 2021. gadā, 
tādējādi pilnveidojot un uzlabo-
jot gan novada infrastruktūru, 
gan pakalpojumus iedzīvotājiem.

2020. gadā 
pabeigtie projekti

• Dobeles novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana, tai skaitā Dobeles 
novada izglītības iestāžu dienes-
ta viesnīcas būvniecība, mēbeļu 
un aprīkojuma iegāde; Dabaszi-
nātņu mācību centra būvniecība, 
mēbeļu un aprīkojuma iegāde; 
Dobeles Valsts ģimnāzijas telpu 
atjaunošanas darbi; Dobeles Sā-
kumskolas pārbūve un sporta zā-
les būvniecība.

• Nozīmīga kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšana un 
attīstība kultūras tūrisma piedā-
vājuma pilnveidošanai Zemgales 
reģionā - Livonijas ordeņa pils 
kapelas izbūve un daudzfunkcio-
nāla nacionālās nozīmes kultū-
ras, tradicionālās amatniecības 

un tūrisma mārketinga attīstības 
centra izveide.

• Sociālo pakalpojumu pie-
ejamības un kvalitātes uzlabo-
šana Vidusbaltijas reģionā - Do-
beles novada Sociālā dienesta 
struktūrvienības Grupu dzīvokļi 
(Uzvaras ielā 50, Dobelē) vides 
pieejamības uzlabošana – lifta 
izbūve un aprīkojuma iegāde, kā 
arī sociālo darbinieku kvalifi kāci-
jas celšanas pasākumi.

• Sociālo pakalpojumu at-
tīstība un sociālās iekļaušanas 
veicināšana atstumtības riskam 
pakļautiem iedzīvotājiem, tai 
skaitā Dobeles novada Sociālā 
dienesta pakalpojuma «Atelpas 
brīdis» telpu pārbūve un aprī-
kojuma iegāde; fizioterapijas 
kabineta remontdarbi un ap-
rīkojuma iegāde; sociālo dar-
binieku kvalifikācijas celšanas 
pasākumi.

• Publisko teritoriju ar vides 
problēmām atjaunošana, uztu-
rēšana un attīstība: Pļavas ielas 
3 (pie Mūzikas skolas) teritorijas 
labiekārtošana.

• Dobeles novada bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīša-
nas iespēju pilnveidošana un 
aktīvās atpūtas veicināšana, 
tai skaitā uzstādīti āra trena-
žieri Lejasstrazdos, Krimūnās, 
Bikstos, Penkulē; uzstādīti 
jauni basketbola grozi Garde-
nē; uzstādītas rotaļu iekārtas 
Jaunbērzē, Aizstrautniekos un 
Krimūnās; labiekārtots volej-
bola laukums Šķibē; atjaunoti 
soli Kaķenieku estrādē.

• Dainu ielas pārbūve.
• Bikstu sporta centra pār-

būve.
• Tilta pār Gauratas upi pār-

būve uz ceļa «Bērze – Dārziņi» 
Bērzes pagastā. 

• Divu tiltu pār Auces upi 
pārbūve Penkules pagastā: uz 
ceļa «Brīviņi – Kalnapočas» un 
«Ceļmalas – Bituļi».

• Ceļa «Auri – Apgulde – 
Naudīte» virsmas apstrāde.

• Ceļa «Akācijas – Ilksiņi» 
virsmas apstrāde.

• Draudzības ielas, Upes 
ielas un Skolas ielas virsmu ap-
strāde Kaķenieku ciemā, Anne-
nieku pagastā.

• Atjaunots rotaļu laukums 
Ausmas ielā, Dobelē.

• Atjaunots rotaļu laukums 
Bērzes ielā, Dobelē.

• Atjaunots rotaļu laukums 
Uzvaras ielā, Dobelē.

• Pirmsskolas izglītības ies-
tādes «Ābolītis» telpu pārbūve.

• Pirmsskolas izglītības ies-
tādes «Zvaniņš» jumta pārbūve.

Projekti – 
uzsākti un turpinās 

2021. gadā

• Sporta infrastruktūras at-
tīstība - sporta stadiona pārbūve 
Dobelē.

• Skeitparka izbūve Dobelē.
• Sporta un aktīvās atpūtas 

laukuma ierīkošana Auru pagasta 
Gardenes ciemā.

• Ielu apgaismojuma ierīko-
šana Annenieku pagasta Kaķe-
nieku ciemā (Draudzības ielā un 
daļā Skolas ielas).

• «Krustneši Zemgalē» – eks-
pozīcijas iegāde Livonijas ordeņa 
pils kapelai. 

• Pārrobežu sadarbība sa-
biedrisko pakalpojumu drošības 
un efektivitātes uzlabošanā. Ko-
ordinācijas centra izveide un ap-
rīkojuma iegāde.

• Sabiedrībā balstītu soci-
ālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība Dobeles novadā: telpu 
pārbūve un aprīkošana Ādama 
ielā 2, Dobelē (grupu dzīvokļi un 
specializētās darbnīcas); telpu 
pārbūve un aprīkošana Brīvības 
ielā 27, Dobelē (dienas centrs 

personām ar garīga rakstura 
traucējumiem).

• Veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pakalpojumu 
pieejamības veicināšana Dobe-
les novada iedzīvotājiem. Mērķ-
auditorija – sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautie Dobeles 
novada iedzīvotāji. No 2017. līdz 
2022. gadam tiek īstenoti slimību 
profi lakses un veselības veicināša-
nas pasākumi (onkoloģija, sirds un 
asinsvadu slimības, garīgā veselība, 
pirmsdzemdību un pēcdzemdību 
mātes un bērna veselība). 

• «Atver sirdi Zemgalē». 
Mērķauditorija – Dobeles novada 
bērni ar funkcionāliem traucē-
jumiem, personas ar garīga rak-
stura traucējumiem, bez vecāku 
apgādības palikušie bērni. Tiek 
sniegti rehabilitācijas pakalpoju-
mi 26 bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem; aprūpes pakal-
pojums 13 bērniem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem; 
25 personas ar garīga rakstura 
traucējumiem saņem sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus (grupu 
dzīvokļi, dienas aprūpes centra 
pakalpojumi, atbalsta grupas, 
speciālistu individuālās konsul-
tācijas).

Dobeles novada 
pašvaldības Attīstības un 

plānošanas nodaļas 
informācija

Sagaidot Gaismas uzvaru dabā
2020. gads ir bijis atšķirīgs no iepriekšējiem... Ir 
iepazīti Covid-19 pandēmijas diktētie aizliegumi, 
uzņēmējdarbības ierobežojumi un dīkstāves. No 
ikdienas rutīnas pacelties bijis spiests 
ikviens.  

2020. gads ir licis mainīt rī-
cības modeli arī pašvaldībai – iz-
glītības procesa attālināta nori-
se, pārtikas paku nodrošināšana 

skolēniem, pakalpojumu snieg-
šana sejas maskās, attālinātas 
sanāksmes e-vidē, kā arī publisko 
pasākumu atcelšana, tajā skaitā 

ierastā salūta un koncertu iztrū-
kums svētkos, to vietā meklējot 
jaunus un netradicionālus risinā-
jumus svētku sajūtas un ieprieci-
nājumu radīšanai drūmi pelēkajā 
aizliegumu gaisotnē. 

Tas viss licis savādāk paskatī-
ties uz pasauli ikvienam, arī sākt il-
goties pēc agrāk tik ierastām lietām 
un notikumiem, kas šobrīd ārkārtē-

jās situācijas apstākļos nav pieejami 
– pasākumu un kafejnīcu apmeklē-
jumi, jubilejas un saviesīgi vakari, 
satikšanās ar draugiem un radiem. 

Neizplūstot garās žēlabās par 
slikto, vēlos uzteikt to, kas bijis 
labs, un paust patiesu atzinību 
ikvienam pašvaldības darbinie-
kam gan pilsētā, gan pagastos, 
pašvaldības iestāžu un kapitāl-
sabiedrību speciālistiem – par 
spēju elastīgi pielāgoties arī sa-
režģītākiem apstākļiem, būt gan 

radošiem risinājumu atrašanā, 
orientējoties uz rezultātu, gan 
drosmīgiem epidemioloģiskā 
riska apstākļos. Vēlos uzteikt ik-
vienu un īpaši tos, kam ikdienas 
darbs ir bijis saistīts ar ļoti tiešu 
kontaktu klientu apkalpošanā, 
tai skaitā Dobeles slimnīcas ko-
lektīvu, Sociālā dienesta un bā-
riņtiesas darbiniekus, izglītības 
darbiniekus, pašvaldības policiju, 

(Vēl – 12. lappusē)
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Dobeles Autobusu parks - 

padarītais un darāmais
SIA«DOBELES AUTOBUSU PARKS» pamatdarbības 
veids ir izglītojamo pārvadājumi, pasažieru 
pārvadājumi reģionālajos starppilsētu un vietējās 
nozīmes maršrutos, kā arī pasūtījuma braucieni. 
Paralēli pasažieru pārvadājumiem kapitālsabiedrība 
veic arī autobusu, kravas automašīnu un citas 
tehnikas remontu. Vienlaikus uzņēmums nodrošina 
autoostas pakalpojumu sniegšanu Dobeles autoostā.

Kapitālsabiedrības saimnie-
ciskās darbības kopējie ieņēmu-
mi 2020. gadā prognozējami EUR 
2,29 milj. apmērā, bet kopējie iz-
devumi EUR 2,32 milj. apmērā.

Regulārajos pasažieru pārva-
dājumos 2020. gadā SIA «DOBE-
LES AUTOBUSU PARKS» pārva-
dāja 688 950 pasažierus, veicot 58 
605 reisus un kopumā nobraucot 
2,33 milj. kilometru. 

2020. gadā, saistībā ar ārkār-
tas situāciju ierobežojumiem, tika 
veikti ievērojami mazāk neregu-
lāro pārvadājumu, un ieņēmumi 
šajā sadaļā ir samazinājušies par 
46 %, salīdzinot ar 2019. gadu. 

2020. gadā turpinājām strā-
dāt pie maršruta tīkla sakār-
tošanas. Saskaņā ar veiktajām 
izmaiņām līgumos ir ieviestas 
pasūtītāja pieprasītās izmaiņas 
maršrutos. Vietās, kur uzlabo-
jušies ceļa apstākļi, ir samazi-
nāts autobusu kustības laiks 
starp pieturām. Vietās, kur 
mainījusies pasažieru plūsmas 
intensitāte, kustību sarakstos 
izmainītas tarifa pieturas. Lai 
pieskaņotos pasažieru vajadzī-
bām, atsevišķiem reisiem izmai-
nīti atiešanas laiki.

2020. gadā to pasažieru 
skaits, kuri izmanto iespēju iegā-

dāties abonementus (abonemen-
tu biļetes), nav īpaši mazinājies. 

Lai samazinātu skaidrās 
naudas plūsmu, SIA «DOBELES 
AUTOBUSU PARKS» turpina sa-
darbību ar Mobilly - mobilo ma-
ksājumu aplikāciju (ērtākā un 
lietotājam draudzīgākā norēķinu 
sistēma mobilajos telefonos) - 
par autobusu biļešu iepriekšpār-
došanu bez komisijas maksas. Kā 
2021. gada jaunumu varam atzī-
mēt iespēju autobusos norēķinus 
par braukšanas biļetēm veikt ar 
maksājumu kartēm.

SIA «DOBELES AUTOBUSU 
PARKS» jau trešo gadu pēc kārtas 
piedalījās AAS «Balta» rīkotajā 
konkursā «Drošākais uzņēmuma 
autoparks» un, pateicoties visu 
uzņēmuma darbinieku kopīga-
jam ieguldījumam, kategorijā 
«Pasažieru pārvadātāji» ieguva 
bronzas kategorijas apbalvo-
jumu. Žūrija vērtēja autoparku 
pārvaldību: tehnisko nodroši-
nājumu, negadījumu novērša-
nas pasākumus, spēju izvērtēt 
un paredzēt iespējamos riskus, 
ieguldījumu darbinieku apmā-
cību organizēšanā, viņu atbildī-
gas rīcības rosināšanu, tostarp 
braukšanas ātruma kontrolēšanu. 
Starp šogad apbalvotajiem uzņē-

mumu autoparkiem sevišķi izcelti 
tie, kas līdztekus rūpēm par trans-
portlīdzekļu tehnisko stāvokli un 
aprīkojumu ikdienā demonstrē 
atbildīgu attieksmi pret braukša-
nas kultūru un ārkārtas situācijas 
prasībām.

Reklāmas un sabiedrisko at-
tiecību jomā arī 2021. gadā plā-
nots iesaistīties sabiedriskajās 
aktivitātēs, reklāmas un sociālās 
reklāmas kampaņās (informa-
tīvos materiālus izvietojot vidē, 
mājaslapā un Facebook uzņēmu-
ma lapā), kas runā par satiksmes 
drošību, vides aizsardzības uzla-
bošanu un pasažieru pārvadāša-
nu.

2019. gadā SIA «DOBELES 
AUTOBUSU PARKS» sagatavoja 
un iesniedza savu piedāvājumu 
VSIA «Autotransporta direkcija» 
atklātajā konkursā par tiesībām 
veikt regulāros pasažieru pārva-
dājumus nākamos desmit gadus 
laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2030. gadam. Šī konkursa rezul-
tāts noteiks arī uzņēmuma attīs-
tības iespējas un virzienu 2021. 
gadā, kā arī nākamajos desmit ga-
dos. Ir pagājis vairāk nekā pusotra 
gada kopš minētā konkursa izslu-
dināšanas, bet tas joprojām nav 
beidzies, un pasūtītājs nav noslē-
dzis līgumu lotē «Jelgava Dobele». 
Šī iemesla dēļ kapitālsabiedrība 
startēja konkursā un izcīnīja tiesī-
bas veikt regulāros pasažieru pār-
vadājumus 2021. gadā. 

Kapitālsabiedrība arī 2021. 
gadā turpinās godīgi aizstāvēt 
novada iedzīvotāju intereses, lai 
iegūtu tiesības veikt regulāros 
pasažieru pārvadājumus turpmā-
kos desmit gadus.

Aldis Rutkis,
SIA «DOBELES AUTOBUSU 

PARKS» valdes priekšsēdētājs

Ar skatu nākotnē
Ir pagājis trauksmains gads ar izaicinājumiem 
uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanai. 
Vairāki stratēģiski svarīgi lēmumi ir pieņemti, 
savstarpēji komunicējot tikai caur datora ekrāniem. 
Par spīti tam visam, SIA «DOBELES ŪDENS» ir spējis 
veiksmīgi pabeigt iesāktos darbus un iesaistīties 
jaunos izaicinājumos.

  2020. gadā SIA «DOBE-
LES ŪDENS» ir realizējis vairākus 
nozīmīgus ūdenssaimniecības 
sakārtošanas un attīstības pro-
jektus. Esam guvuši atbalstu un 
veiksmīgi sadarbojušies ar Dobe-
les novada pašvaldību, pašvaldī-
bas iestādēm, uzņēmumiem un 
privātpersonām. Kā nozīmīgākos 
varu atzīmēt sekojošos:

Uzsākta kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīklu izbūve Kera-
mikas, Gaismas un Liepājas šose-
jas ielu masīvā;

Sadarbībā ar Dobeles novada 
pašvaldību uzsākta Dobeles sta-
diona laistīšanas sistēmas izbūve;

Sadarbībā ar Dobeles novada 
pašvaldību rekonstruēti sadzīves 
kanalizācijas un lietus ūdens ka-
nalizācijas tīkli Dainu ielā;

Sadarbībā ar «JELD-WEN 
Latvija» SIA un APP «Dārz-
kopības institūts» realizēti 
ūdensapgādes tīklu paplašinā-
šanas darbi Liepu, Graudu un P. 
Upīša ielās;

Aktīvi turpinām organi-
zēt individuālo dzīvojamo māju 
pieslēgšanu centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem;

Pilsētas notekūdeņu attīrīša-
nas ietaišu teritorijā esam izbū-
vējuši jaunu asenizācijas notek-
ūdeņu pieņemšanas un apstrādes 
mezglu, lai pilnvērtīgi izpildītu 
vides aizsardzības prasības.

Bez iepriekš minētajiem ob-
jektiem, lielāki un mazāki sadzīves 
kanalizācijas, ūdensapgādes, uguns-
dzēsības, lietus ūdens iekšējo un ārē-
jo tīklu risinājumi izbūvēti gan Do-
beles pilsētā, gan novada pagastos.

Šajā gadā, izmantojot Eiro-
pas Savienības projekta ietvaros 
pieejamo fi nansējuma atlikumu, 
esam veikuši projektēšanas dar-
bus Ozolu ielā un Tērvetes ielai 
piegulošajā Rūpnieku rajonā Do-
belē. Nākamā gada laikā pare-
dzam realizēt tīklu izbūvi.

SIA «DOBELES ŪDENS» ir 
mērķtiecīgi strādājis, lai sakār-

totu uzņēmuma iekšējo darbību, 
atbilstoši uzņēmuma ikdienas 
vajadzību nodrošināšanai, tur-
pinām sakārtot uzņēmumam 
piederošās būves un teritorijas, 
atjaunojam autoparku, ieguldām 
mūsdienu tehnoloģijās. Strādā-
jām pie jaunu darbinieku piesais-
tes.

 2020. gadā esam uzsāku-
ši lietot Būvniecības Informāci-
jas Sistēmu (BIS). Procesi arvien 
vairāk tiek digitalizēti. Arī mums 
kā sertifi cētam projektēšanas 
un būvniecības uzņēmumam ir 
aktīvi jāmācās, lai spētu izpildīt 
likumdošanas prasības. Papildus 
esam būvniecības procesa pasū-
tītāji un tehnisko noteikumu iz-
devēji.

 2021. gads nāk ar jau-
niem izaicinājumiem, jauniem 
projektiem, jauna novada izveidi, 
no jauna iepazītiem cilvēkiem. 
Tādēļ uzņēmuma darbiniekiem, 
klientiem un sadarbības partne-
riem gribu novēlēt izturību strau-
ji mainīgajos ikdienas apstākļos 
un nezaudēt skaidru redzējumu 
ceļā uz sasniedzamajiem mēr-
ķiem!

Dainis Miezītis,
SIA «DOBELES ŪDENS» 

valdes loceklis

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 
2021. gada 10. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
pārdos: 

• zemesgabalu Sanatorijas 
iela 18 Dobelē, Dobeles nova-
dā, ar kadastra Nr. 4601 016 6110, 
platība 1187 m², par sākumcenu 
7500,00 EUR, solis 500,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
8. februārim jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 750,00 EUR 
un dalības maksu 50,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. marts. 

• zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 125» Auru pagastā, Do-
beles novadā, ar kadastra Nr. 
4646 012 0637, platība 1627 m² 
(kadastra apzīmējums 4646 012 
0639), par sākumcenu 2800,00 EUR, 
solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
8. februārim jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 280,00 EUR 
un dalības maksu 30,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. marts.

• zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 149» Auru pagastā, Do-
beles novadā, ar kadastra Nr. 
4646 012 0158, platība 1764 m² 
(kadastra apzīmējums 4646 012 
0638), par sākumcenu 3300,00 EUR, 
solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
8. februārim jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 330,00 EUR 
un dalības maksu 30,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. marts. 

• zemesgabalu «Pokaiņi 
127» Krimūnu pagastā, Dobe-
les novadā, ar kadastra Nr. 4672 
009 0127, platība 0,0591 ha (ka-
dastra apzīmējums 4672 009 

0127), par sākumcenu 1600,00 EUR, 
solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
8. februārim jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 160,00 EUR 
un dalības maksu 30,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. marts. 

• zemesgabalu  «Galenieki 
111» Dobeles pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra Nr. 4660 006 
0111, platība 0,0618 ha (kadastra 
apzīmējums 4660 006 0111), par 
sākumcenu 1400,00 EUR, solis 
200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
8. februārim jāiesniedz pašvaldī-
bā rakstisks iesniegums, kuram 
jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 140,00 EUR 
un dalības maksu 30,00 EUR. No-
solītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. marts. 

Informācija par zemesgaba-
liem www.kadastrs.lv vai pašval-
dības nekustamā īpašuma noda-
ļā, zvanot 63707249. 

Ar izsoles noteikumiem in-
teresenti var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 
17, Dobelē, 19. kabinetā, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Uzziņas par tālruni 63720938 vai 
26326880.

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

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

Vairosim ticību labajam!
Rūpējoties par Dobeles novada tīrību un sakārtotību, 
SIA «DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI» 
kolektīva vārdā saku lielu paldies ikvienam novada 
iedzīvotājam, kurš aizgājušā gada garumā atbalstīja 
vides sakoptību, to darot katrs savā mājā, sētā, 
saimniecībā, gan labiekārtodams, gan uzturēdams 
tīrību, tai skaitā iesaistoties atkritumu dalītā vākšanā 
un šķirošanā.

Mums ikvienam ir iespēja 
sakārtot mūsu novadu arī aug-
stākās dimensijās - attīroties no 
negatīvisma mūsu domās, izjū-
tās un emocijās. Ir saprotams, ka 
atmiņas par pagājušo gadu dau-
dziem saistītas ar nepatīkamām 
emocijām, ierobežojumiem, aiz-
liegumiem, bažām un baidīšanos. 

Ierosinu ar mīļumu un pa-
teicību atcerēties tās labās lietas, 
kas ir notikušas 2020. gadā. Ja 
noliksim malā un nelaidīsim pār 
slieksni negācijas, dusmas, bai-
les un visu pārējo negatīvo, tad 

mums visiem ir patiesas izredzes, 
ka Jaunais gads būs laimīgāks un 
pozitīvām emocijām bagātāks. 

Novēlu savam lieliskajam un 
darbīgajam SIA «DOBELES KO-
MUNĀLIE PAKALPOJUMI» ko-
lektīvam, kā arī visiem novada 
iedzīvotājiem veselību, izturību, 
labklājību, gaišas domas, opti-
mismu, vairot ticību labajam gan 
sevī, gan apkārtējos!

Ivars Spole,
SIA Dobeles komunālie 

pakalpojumi valdes loceklis  



Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 

 2021. gada 12. janvārī   12. lappuse

daļu daļējas atjaunošanas darbi, 
kas galvenokārt skāruši kāpņu 
piebūves augšējās daļas ārsienas 
un ailes, kā arī radies jauns jum-
tiņš. 

Jaunās konstrukcijas un virs-
mas pakārtotas vēsturisko ele-
mentu kopumam, neitrālas, ar 
apmetuma apdari. Interjerā tiek 
izmantots cirsti stiepta metāla 
siets, kas pielietots margu ele-
mentos, jumta terases līmeņa 
ārsienas perforācijas izstrādātas 

režģī, lai garantētu apmeklētāju 
drošību. 

Strādājot pie kapelas mūru 
augšējām virsmām, kas arī pēc 
būvdarbu beigām paliks atseg-
tas atmosfēras iedarbībai, tika 
rasts unikāls, kā pats autors saka, 
«Gaudi stila» veidojums – betona 
čaulas nosegs. Risinājuma rezul-
tātā visi mūri tika nosegti, iezī-
mējot plaknes horizontāli. 

Katrai pilij kā dominante ir 
savs karogs, tā arī Dobeles Li-
vonijas ordeņa pils atguva savu 
dominanti. Ēkas siluets iegūst 

jaunu elementu – rietumu sie-
nu visā apjomā nosedz jumts un 
vertikāls akcents virs dienvid-
rietumu tornīša mūru paliekām. 
Mūru stiprināšanas pirmsāku-
mos tika atklāti jauni elemen-
ti, kuru saglabāšana ir svarīga 
vēstures liecība nākamajām pa-
audzēm. Šis risinājums papildi-
nās kapelas drupu rietumu sie-
nas augšējās daļas mūru iepriekš 
nezināmu relikto elementu sa-
glabāšanu.

Strādājot pie turpmākajiem 
pils attīstības darbiem, tiek or-
ganizēti iepirkumi ekspozīcijas 
tehniskā projekta un interjera 
sadaļas realizācijai.

Ekspozīcijas tehniskais pro-
jekts paredz iepazīstināt ap-
meklētājus ar Dobeles pils le-
ģendām un teikām, pilskalna 
arheoloģiskās izpētes vēsturi, Do-
beles apkārtnes aizvēsturi, Dobe-
les Livonijas ordeņa pakļautības 
periodiku un Dobeles Kurzemes – 
Zemgales hercogisti. Ekspozīci-
ja dos ikvienam apmeklētājam 
iespēju atklāt sev nezināmus faktus, 
rast izpratni par Dobeles Livonijas 
ordeņa pils vēsturi un attīstību. 

Kā papildinošs elements 
ekspozīcijai būs izglītības prog-
rammas. Tās ļaus iepazīties ar 
senām amatniecības prasmēm, 
arheoloģiju kā profesiju, izzi-

nāt senos ārstniecības augus un 
tējas, piedalīties lomu spēlēs. 
Austrumu piebūves pirmā stā-
va telpā tiks radīta ekspozīcija 
radošo darbnīcu organizēšanai. 
Ikvienai interesentu grupai būs 
iespēja iepazīties ar ārstniecības 
augiem. Uz galda tiks projicēti 
augi un darbnīcas vadītājs stāstīs 
par augu nozīmi, seno iedzīvotā-
ju dzīvesveidu un paradumiem. 
Aktivitātes laikā būs iespēja 
iesaistīt vairākas maņas – tausti, 
smaržu, garšu un skaņu. 

Pils ir atdzimusi jaunā veido-
lā, kad savstarpēji mijas pagātnes 
un nākotnes dvesma, esot nepār-
trauktā plūstošā kustībā, simbo-
lizējot mūsu esību šeit un tagad 
– starp vēstures laika posmiem. 
Viens, kas jau pagājis, bet otrs, 
kas vēl nav sasniegts. Jaunais mi-
jas ar veco un respektē viens otru. 

Publikāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,

Dobeles novada pašvaldības 
projektu vadītāja  

Pils atdzimusi jaunā veidolā

(Sākums – 9. lappusē)

Ilustrāciju izstrādāja SIA H2E design.

Nila Viļņa foto.

Gaišumu un ģimenisku siltumu 

Jaunajā 2021. gadā! 

2020. gads ir noslēdzies, un īpaši klusie Ziemassvētki 
jau pavadīti. Iespējams, pat ne tik dvēseliski gaiši kā 
parasti, jo pasauli pārņēmusī epidēmija ļoti mainījusi 
mūsu ikdienu praktiski visa gada garumā. 

Šogad ļoti maz esam varējuši 
būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem 
gan pasākumos, gan sabiedrībā, 
bet esam darījuši visu, lai plāno-
tos projektus realizētu arī šādos 
apstākļos. Tas kopumā ir izde-
vies.  

Pats atpazīstamākais paš-
valdības projekts 2020. gadā bija 
Dobeles pilsdrupu kapelas mūru 
konservācijas un iekštelpu iz-
būves pabeigšana, lai saglabātu 
pieminekli un iedotu tam jau-
nu mūsdienīgu funkcionalitāti. 
2021. gada uzdevums ir interjera 
un aprīkojuma iegāde un uzstā-
dīšana, lai jūlijā objekts kļūtu 
plaši pieejams un izmantojams. 
Lai kaut nedaudz atjaunotu kul-
tūras dzīvi, esam paspējuši reali-
zēt arī tās iespējas, ko ļāva atslā-
bušais epidēmijas tvēriens vasarā 
un rudens sākumā. 

Daudzajiem Dobeles nova-
da ražojošajiem uzņēmumiem 
2020. gads bija ražīgs un rezul-
tatīvs, tomēr kultūras un apkal-
pojošajā jomā nodarbinātajiem, 
kā arī daudziem individuālajiem 
komersantiem tas bija smags un 
ar cīņu par izdzīvošanu saistīts 
laiks.  

Mēs zinām, ka gads mums 

uzreiz neatnesīs brīnumu un vi-
siem nāksies tikpat cītīgi ievērot 
sociālo distancēšanos un darīt 
visu, kas no cilvēka atkarīgs, lai 
iespējami ātrāk atsāktu normālu 
dzīvi. Paies zināms laiks, līdz vi-
sas nozares varēs normāli atsākt 
darbu. Pašvaldībām nāksies īste-
not reģionālo reformu, kas ietver 
Dobeles, Auces un Tērvetes no-
vadu apvienošanu. Tās sagata-
vošana pašvaldībām prasīs lielu 
papildu darba apjomu un laiku. 

Kaut arī 2021. gads sākas grū-
tos apstākļos, atcerēsimies - Zie-
massvētku vadmotīvs ir ietverts 
trīs vārdos: ticība, cerība, mīles-
tība. Šogad tās vajag vairāk nekā 
jebkad agrāk. Ticību – ka mums 
noteikti pietiks spēka tikt galā ar 
šī drūmā laika problēmām, cerību 
– ka dzīve šogad atgriezīsies nor-
mālās sliedēs, un visvairāk mīles-
tību – tā ļauj mums vienmēr būt 
un palikt cilvēcīgiem jebkuros 
apstākļos. 

Lai 2021. mūs atbrīvo no sēr-
gas, – ar sekām tiksim galā paši! 

Gunārs Kurlovičs,
Dobeles novada 

pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks

Paldies par paveikto!

Gadu mija ir laiks, kad, pārdomājot iepriekšējā 
gadā paveikto, izvirzām sev jaunus mērķus, jaunas 
apņemšanās, ceram, ka mūsu lielie un mazie sapņi 
kļūs par īstenību. 

2019. gada nogalē laikam ne-
viens no mums nenojauta, ar kā-
diem izaicinājumiem un satricinā-
jumiem pasauli pārsteigs nākamais 
gads. Bijām spiesti mācīties domāt, 
strādāt, komunicēt citādāk nekā 
ierasts. Prieks ir par to, ka diezgan 
īsā laikā sapratām, ka dzīve neap-
stājas, jāturpina iesāktie darbi un 
jāizvirza jauni mērķi. 

Informatīvā izdevuma «Do-
beles novada ziņas» pagāju-
šā gada pēdējā numurā domes 
priekšsēdētājs un pagastu pār-
valžu vadītāji, apkopojot gada 
rezultātus, pārliecināja, ka pa-
veikts patiešām daudz. Paldies 
par paveikto visiem novada 
iedzīvotājiem – deputātiem par 
lēmumiem, kas virzīti uz nova-
da izaugsmi, uzņēmējiem par 
ieguldījumu savu uzņēmumu un 
līdz ar to visa novada attīstībā, 
dažādās jomās nodarbinātajiem 

valsts, pašvaldības iestādēs vai 
privātajā sektorā – par pašaizlie-
dzīgu darbu!

Aizvadītais gads bija īpašs 
visiem, kas saistīti ar izglītības 
jomu. Pedagogiem un skolēniem 
bija īsā laikā jāpārslēdzas uz at-
tālinātu mācību procesu, jāpielā-
gojas izglītības satura izmaiņām. 
Vecākiem nācās uzņemties ne 
tikai padomdevēja, bet arī izglī-
totāja lomu. Pēc pavasarī pār-
varētajām grūtībām cerējām, ka 
rudenī dzīve atgriezīsies ieras-
tajā ritmā, taču, kā mēs visi labi 
zinām, tas notika tikai uz īsu 
brīdi. Apbrīnoju pedagogu profe-
sionalitāti un pacietību, strādājot 
šajos sarežģītajos apstākļos. Pal-
dies pirmsskolas izglītības iestā-
žu darbiniekiem par to, ka mazie 
bērni tika ne tikai pieskatīti, bet 
arī izglītoti, lai vecāki varētu tur-
pināt strādāt!

2020. gads ieviesa savas ko-
rekcijas arī kultūras un sporta 
jomā. Ierobežojumi dažādos laika 
posmos lika pārdomāt, kā sagla-
bāt iespēju turpināt mēģinājumu, 
treniņu, sacensību un pasākumu 
organizēšanu. Šis laiks parādīja, 
ka svētku sajūtu spējam uzburt 
līdz šim neierastā veidā. Īpašs 
paldies kultūras darbiniekiem 
par radīto noskaņu Valsts svēt-
kos, Ziemassvētku un Jaunā gada 
gaidīšanas laikā!

Jaunais gads ir iesācies ar 
cerību, ka situācija valstī un pa-
saulē varētu uzlaboties. Aicinu 
ikvienu būt pacietīgam un ap-
ņēmības pilnam ievērot mediķu 
ieteiktos un valdības noteiktos 
ierobežojumus, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu satikties ar saviem 
radiem, draugiem un kolēģiem 
ne tikai virtuāli, bet arī klātienē.

Labu veselību, veiksmi un sa-
ticību visiem Jaunajā gadā!

Guntis Safranovičs,
Dobeles novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks

autobusu parka kolektīvu. 
Nakts mijas ar dienu, Tum-

sas vietā stājas Gaisma. To mēs 
īpaši skaidri izjūtam un izprotam 

Ziemas saulgriežu laikā. Visiem 
Dobeles novada ļaudīm novēlu 
stipru veselību, saticību ģimenēs, 
apzināties savu varēšanu, prie-
ku par paveikto, drosmi izvirzīt 
jaunus mērķus un gribu uz tiem 

tiekties, to sasniegšanai atmodi-
not sevī vislabākos talantus un 
spējas, lai sagaidot Gaismas uz-
varu dabā, to arvien vairāk izjus-
tu sevī un caur to arī sabiedrībā.  

Agris Vilks,
Dobeles novada pašvaldības 

izpilddirektors

Sagaidot Gaismas uzvaru dabā

(Sākums – 10. lappusē)


