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Dobeles novada dome 2021. gada 7. maija 
ārkārtas sēdē nolēma:

1. Izdarīt grozījumus Do-
beles novada attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam aktuali-
zētajā investīciju plānā;

2. iesniegt investīciju pro-
jektu «Puķu ielas pārbūve Do-
belē, Dobeles novadā» Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijai, projekta apstip-
rināšanas gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu 44 631,75 euro 
apmērā Dobeles novada paš-
valdības 2021. gada budžetā un  
iesniegt dokumentus valsts aiz-
devuma saņemšanai;

3. iesniegt augstas gata-

vības investīciju projektu «Ceļa 
Šķibe–Smiltnieki pārbūve Bērzes 
pagastā Dobeles novadā» Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai, projekta apstip-
rināšanas gadījumā nodrošināt 
līdzfinansējumu 82744,56 euro 
apmērā Dobeles novada pašval-

dības 2021. gada budžetā;
4. iesniegt projekta «Grā-

mata «Dobeles Atbrīvošanas 
piemineklis»» iesniegumu Valsts 
kultūrkapitāla fonda Kultūras 
mantojuma nozares atklātā pro-
jektu konkursā, nosakot kopējo 
finansējumu 4  490,22 euro, tai 

skaitā Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansējums 3 290 euro un Dobe-
les Novadpētniecības muzeja bu-
džeta finansējums 1 200,22 euro.

Dobeles novada dome 
 2021. gada 27. maija sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpa-
šuma Dārza iela 1 Dobelē zemes 
vienības sadalīšanai divpadsmit 
atsevišķos zemesgabalos;

2. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Laukupuķes» Annenieku pagas-
tā zemes vienības sadalīšanai di-
vos zemesgabalos;

3. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Dolāri» Auru pa-
gastā divos atsevišķos īpašumos;

4. apvienot nekustamos 
īpašumus «Jaunzemnieki 341», 
«Jaunzemnieki 351» un «Jaun-
zemnieki 352» Auru pagastā, un 
jaunizveidotā nekustamā īpašu-
ma zemes vienībai 0,17 ha kop-
platībā noteikt zemes lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme;

5. piešķirt apbūves tiesību 
uz divdesmit gadiem uz zemes-
gabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, 
daļu 2918 m2 platībā publiskas 
autostāvvietas izveidei, rīkojot 
atklātu mutisku izsoli, apstipri-
nāt izsoles sākumcenu un apbū-
ves tiesības izsoles noteikumus;

6. iznomāt sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību «BL Noma» 
zemesgabalu Lauku ielā 25, Do-
belē, 40446 m² platībā uz laiku, 
kamēr sabiedrībai ir īpašuma tie-
sības uz ēku, un noteikt zemes-
gabala nomas maksas apmēru;

7. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2021.  gada 
29.  aprīļa lēmumā Nr.  88/5 «Par 

Dobeles novada domes lēmumu 
atcelšanu» grozījumu un svītrot 
1.un 2. punktus;

8. pārdot atklātā izsolē 
nekustamos īpašumus – dzīvok-
li Nr.  24 Dārza ielā 1, Apguldē, 
Naudītes pagastā, 60,9 kv.m. 
platībā, zemesgabalu «Irbenāji» 
Bērzes pagastā, 0,1336 ha platī-
bā, nekustamo īpašumu «Daces» 
Krimūnu pagastā, 1,83 ha kop-
platībā, zemesgabalu «Pokaiņi 
471» Krimūnu pagastā, 0,1298 
ha platībā, pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus un organizēt 
nekustamo īpašumu atsavināša-
nu likumā noteiktajā kārtībā;

9. atsavināt nekustamo 
īpašumu - apbūvētu zemesgabalu 
«Birzuļi» Gardenē, Auru pagas-
tā – 1,19 ha platībā par noteikto 
pirkuma maksu, pārdodot to uz 
zemesgabala esošās nedzīvoja-
mās ēkas īpašniekam;

10. atsavināt nekustamo 
īpašumu – zemesgabala «Krūmi-
ņi» Auru pagastā 0,4974 ha platī-
bā domājamo daļu – par noteikto 
pirkuma maksu pārdodot to ko-
pīpašniekam;

11. atļaut ierīkot lauksaim-
niecības zemi nekustamā īpašu-
ma «Zebrus kalni» Bikstu pagastā 
zemes vienībā 0.24 ha platībā;

12. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

13. nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju «Cielavas» Bēr-

zes pagastā un Robežu ielā 7, Do-
belē, pārvaldīšanas tiesības dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotajām 
personām;

14. noteikt, ka dividen-
des no kapitālsabiedrības tīrās 
peļņas par 2020. gadu par paš-
valdības kapitāla izmantošanu 
nav jāmaksā SIA «Dobeles un 
apkārtnes slimnīca», SIA «Do-
beles enerģija», SIA «Dobeles 
komunālie pakalpojumi» un SIA 
«Dobeles autobusu parks». Do-
beles novada pašvaldībai kā ka-
pitāla daļu turētājai pašvaldības 
kapitālsabiedrībās nodrošināt, 
ka 2020. gadā gūtās peļņas daļa 
– 51 565 euro – tiek novirzīta 
medicīniskās aparatūras iegā-
dei SIA «Dobeles un apkārtnes 
slimnīca»; 28 227 euro – jaunas 
siltumapgādes sistēmas izbū-
vei posmā Baznīcas iela 1 līdz 
Baznīcas iela 10 SIA «Dobeles 
enerģija»; 5 850 euro – admi-
nistrācijas ēkas renovācijai SIA 
«Dobeles komunālie pakalpo-
jumi» un 7  754 euro – jaunu 
autobusu iegādei SIA «Dobeles 
autobusu parks»;

15. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2016.  gada 
26.  maija lēmumā Nr.  99/5 «Par 
noteikumu «Noteikumi par Do-
beles Amatniecības un vispāriz-
glītojošās vidusskolas stipendi-
jām» apstiprināšanu»;

16. piešķirt Bērzes evaņģē-
liski luteriskajai draudzei projek-
ta «Ērģeļu balkona rekonstruk-

cija Bērzes baznīcā» realizācijai 
līdzfinansējumu 1400 euro (viens 
tūkstotis četri simti euro) apmē-
rā;

17. iesniegt projekta «No-
metne «Emocionāli atpūties, 
fiziski atjaunojies, digitāli uzlā-
dējies!»» iesniegumu Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras atklātā projektu konkursā 
«Atbalsts jauniešiem Covid-19 
pandēmijas radīto seku mazinā-
šanai», nosakot kopējo projekta 
finansējumu 9  888,69 euro, kas 
100 % apmērā ir Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 
finansējums;

18. atstāt negrozītu Dobe-
les novada pašvaldības Dzīvokļu 
jautājumu komisijas 2021.  gada 
22. marta lēmumu Nr. 6/103 «Par 
atteikumu deklarētās dzīvesvie-
tas ziņu anulēšanai»;

19. atteikt atjaunot proce-
suālo termiņu Dobeles novada 
pašvaldības būvvaldes 2018. gada 
16. maijā un 2020. gada 14. feb-
ruārī izdoto būvatļauju apstrīdē-
šanai.

Informāciju sagatavoja:
Dace Riterfelte,

Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu vadītāja
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Dobeles Pils ekspozīcija atspoguļos arī 
krustnešu gājienu Zemgalē
Turpinot vērienīgos Dobeles Livonijas ordeņa 
pils attīstības darbus un Pils muzeja filiāles 
pilnveidošanu, Dobeles novada pašvaldība sadarbībā 
ar vairākiem projekta partneriem īsteno INTERREG 
V-A Latvija–Lietuva Programmas  
2014-2020 (1. prioritāte «Ilgtspējīga un tīra 
vide sadarbības rezultātā» investīciju prioritāte 
1.1.«Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un 
kultūras mantojumu») projektu «Sekojot Livonijas 
ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē» 
Krustneša pēdās/ LLI-453.

Projekts paredz ilgtspējīgu 
kultūras tūrisma veicināšanu un 
potenciāla palielināšanu vēstu-
riskajā Zemgales teritorijā (Lat-
vijas–Lietuvas pārrobežu reģio-
nā), piedāvājot unikālu iespēju 
izpētīt tematisko kultūras mar-
šrutu «Sekojot Livonijas ordeņa 

krustnešu gājienam Rietumu 
Zemgalē». 

Livonijas ordeņa krustnešu 
tematika vieno Žagares reģionā-
lo parku (LT), Tērvetes novada 
pašvaldību (LV), Dobeles novada 
pašvaldību (LV), Jonišķu vēstu-
res un kultūras muzeju (LT) un 

nevalstisko organizāciju «Dabas 
mantojuma fonds» (LT). Projekts 
piedāvā unikālu iespēju ceļot 
laikā un telpā, iepazīstot mazāk 
populāro Krustnešu tēmu, kas 
atspoguļo viņu ietekmi uz vie-
tējo kultūru un saikni ar plašāku  
Eiropu.

Iepriekš minētā projekta īs-
tenošanu papildinās projekts 
«Nozīmīga kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un attīs-
tība kultūras tūrisma piedāvāju-
ma pilnveidošanai Zemgales re-
ģionā», pilnveidojot Dobeles Pils 
infrastruktūru, radot ekspozīciju 
un attīstot jaunradītos pakalpo-
jumus. 

Projekta «Sekojot Livonijas 
ordeņa krustnešu gājienam rie-
tumu Zemgalē» atpazīstamības 
veicināšanai ir izstrādāts speciāls 
logo. 

Maijā projekta partneru tik-
šanās laikā tika pārrunāts pa-
veiktais, kā arī turpmāko aktivi-
tāšu īstenošanas iespējas, ņemot 
vērā Covid-19 ierobežojumus.

Žagares reģionālais parks 
(LT) šobrīd strādā pie kopīga 70 
km gara tūrisma maršruta, kas 
ietvers nozīmīgas kultūrvēstu-
riskas vietas gan Latvijā, gan 
Lietuvā. Vēsturnieks  Tomas Ba-
ranauskas  sagatavojis īsu vēs-
turisku apskatu par krustnešu 
pārgājienu. Apraksts tiks atspo-
guļots mobilajā lietotnē un izglī-
tības programmās. Tiks uzsākti 
labiekārtošanas darbi pie  Žvel-
gaiša  ezera, kur izvietos bērnu 
atpūtas un rotaļu laukumu. 

Tērvetes novada pašvaldība 
ir uzsākusi Tērvetes pilsdrupu 
konservācijas darbus ar mērķi 
saglabāt nozīmīgākās zemgaļu 
liecības nākamajām paaudzēm. 
Tērvetes novada pašvaldība  
iegādāsies autentiskus krustnešu 
kostīmus, ko interesenti varēs arī 
uzlaikot.

Dobeles novada pašvaldī-
ba ir izsludinājusi atklātu kon-
kursu Dobeles Livonijas ordeņa 
pils aprīkojuma un ekspozīcijas 
iegādei. Iepirkumā tiks iegādāti 
SIA «H2E» projektā izstrādātie 
ekspozīcijas tehniskie risinājumi 
«Dobeles Livonijas ordeņa pils 
muzeja pastāvīgā vēsturiskā eks-
pozīcija». Ekspozīcija atspoguļos 
interesantākos Pils vēstures fak-
tus, tajā skaitā personības, kuras 
dzīvojušas pilī. Pils apmeklētā-
jiem būs iespēja apskatīt Dobeles 
Novadpētniecības muzeja eks-
ponātus: rotaslietas, ieročus un 
ikdienas priekšmetus, tajā skaitā 
Dobeles pils krāsns keramiku. 

Arheoloģiskajos izrakumos 
iegūta plaša krāsns keramikas 
fragmentu kolekcija.  Tā datē-
jama ar laika posmu no 16. līdz 
18. gadsimtam, kad pili apsildīja, 
galvenokārt izmantojot podiņu 
krāsnis. Daudzi no atrastajiem 
krāsns podiņu fragmentiem ro-
tāti renesanses, manierisma vai 
baroka mākslas stilā. Tādējādi tie 
funkcionēja ne tikai kā praktiski 
sildelementi, bet arī kā reprezen-
tatīvi pils telpu interjera elemen-
ti, kas norādīja uz pils īpašnieku 
labklājības līmeni un piederību 
rietumu kultūrai.

Sākotnēji krāsns podiņi Li-
vonijas zemēs tika ievesti kā im-
porta prece. Pakāpeniski arī šeit 
dzīvojošie amatnieki apguva ne-
pieciešamās prasmes, un krāsns 
podiņu izgatavošana notika arī 
lokāli. No kādas 1702. gada Do-
beles apkārtnes kartes uzzinām, 
ka pils tuvumā zemes gabals bijis 
ierādīts kādam podniekam Jacob 
Latz.   Par to, ka daļa krāsns po-
diņu darināti uz vietas, liecina 
atsevišķu Dobeles pilī atrastu 
fragmentu kopīga iezīme: vir- 
smas rotājumā ievilkta viļņota 
līnija. Šāds elements nav sasto-
pams citu Latvijas teritorijas piļu 
arheoloģiskajā materiālā. Šī eks-
pozīcija dos unikālu iespēju izzi-
nāt senās amatniecības prasmes un 
pils krāšņos interjera elementus. 

Lai veicinātu atbildīgu un 
līdzsvarotu tūrisma attīstību vie-
tējās ekonomikas kontekstā, kā 
arī vietas potenciāla ilgtspējīgu 
izmantošanu, šajā vasarā tiks 

Dobeles Pils ekspozīcijas lielās zāles tehniskais risinājums paredz krāsns keramikas  eksponēšanu.

Jauns rotaļu un aktīvās atpūtas laukums Gardenē
Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējumu, Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju» 
ietvaros tiek īstenots projekts «Sporta un aktīvās 
atpūtas laukuma ierīkošana Auru pagasta  
Gardenes ciemā»  
(Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000002). 

Projekta mērķis – izveidot 
publiski pieejamu sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktū-

ru bērniem, jauniešiem un pie- 
augušajiem iedzīvotājiem Dobe-
les novada Auru pagasta Garde-

nes ciemā, veicinot saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu un iesaistīšanos 
sporta aktivitātēs savā dzīves te-
ritorijā.

Ir plānots, ka rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukuma ierīkošanas darbi 

tiks uzsākti jūlijā. Iekārtas tiks uz-
stādītas Priežu ielā, 24. mājas galā.

Kopējās plānotās iekārtu  
iegādes un uzstādīšanas izmaksas  
ir 19 832,80 EUR, t. sk. Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 

finansējums – 16 390,74 EUR. 
Informāciju sagatavoja:

Kristīne Ūdre,
Dobeles novada pašvaldības

projektu vadītāja

Top jauns ielu apgaismojums Kaķenieku ciemā
Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējumu, Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju» 
ietvaros tiek īstenots projekts «Ielu apgaismojuma 
ierīkošana Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā» (Nr. 
20-06-AL30-A019.2201-000001). 

Projekta mērķis – ierīkot ielu 
apgaismojumu Annenieku pagasta 
Kaķenieku ciemā, uzlabojot pagas-
ta iedzīvotāju drošību, dzīves kva-

litāti, ērtu un drošu pārvietošanos 
diennakts tumšajā laikā.

Šobrīd noris aktīvi projektē-
šanas darbi, un jau jūlijā tiks uz-

sākti ielu apgaismojuma izbūves 
darbi Kaķenieku ciema Skolas 
ielā, Draudzības ielā un Upes ielā. 
Būvdarbus plānots pabeigt līdz šī 
gada septembrim.

Saskaņā ar publiskā iepirku-

ma rezultātiem gan projektēšanu, 
gan būvdarbus veic SIA  «CVS». 
Kopējās projektēšanas un būv-
darbu izmaksas ir 33 154,00 EUR, 
t. sk. Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansē-

jums – 29 838,60 EUR. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ūdre,

Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja

APMAKSĀTI PUBLISKI PIEEJAMIE  
PASĀKUMI 2021. GADA JŪNIJĀ

Uztura meistarklase

7. un 21. jūnijā plkst. 17.00 
Dobeles 1. vidusskolas «Zaļajā klasē»,  
Tērvetes ielā 1 (no stadiona puses)

9. jūnijā plkst. 17.30 pie Šķi-
bes bibliotēkas, Upes ielā 4, Šķibē

11. jūnijā plkst. 13.00 pie 
Auru pagasta pārvaldes ēkas, 

Skolas ielā 8, Auros
Iveta, 28643755

Vingrošana topošajām 
māmiņām

2., 9., 16., 30. jūnijā Dobeles 
Pils dārzā, Brīvības ielā 2c

 Dace, 26955292

Vingrošana personām 
ar funkcionāliem 

traucējumiem

3., 7., 10., 14., 17. jūnijā 
plkst. 12.00 Dobeles pilsētas so-
ciālo pakalpojumu centra atpūtas 
laukumā, Brīvības ielā 11

 Baiba, 29161388

Nūjošana

5., 12., 19., 26. jūnijā plkst. 
8.00 pie Dobeles Sporta centra, 
Tērvetes ielā 10, Dobelē

2. jūnijā plkst.17.00 Kaķe-
nieku sporta laukumā, Kaķenie-
kos

9. jūnijā plkst. 17.00 Zebre-
nes sporta laukumā, Zebrenē

16. jūnijā plkst. 17.00 Bik- 
stu sporta laukumā, Bikstos

30. jūnijā plkst. 17.00 pie 
Gardenes pamatskolas, Gardenē

Danute, 26712619
Uz visiem pasākumiem ne-

pieciešama iepriekšēja pieteik-
šanās.

Pasākumu norises laikā tiek 
ievēroti valstī noteiktie Covid-19 
drošības pasākumi.

Pasākumi notiek Eiropas Sa-
vienības Sociālā fonda projekta 
«Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana Dobe-
les novada iedzīvotājiem» (NR. 
9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

organizēti semināri vietējiem tū-
risma pakalpojuma sniedzējiem, 
uzņēmējiem, skolotājiem un ci-
tiem interesentiem.   Semināra 
mērķis ir celt iesaistīto speciā-
listu zināšanu līmeni, spējas un 
prasmes. Seminārā tiks pielie-
tota dizaina domāšanas metode 
ar mērķi palīdzēt uzlabot pro-
duktus, pakalpojumus vai pro-
cesus, strādājot kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tūrisma jomā. 
Metode ietver domāšanas veidu 
un dažādu paņēmienu kopumu 
radošu alternatīvu ideju ģenerē-
šanai, izmantojot antropoloģijas 
zināšanas, kas balstītas uz cilvē-
ku uzvedību un vajadzībām. Se-

mināra ietvaros tiks identificētas 
problēmas, meklēti un testēti 
dažādi risinājumi. Kā turpmā-
ko rīcību ieteikums būs nemi-
tīga produkta, pakalpojuma 
vai procesa uzlabošana, bals-
toties uz klienta vajadzībām. 
Seminārs paredzēts, lai iespē-
jami veiksmīgāk kultūrvēstu-
riskā mantojuma un tūrisma 
jomā strādājošie apgūtu jau-
nas prasmes sekmīgai tūristu 
skaita palielināšanai.

Projekts paredz veicināt pār-
robežu sadarbību kultūras jomā, 
kas ilustrē Zemgales pārrobežu 
reģiona kopīgo bagāto kultūr-
vēsturiskā mantojuma daudzvei-
dību, pārrobežu dialogu, labākas 
zināšanas un izpratni par kopīgo 

kultūras identitāti, vienlaikus 
saglabājot šo dabas un kultūras 
mantojumu. 

Plašāka informācija pieejama 
vietnē www.latlit.eu; www.euro-
pa.eu.

Informāciju sagatavoja: 
Nadežda Čerpaka, 

Dobeles novada pašvaldības 
projektu vadītāja

Šī informācija tika sagata-
vota, izmantojot  Eiropas Sa-
vienības finansiālo atbalstu. 
Par šīs informācijas saturu at-
bild Dobeles novada pašvaldība.  
Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, 
ka tas atspoguļo Eiropas Savienī-
bas viedokli.

Dobeles Pils ekspozīcija atspoguļos arī krustnešu gājienu Zemgalē

(Vēl – 11. lappusē)

(Sākums – 10. lappusē)

Pils ekspozīcijas vizualizācija. Dizaina birojs H2E.

Agra Šiliņa foto

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.latlit.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR02OQDSw2HKMBN-J2Lu8e5FR9UYfK6fZ9eypsJHnmoFQK5NxgefAfu1p6Q&h=AT3-bU19ZTfEWyeXAvTmBrlrjr0_n3I_Dm5GiF-YB-Q1B0y6WakOVkmExrM7kJXbUPt7NpqSBuI8GQfzrEj5cm6J1rrxN-m0ThUJhKpTkCdvZaWIX7mW3OYZadwar0ZoVIj8&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3eOKk6eESSTYbliPD7ol6PASiL64HFOXoABBOZmtauQ9Y2IE9wAghva_ZKrAIze5Ph4jozQRj2QfyR7ScT4-QIALzO_DRO9iz2Nh0W6ZoW404rrzfODltrSTcvya0E-_YCM2dqr1jP9acOuxmMM8JwE4A07hI9NR9zpZIeJDAFk8g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europa.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vsxWgkzL5SRZMch9nJjSWlAGYVrAANgaAb7ZJSCTnz9aL-iobBo4WwF8&h=AT0IbuiRJ9nCkd7Ea3BLNSRAJr8ewiZOfWNQNeN15xjENiC794naOyFxbOqB9ZhHMz9fEA1AXVOvKjmpy6WHjnUdYOzLYIbZogkaBc7URpOVqkNBp3LRqGjRRIv65e74DwsR&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3eOKk6eESSTYbliPD7ol6PASiL64HFOXoABBOZmtauQ9Y2IE9wAghva_ZKrAIze5Ph4jozQRj2QfyR7ScT4-QIALzO_DRO9iz2Nh0W6ZoW404rrzfODltrSTcvya0E-_YCM2dqr1jP9acOuxmMM8JwE4A07hI9NR9zpZIeJDAFk8g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europa.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vsxWgkzL5SRZMch9nJjSWlAGYVrAANgaAb7ZJSCTnz9aL-iobBo4WwF8&h=AT0IbuiRJ9nCkd7Ea3BLNSRAJr8ewiZOfWNQNeN15xjENiC794naOyFxbOqB9ZhHMz9fEA1AXVOvKjmpy6WHjnUdYOzLYIbZogkaBc7URpOVqkNBp3LRqGjRRIv65e74DwsR&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3eOKk6eESSTYbliPD7ol6PASiL64HFOXoABBOZmtauQ9Y2IE9wAghva_ZKrAIze5Ph4jozQRj2QfyR7ScT4-QIALzO_DRO9iz2Nh0W6ZoW404rrzfODltrSTcvya0E-_YCM2dqr1jP9acOuxmMM8JwE4A07hI9NR9zpZIeJDAFk8g


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

2021. gada 8. jūnijā  12. lappuse

No 1. jūnija pieejams īslaicīgas sociālās 
aprūpes pakalpojums «Atelpas brīdis»
No 2021. gada 1. jūnija Dobeles novadā ir pieejams 
īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums «Atelpas 
brīdis» ģimenēm, kuras audzina bērnus (līdz 18 gadu 
vecumam) ar funkcionāliem traucējumiem ar īpašas 
kopšanas indikācijām.

 Pakalpojumu varēs saņemt 
Ģimenes atbalsta centrā «Lejas-
strazdi», Dobeles pagasta Lejas-
strazdos, «Namiņā», kur Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda fi-
nansētā projekta «Sociālo pakal-
pojumu un sociālās iekļaušanas 
pasākumu attīstība neaizsargā-
tām grupām», ACCESSlife LLI-
365, ietvaros, piesaistot arī paš-

valdības budžeta līdzekļus, tika 
izveidota piemērota infrastruk-
tūra pakalpojuma «Atelpas brī-
dis» īstenošanai. 

Šo pakalpojumu varēs sa-
ņemt vienlaicīgi līdz desmit 
bērniem. Pakalpojums prioritā-
ri būs pieejams Dobeles novada 
iedzīvotājiem, bet iespēju ro-
bežās uz to varēs pieteikties arī 

ģimenes no citiem novadiem. 
Pakalpojuma izmaksas noteiktas 
atbilstoši Dobeles novada domes 
25.10.2018. lēmumā Nr. 253/12 
noteiktajam maksas pakalpoju-
mu cenrādim, t. i. 77,18 EUR par 
vienu diennakti vienam bērnam. 
Dobeles novada ģimenēm pakal-
pojums tiks finansēts no Eiropas 
Savienības projekta «Atver sirdi 
Zemgalē» (73 EUR) un pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. 

Pakalpojums «Atelpas brīdis» 
nodrošinās bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem īslaicīgu ap-
rūpi vienu vai vairākas diennak-
tis (pēc vecāku izvēles) līdz 30 
diennaktīm gadā, tādējādi pave-
rot iespēju vecākiem un tuvinie-
kiem veltīt laiku sev, atvieglojot 
ģimenes no emocionāli un fiziski 
smagās, atbildību un spēkus pra-
sošās aprūpes un audzināšanas 
pienākumu veikšanas. 

Pakalpojuma ietvaros bēr-
nam tiks nodrošināta sociālā ap-
rūpe, uzraudzība, speciālistu kon-
sultācijas, ēdināšana, pašaprūpes 
spēju un sociālo prasmju attīstī-
ba, dažādas aktivitātes, saturīga 
brīvā laika pavadīšana un pastai-
gas. «Atelpas brīža» pakalpoju-
mu nodrošinās speciālisti: sociā- 
lie audzinātāji, speciālais pedagogs, 
sociālais darbinieks, medicīnas māsa. 

Iepriekš minētā projekta  
ietvaros ir pārbūvētas, labiekārto-
tas un mēbelētas piecas guļamista-
bas, izveidota plaša nodarbību tel-
pa, sanitārais mezgls darbiniekiem 
un klientiem, kā arī izveidota un 
ar mūsdienu prasībām atbilstošu 
aprīkojumu iekārtota fizioterapi-
jas telpa. Visās telpās nodrošināta 
vides pieejamība, ir divas pacēlāju 
sistēmas. Pakalpojuma sniegšanas 
vietai ir atsevišķa ieeja ar pandusu. 

Infrastruktūra sociālā pakal-
pojuma «Atelpas brīdis» snieg-
šanai Ģimenes aprūpes centrā 
«Lejasstrazdi» izveidota, ieguldot 
212 827 EUR.

Lai saņemtu pakalpojumu 
«Atelpas brīdis», bērna likumis-
kais pārstāvis klātienē, uzrādot 
personu apliecinošu dokumen-
tu, savas deklarētās dzīvesvietas 
pašvaldības Sociālajā dienestā 
iesniedz šādus dokumentus:

• Iesniegumu;
• Ģimenes ārsta izsniegtu iz-

ziņu par personas veselības stā-
vokli, kurā norādīti funkcionālo 
traucējumu veidi, kontrindikāci-
ju neesamība un akūtas infekci-
jas pazīmes (ja tādas ir), kas var 
ietekmēt sociālo pakalpojumu 
sniegšanas kārtību. Izziņā papil-
dus norāda rekomendācijas aprū-
pei un profilaksei;

• Psihiatra atzinumu par per- 
sonas psihisko veselību un speciālajām 
(psihiatriskajām) kontrindikā- 
cijām sociālo pakalpojumu saņem- 
šanai (attiecināms tikai uz perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem).

Sociālais dienests mēneša 
laikā pēc minēto dokumentu sa-
ņemšanas pieņem lēmumu par 
sociālā pakalpojuma piešķirša-
nu vai par atteikumu piešķirt 
pakalpojumu, rakstiski informē-
jot personu par pieņemto lēmumu.

Ierodoties saņemt pakalpo-
jumu «Atelpas brīdis», jāuzrā-
da negatīvs Covid-19 tests, kas 
veikts pēdējo 72 stundu laikā. 

Dobeles novadā deklarētām 
personām pieteikšanās pakalpo-
jumam pieejama, rakstot e-pas-
tu: sad@dobele.lv vai zvanot 
pa tālruni, 63700145, 25631574, 
63700179, 25635817.

Sīkāku informāciju par pa-
kalpojumu iespējams saņemt pa 
tālruni 29471928 vai 25495433.

Informāciju sagatavoja:  
Iveta Dembovska, 

Dobeles novada Sociālā  dienesta 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 2021. gada 14. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
AR AUGŠUPEJOŠU SOLI
•	 dzīvokli Nr.24 Dārza ielā 1, 

Apguldē, Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā, 60,9 m² 
platībā un pie dzīvokļa pie- 
derošās kopīpašuma 591/12263 
domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas un zemes, 
kadastra numurs 4680 
900 0222, par sākumcenu 
2200,00 EUR, solis 200,00 
EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. ga-
da 12. jūlijam pašvaldībā 
jāiesniedz rakstisks pietei-
kums par piedalīšanos iz- 
solē un maksājumu doku-

menti par pašvaldības ban- 
kas kontā iemaksāto drošī- 
bas naudu 220,00 EUR un dalības 
maksu 20,00 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. 
oktobris. Dzīvokļa apskates 
laiks jāsaskaņo ar SIA “Do-
beles namsaimnieks” namu 
pārzini, zvanot 63722463.  

•	 zemesgabalu “Daces” Kri-
mūnu pagastā, Dobeles no- 
vadā, kadastra Nr. 4672 
005 0162, kopplatība 1,83 
ha, kas sastāv no divām 
zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem: 4672 005 

0162 ar platību 0,59 ha un 
4672 005 0163 ar platību 
1,24 ha par sākumcenu 10 
000,00 EUR, solis 500,00 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. 
gada 12. jūlijam pašvaldībā 
jāiesniedz rakstisks pie-
teikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 1000,00 
EUR un dalības maksu 40,00 
EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš 
- 2021. gada 31. augusts. 
Informācija par zemesgabalu 

pieejama www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249.

•	 zemesgabalu “Pokaiņi 471” 
Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra Nr. 4672 
009 0471, platība 0,1298 ha 
(kadastra apzī-mējums 4672 
009 0471), par sākumcenu 
2800,00 EUR, solis 200,00 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2021. ga- 
da 12. jūlijam pašvaldībā jā-
iesniedz rakstisks pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā 

iemaksāto drošības naudu 
280,00 EUR un dalības 
maksu 40,00 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2021. gada 31. 
oktobris. Informācija par 
zemesgabalu pieejama www.
kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, 
zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem intere-
senti var iepazīties Dobeles no-
vada pašvaldībā, Brīvības ielā 
17, Dobelē, darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas 
par tālruni 63720938 vai 
26326880.

AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

•	 zemesgabala Brīvības 
ielā 11A, Dobelē, Dobeles 
novadā (kadastra apzīmē-
jums 46010032015), daļai 
2918 m2 platībā publiskas 
autostāvvietas izveidei par 
sākumcenu 300 EUR, solis 
100 EUR. Apbūves tiesī-bas 
izlietošanas termiņš - 20 gadi.

Dalībniekiem līdz 2021. 
gada 14. jūnijam pašvaldībā 
jāiesniedz rakstisks pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokuments par 
pašvaldības norēķinu ban- 
kas kontā AS SEB 
LV94UNLA0050014267180 
vai AS Swedbankas 

LV28HABA0001402050427 
samaksāto drošības naudu 30 
EUR un dalības maksu 50 EUR. 
Nosolītās pirkuma maksas sa-
maksas termiņš - 2021. gada 
29. jūnijs. 
Informācija par zemesgabalu 
pieejama www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 

nodaļā, zvanot 63707249 
(zemesgabala robežu plāns 
pašvaldības mājaslapā https://
www.dobele.lv/lv/content/
izsoles).
Drošības naudu un dalības maksu 
abām izsolēm lūdzam ieskaitīt: 
Dobeles novada pašvaldība 
Brīvības ielā 17, Dobele, –––

Dobeles novads, LV-3701  
Reģ. Nr. 90009115092 
Norēķinu konts LV94 UNLA 
0050014267180 
AS „SEB Banka”, kods 
UNLALV 2X 
Norēķinu konts 
LV28HABA0001402050427 
AS SWEDBANK

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija 2021. gada 
16. jūnijā plkst. 16.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē (3.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē, rīko atklātu 
mutisku izsoli apbūves tiesībai
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