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dobeles
Novada ziņas

gODĀJAMIE NOVADA IEDzīVOtĀJI!

tAs bIJA VIENrEIzēJs lAIks!
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(Turpinājums 2. lpp.)

Ar šādu virsrakstu vietējā Dobeles laikrakstā ie-
sākās raksts, kas bija veltīts 1991. gada barikāžu 
desmitgadei. Un tik tiešām – arī šobrīd, kad pa-
gājis jau 31 gads, aptaujājot barikāžu dalībnie-
kus, dzirdami līdzīgi raksturojumi par to dienu 
izjūtām.

irms 31 gada janvāra spelgonī pie barikāžu ugunsku
riem Latvijas ļaudis sildīja un loloja cerību par brīvību. 
Viņi to sildīja, un tā nenosala. Tā dzīvos tik ilgi, kamēr 

tauta būs gatava par to cīnīties. Barikādes – tie bija tūkstošiem 
cilvēku pie ugunskuriem Rīgā un vēl tūkstoši, kuri atbalstīja 
barikāžu dalībniekus no savām mājām. Ar gara spēku pret 
karaspēku drosmīgo barikāžu aizstāvju vidū bija arī Dobeles 
novada iedzīvotāji.

Jau minētajā barikāžu pirmās desmitgades atceres dienas 
rakstā lasāmas MALDAS ŠINTAS, toreizējās Latvijas Tautas 
frontes Dobeles nodaļas priekšsēdētājas, atmiņas: “Katru die-
nu rītā un vakarā astoņos no Dobeles kultūras nama atgāja au-
tobuss, ar kuru varēja uz barikādēm braukt tie, kas turp nedevās 
ar savu organizāciju, saimniecību autobusiem. Tie, kas nevarēja 
braukt līdzi, deva līdzi saceptus pīrādziņus, adītus cimdus, zeķes. 
Tas bija vienreizējs laiks. Tagad, to visu atceroties, domāju: kāpēc 
cilvēki brauca uz Rīgu? Autobusi no turienes ik dienu devās cilvēku 
pilni. Acīmredzami viss notika tā, kā tam bija jānotiek.” 

Pārlūkojot periodiku, tāpat lasāmas interesantas rindas 
no barikāžu dalībnieka AIVARA RIEKSTIŅA dienasgrāmatas, 
kurā viņš veicis ierakstus par barikādēs  pavadīto nakti.  “Esmu 
pie Augstākās Padomes ēkas ar karogu. Cilvēku daudz, ir auksts. 
Sveši ļaudis dala tēju un kafiju. Vēl visa nakts priekšā, jāsargā val-
dība. Vēl ir trīs no Dobeles. 

22.38. Rokam prettanku bedres. Laužam Rīgas bruģi. Ik pa desmit 
minūtēm nāk un cienā ar tēju. Bija somu žurnālisti. Tauta dzied. 

2.39. Pienāk smagās automašīnas ar betona bluķiem un bloķē 
ielas. Pie Doma metina “āžus” un liek uz ielām. Tauta dzied, spēlē, 
joko. Mums dod desas un citas lietas. 

4.18. Esmu Domā. Atis Vaickovskis lasa sprediķi. Te ir silts, 
iekār tots medpunkts. Esmu ļoti piekusis un nosalis. Dikti gribas 
būt mājās pie ģimenes, bet man ir jābūt te. Nezinu, kāpēc, nezinu, 
kas mani dzen, bet es citādi nevaru. 

8.00. Gatavojamies šturmei. Nāk desantnieki. Sastājamies ciešā 
ķēdē ap Augstākās Padomes ēku. Lai Dievs mums palīdz!”

Atskatoties uz nu jau 31 gadu senajiem notikumiem, Dobe
les novada muzejs pārskatīja krājumā esošās barikāžu laika 
fotogrāfijas. To dienu notikumus savā kamerā tvēris dobel
nieks Agris Šiliņš. Starp fotogrāfijām, kurās redzami daudzie 
barikāžu dalībnieki, kas sildās pie ugunskuriem, vai dažādos 

rakursos tvertā Latvijas Televīzi
jas ēka un Zaķusala, izceļas kāds 
attēls, kurā redzamas dziedošas 
sievietes. Tas ir Dobeles sieviešu 
koris “Vizma”, kas aukstajā janvāra 
dienā devies uz Rīgu, lai Zaķusalā 
piedalītos barikādēs. Lai “atšifrē
tu” fotogrāfijā redzamās dāmas, 
sazinājāmies ar kora vadītāju, 
diriģenti VIZMU ZANDERSONI, 
kura pastāstīja vairāk par fotogrā
fijas tapšanas brīdi: “Mēs braucām, 
šķiet, ka 26. datumā. Bet varu arī 
varbūt kļūdīties. To visu organizēja 
Tautas frontes Dobeles nodaļa. Aici-
nāja braukt un organizēja transpor-
tu. Es gan pat neatceros, kādā veidā 
es uzzināju, bet mēs korī norunājām, 
ka tas ir jādara. Taujāta, vai nebija 
bailes doties, jo par drošību neko 
nevarēja zināt, Vizma Zandersone 
sacīja: “Teikšu atklāti, bail bija. Es 
kopā ar mammīti dzīvoju un zinu, 
ka viņa ļoti baidījās. Bet tik un tā bija 
jābrauc. Tika organizēts transports, 
neviens netika spiests. Kas saprata, 
ka jābrauc, pašas atnāca, tās mēs 
arī braucām. Mēs bijām tiešām labā sastāvā, tā ka varējām uz-
reiz dziedāt. Šajā bildē jau nemaz neesam visas redzamas. Un mūs 
uzreiz arī norīkoja, kur jāstāv. Viss bija labi organizēts, malači 
Tautas fronte. Mūsu vieta bija pie Latvijas Televīzijas. Visu dienu 
līdz vēlam vakaram tur bijām, bija ierādīts arī, pie kuriem uguns-
kuriem sildīties, mēs bijām pie tās dzeltenās mājiņas. Atceros, ka 
bija ļoti satraucošs moments, šķiet, sakarā ar kādu apšaudi, brauca 
viena mašīna uz Panorāmu, lai kaut ko stāstītu, bet mums, kas 
apkārt tur bija, jau nekādas informācijas nebija. Mēs jau neko īsti 
nevarējām zināt, kas notiek, bet varēja just tādu vispārēju satrau-
kumu. Kas gan būs tālāk, ja jau notiek kādas šaušanās. 

Tā mēs tur dežurējām un dziedājām, tur arī sākotnēji tieši orga-
nizēja, lai dziedam. Skatos to bildi un redzu savas jaunās meitenes, 
tur pat Čakša Anda, viņa arī tad dziedāja. Barikādes bija neaiz-
mirstamas un, protams, bijām laimīgas, ka mums nekas nenotika. 
Dziedājām mēs, zinu, turpat bija arī vīru kori. Koru barikādēs bija 
daudz. Interesanti tagad uz šo bildi atskatīties, jo tieši šādu nemaz 
nebiju redzējusi.” 

Kopā ar kori “Vizma” uz barikādēm devās arī dobelniece 
GUNA VITTE, kura kopumā barikādēs bija četras dienas. Sa

zinājāmies, lai apjautātos par viņas to dienu atmiņām. Guna 
Vitte stāsta: “Jā, toreiz salā pie televīzijas tur dziedājām. Vispār – 
nevarēja taču nebraukt, jo bija tā izjūta, ka tur ir jābūt. Jābūt un 
viss! Tika organizēts transports no Dobeles rītos un vakaros, tolaik 
tieši dzīvoju Brīvības ielā, redzēju kā pilni autobusi brauc uz Rīgu, 
nu kā lai nebrauc. Tādu baiļu it kā nebija, bet vienā mirklī, tas 
gan bija citu dienu, jo biju tur vairākas dienas, kaut kas pielavījās. 
Dziedājām dažādas dziesmas, ko tādu, kas tuvāk tautai. Precīzu 
repertuāru gan neatcerēšos, gadi jau ir pagājuši. Bet atceros, ka 
mums cilvēki dziedāja arī līdzi. Dziedājām tautas dziesmas, koru 
repertuāros jau tautasdziesmas arī ir. Man atmiņā vēl, ka bija 
daudz ārzemju žurnālistu. Un tieši mūs dziedot nofilmēja, kaut 
kad vēlāk pat kādā seminārā redzēju videofilmu, šķiet, saucās 
“Vēja dziesmas”, kurā  “Vizma” dziedāja. Jāmeklē tas rokā! Vaka-
ros un naktīs mūs mācīja, kā organizēties barikādēs, kā jāsastājas 
rindās. Vairākās rindās jāstāv, pirmajā rindā vīri, tad sievas, tad 
vēl viena rinda. Un jāsaķeras kopā, lai, ja vajag, stāvētu pretī arī 
tankam. Bija tādas apmācības, jā. Kad uz tilta bija omonieši, tad 
gan sajūta bija tāda, kāda nu bija.”

Esiet sveicināti 2022. gada pirmajā 
mēnesī! Sākoties jaunam gadam, 
aicinu ikvienu no mums izvērtēt, 
kāds bijis aizvadītais gads. Lai veik-
smīgi virzītos tālāk, mums jāpatur 
prātā gan veiksmes, gan neveiksmes. 

021. gads, pirmkārt, paliks atmiņā kā 
Covid-19 pandēmijas krīzes izraisīto 
seku gads, kas ne tikai tūkstošiem ģi

meņu atņēmis līdzcilvēkus, bet arī sašķēlis 
sabiedrību. Gribas cerēt, ka šajā gadā mēs 
spēsim būt vienoti un veiksmīgi pārvarēt šīs 
grūtības, tāpēc aicinu ikvienu iedzīvotāju būt 
atbildīgam gan pret sevi un saviem tuvinie
kiem, gan arī pret sabiedrību. 

Otrkārt, šis gads mums paliks atmiņā kā 
pārmaiņu gads, kurā vienā novadā tika apvie
noti bijušie Auces, Dobeles un Tērvetes nova
di.

Lai arī valstī un jaunizveidotajā Dobeles 
novadā aizvadītais laiks bijis sarežģīts, pašval
dība ir veiksmīgi noslēgusi gadu, izdarot liela 
apjoma sagatavošanās darbus, lai veicinātu 
turpmāku Dobeles, Auces pilsētas un novada 
pagastu attīstību, sniegtu atbalstu mūsu nova
da iedzīvotājiem, nodrošinātu dažādu pakal
pojumu sniegšanu visaugstākajā kvalitātē arī 

ārkārtējā situācijas laikā un turpinātu uzlabot 
pašvaldības darbu kopumā. Esam centušies 
pārņemt visu labāko pieredzi no bijušajiem 
novadiem un ieviest to jaunizveidotajā nova
dā.

Vērtējot 2021. gadu, varu secināt, ka esam  
paveikuši ļoti daudz nozīmīga un nepiecie
šama, kas jau šogad sniegs būtisku labumu 
iedzīvotājiem, tāpēc vēlreiz vēlos teikt lielu un 
sirsnīgu paldies ikvienam, kurš palīdzējis šajā 
kopējā lietā un veicinājis mūsu jaunā novada 
darbības uzsākšanu un attīstību.

Uzskatu, ka pašvaldības viens no galve
najiem mērķiem ir nodrošināt stabilu un 
ilgtspējīgai attīstībai drošu vidi cilvēka, ģime
nes un uzņēmējdarbības izaugsmei. Dobeles 
novadam ar kopīgiem spēkiem ir jākļūst par 
tādu vietu, kurā iedzīvotājiem droši plānot 
savas ģimenes nākotni, veidot savu biznesu 
un ieguldīt savus resursus, kā arī vietai, kur 
atgriezties pēc studijām un turpināt savu per
sonīgo izaugsmi. 

Šobrīd visintensīvākais darbs norisinās pie 
pašvaldības budžeta izstrādes, lai jau janvāra 
beigās to varētu izskatīt un apstiprināt kārtē
jā domes sēdē. Atzīšu, izaicinājumu tam ne
trūkst, jo vienlaikus gudri jāprot sabalansēt 
visas vēlmes un vajadzības ar iespējām. Vēlos 
akcentēt, ka šis gads ir bijis pārmaiņu gads arī 

pašvaldības budžeta izstrādes procesā, kur 
daudz lielāka iespēja līdzdarboties tika dota 
arī pagastu pārvaldes vadītājiem. Tādējādi, 
manuprāt, šī gada budžetā ietvertie izdevumi 
būs vairāk vērsti uz līdzsvarotu novada teri
torijas un infrastruktūras attīstību. Arī nāka
majos gados ir plānots arvien vairāk uzlabot 
budžeta izstrādes procesu, nodrošinot iedzī
votājiem daudz lielākas iespējas līdzdarbo
ties teritorijas attīstības veicināšanā, ieviešot 
līdzdalības budžeta izstrādi pašvaldībā. Līdz 
tam gan vēl jāveic apjomīgs sagatavošanās 
darbs, kas prasa laiku un virkni dažādu doku
mentu izstrādi, taču strādāsim tā, lai šo mēr
ķi sasniegtu. Iedzīvotāju iesaiste pašvaldību 
budžetu lemšanā daudzviet Eiropā ir ierasta 
prakse. Latvijā pašvaldību centieni iesaistīt 
iedzīvotājus budžeta veidošanā ir diezgan pie
ticīgi, taču, manuprāt, līdzdalības budžets ir 
ļoti demokrātisks process, kas sniegs iespēju 
arī iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta 
daļa no pašvaldības līdzekļiem, turklāt tādē
jādi ceram, ka tiks veicināta sadarbība, kā 
arī kopumā uzlabosies iedzīvotāju piederības 
sajūta novadam. Es vēlos veicināt pilnvērtīgu 
un mērķtiecīgu iedzīvotāju sadarbību ar paš
valdību, cilvēkiem būtu jāsāk vairāk uzticēties 
savām spējām ietekmēt gan sociālos, gan po
litiskos procesus, un šis ir viens no veidiem, 

kā uzlabot pašvaldības sadarbību ar iedzīvo
tājiem, tāpēc ceru, ka arī dome šādu manu 
iniciatīvu atbalstīs. 

Jāteic, ka šī gada pašvaldības budžetā kā 
prioritātes tiks izvirzītas novada iedzīvotāju 
labklājība, kvalitatīva dzīves vide pilsētās un 
pagastos, sociālās labklājības celšana, uzņē
mējdarbības attīstība un izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana. Jau šobrīd tā izstrā
des gaitā notikušas neskaitāmas sarunas ar 
pagastu pārvalžu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 
struktūrvienību un nodaļu vadītājiem. Vēl
mes un vajadzības pārsniedza iespējas, tāpēc 
rūpīgi strādājam pie budžeta sabalansēšanas, 
tajā ir ņemti vērā un iekļauti bijušo novadu ie
teikumi un iestrādes, kā arī iekļautas vairākas 
svarīgas ieceres. Kā viena no būtiskākajām 
iecerēm vai mērķiem – sasniegt to, ka pilsētu 
un ciemu teritorijās visas ielas ir ar kvalita
tīvu melno segumu. Tāpēc jau šogad plānots 
uzsākt ielu remonta un atjaunošanas darbus 
lielākajā daļā ciemu, kā arī intensīvi turpināt 
to pilsētās.

Par konkrētiem šogad ieplānotajiem dar
biem daudz plašāk informēsim jau nākamajā 
mēnesī, kad būs apstiprināts pašvaldības bu
džets. 

  Ivars	Gorskis,	 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs  

Attēlā no kreisās: Vizma Zandersone, Lidija Stavro, Agnese Tinka, Kristīne Krastiņa, Anna Abdulājeva, Ivonna 
Šimaite, Daiga Jēkabsone, Sandra Bulmere, Ilze Rūtenberga, Ilona Stupņikova, Anda Čakša, Karīna Zandersone. 
Fotogrāfijā nav redzamas visas atbraukušās dziedātājas, kopā ar kori brauca arī jauniešu koris “Latva”.

Foto no Dobeles novada muzeja krājuma
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NO DObElEs NOVADA DOMEs sēDē lEMtĀ 

Jautāta par līdzcilvēku saliedētību un kopības izjūtu barikāžu 
laikā, Guna Vitte stāsta: “Jā, bija kopības izjūta. Visiem dalīja pīrā-
dziņus un maizītes, cienāja ar tēju un kafiju. Ja biji nosalis, varēja 
ieiet televīzijā, studijā, un atceros, tur bija cienastu galdi. Tas bija 
televīzijas pirmajā stāvā. Tur pat koncertus varēja klausīties, spēlēja 
Mārīte Kirša no Bēnes, skanēja dažādas ziņģes. Tā diena, dziedot ar 
kori, bija ļoti, ļoti jauka,” arī atceras Guna Vitte. 

Ik gadu Lielauces tautas namā pie atmiņu ugunskura tiekas 
1991. gada janvāra barikāžu dalībnieki. Tolaik stipri ļaudis labā
kajos gados – tagad sirmi kungi un dāmas, kuri ar godu pie krū
tīm nes barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, ikkatrā tikšanās reizē 
apliecina savu lepnumu un mīlestību pret savu valsti: “Mēs no
sargājām Latvijas brīvību!”

Arī Dobeles novada izglītības iestādēs šajā dienā paredzētas 
īpašas vēstures stundas, kurās uzmanība pievērsta 1991. gada no
tikumu izklāstam, jo jauniešiem šie notikumi var šķist tāli un nezi
nāmi, nemaz nenojaušot saspringto gaisotni, kas valdīja PSRS po
litikā, par militāro spiedienu, kura dēļ 1991. gada janvārī Latvijas 
Tautas fronte organizēja Vislatvijas tautas manifestāciju. Tā tika iz
sludināta 13. janvārī, bet naktī uz 13. janvāri Latviju sasniedza ziņa, 
ka Viļņā pie televīzijas torņa PSRS spēki uzbrukuši neapbruņotiem 
iedzīvotājiem un sadursmēs nogalināti 14 cilvēki. Reaģējot uz to, 
Latvijā tika pieņemts lēmums veidot barikādes pie stratēģiski sva
rīgiem objektiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un 
gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt 
savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, 
masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem. Pateicoties plašajai 
sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt 
varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls 
starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī 
būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa, tāpēc šogad vairāku skolu pa
galmos uzliesmos īpaši silti ugunskuri, radot kopības un patriotis
ma izjūtu, kāda valdīja janvāra barikāžu laikā Rīgā pirms 31 gada.

Pārskatot periodiku un krājuma fotogrāfijas, kā pa atslēgas cau
rumu esam ieskatījušies to dienu noskaņā un notikumos. Ja kādam 
lasītājam fotoalbumā arī ir kāds to dienu attēls ar novada cilvēkiem, 
Dobeles novada muzejs priecāsies, ja dalīsieties ar materiāliem un at
miņu stāstiem. Jo tieši tā – kopā – mēs varam turpināt uzturēt to dienu 
notikumus svaigā atmiņā – atceroties, stāstot un klausoties…  

Undīne	Krūze,	Dobeles novada muzeja speciāliste 

2021. gada 29. decembrī notika kārtējā Do-
beles novada domes sēde, kurā deputāti 
izskatīja 78 darba kārtības jautājumus un 
NOLĒMA:
• Pieņemt izpilddirektora Agra Vilka atskaiti 

par iepriekšējo darba periodu.
• Atbrīvot no amata Dobeles Mūzikas skolas 

direktoru Artūru Maculēviču, pamatojoties 
uz viņa iesniegumu. 

• Atļaut Auces Mūzikas skolai pieņemt ziedo
jumu no Viestura Briežkalna 1285,00 EUR 
apmērā. 

• Apstiprināt sociālās aprūpes centra “Tērve
te” nolikumu.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības 
apbalvojumu dibināšanu un nolikumu “Par 
Dobeles novada pašvaldības apbalvoju
miem un to piešķiršanas kārtību”.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības 
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu un 
izveidot Dobeles novada pašvaldības Dzī
vokļu jautājumu komisiju.

• Apstiprināt Koku ciršanas komisijas izveidi 
un komisijas nolikumu.

• Izveidot Līdzfinansējuma piešķiršanas pa
galmu labiekārtošanai komisiju un apstip
rināt komisijas nolikumu.

• Izveidot Jaunatnes lietu konsultatīvo komi
siju un apstiprināt komisijas nolikumu.

• Mainīt Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumu sniegša
nas vietu Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

• Iecelt Annenieku pagasta pārvaldes, Augst
kalnes pagasta pārvaldes, Auru pagasta 
pārvaldes, Bēnes pagasta pārvaldes, Bērzes 
pagasta pārvaldes, Bikstu pagasta pārval
des, Dobeles pagasta pārvaldes, Jaunbērzes 
pagasta pārvaldes, Krimūnu pagasta pār
valdes, Lielauces pagasta pārvaldes, Tēr
vetes pagasta pārvaldes vadītājus un Auces 
pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieku.

• Apstiprināt Auces pilsētas pārvaldes, Anne
nieku pagasta pārvaldes, Augstkalnes pagas
ta pārvaldes, Auru pagasta pārvaldes, Bēnes 
pagasta pārvaldes, Bērzes pagasta pārvaldes, 
Bikstu pagasta pārvaldes, Dobeles pagasta 
pārvaldes, Jaunbērzes pagasta pārvaldes, 
Krimūnu pagasta pārvaldes, Lielauces pa
gasta pārvaldes, Penkules pagasta pārvaldes 
un Tērvetes pagasta pārvaldes nolikumus, 
kā arī Auces pilsētas pārvaldes vadītāja ama
ta konkursa un Penkules pagasta pārvaldes 
vadītāja amata konkursa nolikumus. 

• Deleģēt Dobeles novada domes priekšsēdē
tāja vietnieku tautsaimniecības un attīstības 
jomā Edgaru Laimiņu, Dobeles novada domes 

deputāti Indru Špelu, Dobeles novada pašval
dības administrācijas Pašvaldības būvvaldes 
vadītāja vietnieci Lindu Mierlauku biedrības 
“Dobeles rajona lauku partnerība” padomē.

• Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus: 
– dzīvokli Nr. 1 Sniķeres ielā 2B, Bēnē, Bē

nes pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 7 Teodora Celma ielā 14, 

Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 23, “Dzelmes”, Lielaucē, Liel

auces pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 12, “Prinči”, Īlē, Īles pagastā, 

Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 105 Jāņa Čakstes ielā 23, 

Dobelē, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 46 Meža prospektā 6, Dobelē, 

Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 3 Priežu ielā 1, Gardenē, Auru 

pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 4 Priežu ielā 15, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 11 Priežu ielā 20, Gardenē, 

Auru pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 3 Uzvaras ielā 29, Dobelē, 

Dobeles novadā; 
– dzīvokli Nr. 7, “Dzelzgaļi”, Vecauces pa

gastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 2 Īles ielā 13, Bēnē, Bēnes 

pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 7, “Irši 3”, Bēnes pagastā, Do

beles novadā;
– Bēnes ielā 30A, Aucē, Dobeles novadā;
– Puškina ielā 29A, Aucē, Dobeles novadā; 
– “Pūcītes”, Lielauces pagastā, Dobeles no

vadā;
– “Veczemnieki 71”, Auru pagastā, Dobeles 

novadā; 
– “Dēliņi”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā;
– “Jaunzemnieki 115”, Auru pagastā, Dobe

les novadā;
– “Pieši”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā.

• Veikt pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokļa Nr. 2  1. Maija ielā 1,  Aucē, Dobeles 
novadā, “Vinbergi”, Bukaišu pagastā, Dobe
les novadā un “Kvietes”, Bukaišu pagastā, 
Dobeles novadā – atkārtotu izsoli.

• Atļaut lauksaimniecības zemes ierīkošanu 
mežā, nekustamā īpašuma “Zundes” (ka
dastra Nr. 46460030120) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 46460030134, Auru 
pagastā, Dobeles novadā.
• Apstiprināt izsoles rezultātus Dobeles no

vada pašvaldībai piederošajiem nekustama
jiem īpašumiem: 

– “Jaunzemnieki 441”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,0556 ha;

– “Jaunzemnieki 286”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,1254 ha; 

– “Pokaiņi 387”, Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā,  platība 0,0581 ha;

– “Jaunzemnieki 109”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,0633 ha; 

– “Jaunzemnieki 166”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,0698 ha; 

– “Pokaiņi 297”, Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā, platība 0,0597 ha; 

– “Veczemnieki 317”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,0383 ha; 

– “Jaunzemnieki 352”, Auru pagastā, Dobe
les novadā, platība 0,1763 ha;

– dzīvoklim Nr. 6 Priežu ielā 13, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no dzī
vokļa īpašuma ar platību 60,4 m2 un pie dzīvokļa 
piederošām kopīpašuma 580/15997 domāja
mām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; 

– dzīvoklim Nr. 4 Brīvības ielā 9, Dobelē, 
Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpa
šuma ar  platību 44,2 m2 un pie dzīvokļa pie
derošām kopīpašuma 442/3317 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes; 

– dzīvoklim Nr. 26, “Sanatorija 2”, Tērvetē, 
Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv 
no dzīvokļa īpašuma ar platību 16,6 m2 un pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma 1660/83420 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes; 

– Tehnikas ielā 7A, Aucē, Dobeles novadā, 
kas sastāv no zemesgabala  ar platību 0,1317 ha;

– Liepu ielā 10A, Aucē, Dobeles novadā, 
kas sastāv no zemesgabala  ar platību 0,1663 ha; 

– Bēnes ielā 24, Aucē, Dobeles novadā, kas 
sastāv no zemesgabala  ar platību 0,2667 ha;

– dzīvokļa īpašumam “Prinči”10, Īlē, 
Īles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 
četristabu dzīvokļa 89,3 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma 840/13221 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvoja
mās mājas un zemesgabala;

– dzīvokļa īpašumam “Dzelmes”21, Liel
aucē, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, kas sa
stāv no trīs istabu dzīvokļa 68,9 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma 654/13362 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājas;

– dzīvokļa īpašumam Ezera ielā 131, Bēnē, 
Bēnes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv 
no vienistabas dzīvokļa 30,6 m2 platībā pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma un 306/5361 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājas un zemesgabala; 

– dzīvokļa īpašumam “Ozoliņi”5, Īles pa
gastā, Dobeles novadā, kas sastāv no divistabu 

dzīvokļa 40,8 m2 platībā un pie dzīvokļa pie
derošām kopīpašuma 408/5490 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemesgabala. 

Noteikts, ka pircējiem ir pienākums trīs-
desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
dienas parakstīt pirkuma līgumu ar pašval-
dību. 
• Atcelt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie

guves atļauju SIA “Auces komunālie pakal
pojumi”.

• Apstiprināt vairākus Dobeles novada do
mes saistošos noteikumus: 
– Nr. 9 “Par Dobeles novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”;
– Nr. 10 “Par pašvaldības palīdzību audžu

ģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gā
dības palikušam bērnam”; 

– Nr. 11 “Par Dobeles novada pašvaldības 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem’’;

– Nr. 12 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža 
Dobeles novada teritorijā”;

– Nr. 13 “Par neapbūvēta zemesgabala no
mas maksas aprēķināšanas kārtību Dobeles 
novadā”;

– Nr. 14 “Dobeles novada sabiedriskās kār
tības noteikumi”;

– Nr. 15 “Grozījumi Dobeles novada do
mes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteiku
mos Nr. 3 “Dobeles novada pašvaldības bu
džets 2021. gadam””.
• Iecelt Dobeles novada Bāriņtiesas locekļa 

amatā Evitu Mežuli.
• Iecelt Dobeles novada Sociālā dienesta va

dītāja amatā Baibu LucauMakalisteri.
• Norakstīt debitoru bezcerīgos parādus.
• Pārtraukt vairāku komisiju – Auces novada 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, 
Auces novada pašvaldības iepirkuma ko
misijas, Auces novada Medību koordinā
cijas komisijas, Auces novada pašvaldības 
stipendiju piešķiršanas komisijas, Tērvetes 
novada domes darba komisijas – darbību. 

• Pagarināt deleģēšanas līgumu slēgšanas 
termiņus ar SIA “Auces komunālie pakalpo
jumi” un pašvaldības kapitālsabiedrībām: 
SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA 
“Dobeles autobusu parks”, SIA “Dobeles 
namsaimnieks”, SIA “Dobeles ūdens”. Do
beles novada pašvaldība bija noslēgusi un 
līdz 2021. gada 31. decembrim bija spēkā 
esoši deleģēšanas līgumi par atsevišķu pār
valdes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības 
kapitālsabiedrībām. 

Santa	Eberte,
Dobeles novada domes sēžu sekretāre

tAs bIJA  
VIENrEIzēJs lAIks!

DOMEs sēDē IEVēlētI   
pAgAstu pĀrVAlžu VADītĀJI

(Turpinājums 2. lpp.)

Annenieku pagasta pārvaldes vadī
tājs Guntis Šmīdlers, tālr.: 29551502, 
epasts: annenieki@dobele.lv

Auces pilsētas pārvaldes vadī
tāja vietnieks Guntis Šēfers, tālr.: 
29186744, epasts: guntis.sefers@dobele.lv

Augstkalnes un Bukaišu pagastu 
pārvalžu vadītāja Sandra Latiša, tālr.: 
29284561, epasts: sandra.latisa@dobele.lv

Auru pagasta pārvaldes vadītājs  
Jānis Ozoliņš, tālr.: 63750446; 29181271, 
epasts: auri@dobele.lv

Bēnes un Ukru pagastu pārvalžu 

vadītājs Gints Vežuks, tālr.: 25419495, 
epasts: gints.vezuks@dobele.lv

Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs 
Juris Kronbergs, tālr.: 29215138, epasts:  
juris.kronbergs@dobele.lv

Bikstu un Zebrenes pagastu pār
valžu vadītāja Irēna Dabra, tālr.: 
29111938, epasts: biksti@dobele.lv

Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja 
Dace Škorņika, tālr.: 27238205; 26336194; 
63700127, epasts: dace.skornika@dobele.lv

Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadī
tājs Raimonds Sīpols, tālr.: 27234201, 

63700139, epasts: jaunberze@dobele.lv
Krimūnu pagasta pārvaldes vadī

tāja Anita Riekstiņa, tālr.: 63754371; 
26374970, epasts: krimunas@dobele.lv

Lielauces un Īles pagastu pārvalžu 
vadītāja Dina Meldere, tālr.: 26141102, 
epasts: dina.meldere@dobele.lv

Tērvetes pagasta pārvaldes vadī
tājs Māris Berlands, tālr.: 26552303, 
epasts: maris.berlands@dobele.lv

Dobeles novada 
 pašvaldības informācija

29. decembra domes kārtējā sēdē, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, tika iecelti amatā Annenieku, Augstkalnes un Bu-
kaišu, Auru, Bēnes un Ukru, Bērzes, Bikstu un Zebrenes, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces un Īles, Tērvetes 
pagastu pārvalžu vadītāji, kā arī Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks.

Nepieciešamības gadījumā ar pagastu pārvalžu vadītājiem var sazināties, zvanot pa norādīto tālruni vai rakstot epastā.

Izglītības pārvalde 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701
Reģistrācijas numurs: LV90009147276
Faktiskā adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV3701
Tālr.: 63722237, epasts: izglitiba@dobele.lv
Bankas nosaukums: SEB banka AS, UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050014477694
Bankas nosaukums: AS SWEDBANK, HABALV22
Konts: LV73HABA0551026265624

pAr 10 IzglītībAs IEstĀDēM bAgĀtĀkA kļūst 
DObElEs NOVADA IzglītībAs pĀrVAlDE

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 2022. gada 1. janvāra Auces un Tērvetes administrāciju atbildībā 
bijušās izglītības iestādes darbu turpina Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.

Bijušā Dobeles novada 21 izglītības iestādei un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centram ar šī gada 1. janvāri 
pievienojas Auces vidusskola, trīs pamatskolas, trīs pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Auces Mūzikas skola un Bēnes 
Mūzikas un mākslas skola.

Mainītie e-pasti: 
Auces vidusskola – avs@dobele.lv
Bēnes pamatskola – benes.skola@dobele.lv
Auces Mūzikas skola – aucesmsk@dobele.lv
Bēnes Mūzikas un mākslas skola – benesmsk@dobele.lv
Auces PII “Pīlādzītis” – piladzitis@dobele.lv
Bēnes PII “Rūķīši” – rukisi@dobele.lv
Auces PII “Vecauce” – vecauce@dobele.lv
Augstkalnes pamatskola – augstkalnes.skola@dobele.lv
Annas Brigaderes pamatskola – brigaderes.psk@dobele.lv

Inita	Roze,	sabiedrisko attiecību speciāliste 
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sIA “AucEs kOMuNĀlIE 
pAkAlpOJuMI” INfOrMē 
Ir aizvadīts notikumiem bagāts 2021. gads, kurā 
netrūka jaunu izaicinājumu un dažādu domu par 
to, kā dzīvosim un strādāsim apvienotajā Dobeles 
novadā. Bet, kā jau zināms, komunālo pakalpojumu 
nozarē nav laika kavēties pārdomās, ir jāstrādā. SIA 
“Auces komunālie pakalpojumi” pagājušajā gadā spēja 
veiksmīgi turpināt iesāktos darbus, kā arī realizēt jau-
nus projektus, neskatoties uz to, ka jau otro gadu mūs 
ietekmē dažādi ierobežojumi.

izgājušā gada sākumā Aucē tika pabeigts Eiropas 
Savienības un Auces pašvaldības līdzfinansēts būvdarbu 
projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”. Projekta ietvaros 
tika izbūvēti ūdensapgādes tīkli – 6,6 km, pašteces kanalizācijas 
tīkli – 9,9 km, kanalizācijas spiedvads – 2 km garumā, kā arī 
izbūvētas četras notekūdeņu pārsūknētavas. 

Iepriekšējos gados Aucē izbūvētā ūdens atdzelžošanas stacija 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar lielajām izbūves jaudām no
drošināja iespēju augstāk minētā projekta ietvaros pilnībā apvienot 
vienotā Auces ūdenssaimniecības aglomerācijā Vītiņu un Vecauces 
ciemus, panākot, ka tiek pārtraukta novecojušo un energoneefektī
vo ūdens ieguves un attīrīšanas iekārtu izmantošana.

Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, arī 2022. gada galve
nais uzdevums ir paplašināt individuālo pieslēgumu saņēmēju 
loku, tādēļ aktīvi plānojam sadarboties ar Auces pilsētas privāt
māju īpašniekiem, informējot ne tikai par pieslēguma izveides 
iespējām, bet arī par katra atbildību pret apkārtējo vidi šodien un 
nākotnē. 

Arī 2022. gadā ir paredzēts līdzfinansējums privāto pieslēgumu 
izveidošanai, tādēļ lūgums jau šobrīd interesēties SIA “Auces 
komunā lie pakalpojumi” par pieslēguma izbūves iespējām un 
izmaksām. Centralizēto pieslēguma izbūve Auces pilsētā šobrīd 
ir aktuāla J. Mātera, A. Puškina, Kapsētas, A. Brigaderes, Lejas, 
J. Zālīša ielās, kā arī Jelgavas, Bēnes, Varoņu, Jaunās, Sporta, 
Zemgales, Alkšņu un O. Kalpaka ielās. 

Lai arī ūdenssaimniecības projekts ir bijis viens no lielākajiem 
izaicinājumiem pēdējo gadu laikā, mūsu uzņēmuma plašais pro
fils ir licis cītīgi strādāt visās nozarēs – namu apsaimniekošanā, 
siltumsaimniecībā, ūdenssaimniecībā, ceļu ikdienas uzturēšanā, 
lab iekārtošanā. Ietvju uzkopšana, ūdensvada avāriju novēršana, 
elektrības atjaunošana un vēl daudzi citi darbi ir uzņēmuma ik
diena, tie ir darbi, par kuriem mēdz skaļi nerunāt, bet tie veido 
iedzīvotāju labklājības līmeni, tādēļ uzņēmuma vārdā vēlos 
pateikties visiem darbiniekiem, kuri strādāja, apzinoties savu 
ieguldījumu uzņēmuma darbībā un attīstībā. Tāpat vēlos pa
teikties visiem mūsu klientiem, kuri, neskatoties uz saspringto 
situāciju, ir raduši iespēju laicīgi norēķināties par komunālajiem 
pakalpojumiem. 

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem stipru veselību un ie
cietību vienam pret otru Jaunajā – 2022. – Tīģera gadā!

Solvita	Vilčinska,
SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja

apitālsabiedrības saimnieciskās darbības kopējie 
ieņēmumi 2022. gadā prognozējami 2,685 miljo
nu EUR apmērā, bet kopējie izdevumi – 2,600 mil

joni EUR apmērā.
Regulārajos pasažieru pārvadājumos 2021. gadā SIA 

“Dobeles autobusu parks” pārvadāja 608 378 pasažierus, 
veicot 60 255 reisu un kopumā nobraucot 2,335 miljonus 
kilometru. 

2021. gadā, saistībā ar ārkārtas situācijas ierobežoju
miem, neregulāro pārvadājumu  bija ievērojami mazāk, 
līdz ar to ieņēmumu šajā sadaļā ir par 48% mazāk, salīdzi
not ar 2019. gadu. Tomēr, salīdzinoši ar 2020. gadu, ir 10 % 
ieņēmumu pieaugums. 2021. gadā  bija ievērojami mazāk 
neregulāro skolēnu pārvadājumu, kas tiek veikti pēc Dobe
les novada Izglītības pārvaldes pasūtījuma. Tomēr nedaudz 
pieauga pārvadājumu skaits pasūtījumiem, ko sniedzām 
citiem sadarbības partneriem.

2021. gadā turpinājām strādāt pie maršruta tīkla sakārto
šanas. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām līgumos ir ieviestas 
pasūtītāja pieprasītās izmaiņas maršrutos. Vietās, kur uz
labojušies ceļa apstākļi, samazināti autobusu kustības laiki 
starp pieturām. Vietās, kur mainījusies pasažieru plūsmas 
intensitāte, kustību sarakstos izmainītas tarifa pieturas. Lai 
pieskaņotos pasažieru vajadzībām, atsevišķiem reisiem iz
mainīti atiešanas laiki. 

No 2021. gada pēc regulāro pārvadājumu pasūtītāja 
VSIA “Autotransporta direkcija” prasības maršrutā Rīga–
Dobele visiem reisiem pievienotas papildus pieturas pos
mā no Olaines stacijas līdz Rīgai. Četri reisi posmā no Rīgas 
līdz Olainei novirzīti pa ceļu V13 caur apdzīvotu vietu Stūnīši 
(Gaismas).

Tika izvērtēts VSIA “Autotransporta direkcija” piedāvā
jums, un no 2021. gada 18. novembra uzsākta pasažieru 
pārvadāšana ārpus tīkla daļas “Dobele” maršrutā Nr. 5342 
Olaine–Jaunolaine. Tas palielina kopējo uzņēmuma no
braukumu par 6 880 km mēnesī, un papildus tiek nodarbi
nāti četri autobusu vadītāji.

2021. gadā pasažieru skaits, kas izmanto iespēju iegādā
ties abonementus (abonementu biļetes), ir nedaudz sama
zinājies. 2021. gadā kopumā tika nopirkti 286 abonementi 
par kopējo summu 5305,10 EUR. 

Lai samazinātu skaidrās naudas plūsmu, SIA “Dobeles 
autobusu parks” turpina sadarbību ar Mobilly – mobilo 
maksājumu aplikāciju (ērtākā un lietotājam draudzīgākā 
norēķinu sistēma mobilajos telefonos) – par autobusu bi
ļešu iepriekšpārdošanu bez komisijas maksas. 2021. gada 
jaunums ir iespēja visos autobusos maksāt par braukšanas 
biļetēm, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus ar ban
kas kartēm.

SIA ”Dobeles autobusu parks” jau ceturto gadu pēc kār
tas piedalījās AAS “Balta” rīkotajā konkursā “Drošākais 

uzņēmuma autoparks”, un, pateicoties visu uzņēmuma 
darbinieku kopīgajam ieguldījumam, kategorijā “Pasažie
ru pārvadātāji” ieguva bronzas kategorijas apbalvojumu. 
Žūrija vērtēja autoparku pārvaldību – tehnisko nodrošinā
jumu, negadījumu novēršanas pasākumus, spēju izvērtēt 
un paredzēt iespējamos riskus, ieguldījumu mācību orga
nizēšanā darbiniekiem, viņu atbildīgas rīcības rosināšanu, 
tostarp braukšanas ātruma kontrolēšanu. Starp šogad ap
balvotajiem uzņēmumu autoparkiem sevišķi izcelti tie, kas 
līdztekus rūpēm par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli 
un aprīkojumu ikdienā demonstrē atbildīgu attieksmi pret 
braukšanas kultūru un ārkārtas situācijas prasībām. Jāpie
zīmē, ka zelta godalgu 2021. gadā ieguva uzņēmums Paš
valdības SIA “Ventspils reiss”, bet sudraba godalgu –  Rīgas 
pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

Optimizējot uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedris
ko attiecību jomā, 2022. gadā plānots samazināt iesaistīšanos 
sabiedriskajās aktivitātēs, reklāmas un sociālās reklāmas 
kampaņās (informatīvo materiālu izvietošana vidē, mājas 
lapā un Facebook uzņēmuma lapā), kas runā par satiksmes 
drošību, vides aizsardzības uzlabošanu un pasažieru pār
vadāšanu.

2021. gadā SIA “Dobeles autobusu parks” sagatavoja 
un iesniedza savu piedāvājumu VSIA “Autotransporta di
rekcija” atklātajā konkursā par tiesībām veikt regulāros 
pasažieru pārvadājumus nākamos desmit gadus laikā no 
2023. gada 1. janvāra līdz 2032. gadam. Šī konkursa rezul
tāts noteiks arī uzņēmuma attīstības iespējas un virzienu 
2022. gadā, kā arī nākamajos desmit gados.

Ir pagājuši gandrīz trīs gadi kopš pirmās šī konkursa iz
sludināšanas, bet konkurss joprojām nav beidzies, un līgu
mu lotē “Jelgava Dobele” pasūtītājs nav noslēdzis. Šī iemesla 
dēļ kapitālsabiedrība startēja konkursā un izcīnīja tiesības 
veikt regulāros pasažieru pārvadājumus 2021. gadā.

Tāpat 2021. gadā SIA “Dobeles autobusu parks” sagata
voja un iesniedza savu piedāvājumu VSIA “Autotransporta 
direkcija” atklātajā konkursā par tiesībām veikt regulāros 
pasažieru pārvadājumus laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim. Pasūtītājs atzina uzņēmumu par 
uzvarētāju maršrutu tīkla daļā “Dobele”, kā arī maršru tu tīk
la daļā “Jelgava”. Šobrīd konkursa rezultāti ir apstrīdēti Iepir
kumu uzraudzības birojā un notiek sūdzības izskatīšana.

Kapitālsabiedrība arī 2022. gadā turpinās godīgi aizstā
vēt novada iedzīvotāju intereses, lai iegūtu tiesības veikt 
regulāros pasažieru pārvadājumus turpmākos desmit ga
dus.

SIA “Dobeles autobusu parks” pateicas katram uzņēmu
ma darbiniekam par atbildīgi veikto darbu un pacietību, 
strādājot šī brīža apstākļos. 

SIA	“Dobeles	autobusu	parks”	informācija	

atīkami ir tas, ka tieši dzīvokļu īpašnieki arvien vairāk 
izprot pašu galveno, ka neviens cits, kā tikai viņi paši 
ir mājas īstie saimnieki, un visi lēmumi par mājas ap

saimniekošanu un fizisko atjaunošanu ir jāpieņem pašiem. 
Līdz ar to iepriekšējā gadā organizējām arvien vairāk remont
darbu, ko bija izvēlējušies paši dzīvokļu īpašnieki. Tiesa, māju 
atjaunošanas process notika ne bez grūtībām, tas bija saistīts 
gan ar pandēmijas ietekmi, gan ar to, ka gada pirmajā pusē 
krasi mainījās būvmateriālu un darba spēka izmaksas. Ne
skatoties uz to, 2021. gadā veicām remontdarbus vairāk nekā 
700 000 EUR apmērā.

Iepriekšējā gadā aktīvi turpinājām jau iepriekš uzsākto 
iekšējo inženierkomunikāciju nomaiņu. Tā ūdensvadu un 
kanalizācijas vadu daļēju nomaiņu veicām 28 mājās par ko
pējo summu 158 000 EUR. 19 māju iedzīvotāji lēmuši par 
ārdurvju nomaiņu koplietošanas telpās par kopējo summu 
64 000 EUR, 15 māju īpašnieki vēlējās kāpņu telpu logu no
maiņu 63 000 EUR apmērā, tas nepārprotami uzlabo dzīvokļu 
īpašnieku komforta līmeni. Lielākus jumta remontus veicām 
13 mājās (164 000 EUR), kā arī sešās mājās tika veikti ieejas 
jumtiņu atjaunošanas darbi (12 000 EUR). 13 mājām veicām 
lielākus fasādes atjaunošanas darbus, t.sk. četrām mājām 
tika veikta paneļu šuvju hermetizācija (76 000 EUR), septiņām 
mājām – skursteņu remonts (17 000 EUR), trīs mājām pilnī
bā atjaunojām kāpnes pie ieejas durvīm (9 000 EUR). 22 mā
jās šogad turpinājām pilnīgu elektrosadales skapju pārbūvi 
(32 000 EUR), deviņu māju dzīvokļu īpašnieki izvēlējās uzstādīt 
attālinātās uzskaites ūdens skaitītājus (27 000 EUR). 13 mājās 
uzsākām attālinātās siltummezglu vadības sistēmas izbūvi 
(10 000 EUR), kas neapšaubāmi ļauj ātrāk reaģēt gan uz siltum
režīma nodrošināšanu dzīvokļos, gan iespējamo avāriju fiksē
šanu un operatīvu likvidēšanu.

Darbs bija arī Avārijas dienestam. Kopējais izsaukumu 
skaits 2021. gadā – 1200, tas ir daudz mazāk nekā iepriekšē
jos gados. Pārsvarā izsaukumi bija saistībā ar ūdensapgādes, 
siltumapgādes un kanalizācijas sistēmas bojājumiem, kā arī 
avārijām elektroapgādes sistēmā, liftu darbībā un citos saim
nieciskajos jautājumos.

Arī šogad neapstāsimies un turpināsim visus iesāktos dar
bus vairāk nekā 800 000 EUR apmērā.

Pagājušajā gadā ugunsdrošības inspektoru pārbaudes 
mūsu apsaimniekotajās mājās nebija, līdz ar to varētu prog
nozēt, ka šogad tās varētu atsākties. Tāpēc atgādinu, ka Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) inspektoru gal
venie pārmetumi iepriekš bija saistīti ar evakuācijas ceļu neat
ļautu norobežošanu. Kāpņu telpās dzīvokļu īpašnieki neatļauti 
novieto velosipēdus, bērnu ratiņus, pagrabtelpās – nolietoto 
sadzīves tehniku, piemēram, ledusskapjus, veļas mašīnas, te
levizorus, kā arī dažādas mēbeles un citas vairs nevajadzīgas 
lietas. Saprotama ir iedzīvotāju vēlme kāpņu telpās izvietot 
puķu podus, dažādus augu stādījumus, pielikt aizkarus pie 
logiem, tas ir daudz mājīgāk un jaukāk, bet diemžēl no uguns
drošības viedokļa tas nav pieļaujams. 

Atbilstoši jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem pagāju
šajā gadā 130 pašvaldības dzīvokļos veicām elektroinstalācijas 
pārbaudes. Atgādinām, ka ugunsdrošības noteikumi nosaka, 
ka dzīvokļu īpašniekiem savā miteklī arī ir jāveic elektroinsta
lācijas mērījumi, kā arī jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. 
Jau no 2019. gada 1. janvāra ir spēkā noteikums, ka dzīvokļos 
ar gāzes iekārtu – plīti vai katlu, dabīgās ventilācijas kanālam 
ir aizliegts pievienot virtuves tvaika nosūcējus, ja nav citas 
ventilācijas, kas nodrošina gaisa apmaiņu telpā. Noteikumu 
ievērošanu kontrolēs VUGD inspektori, kuriem būs tiesības 
jebkurā laikā veikt pārbaudes objektos un pieprasīt, lai to īpaš nieki 

vai nomnieki novērš pieļautos ugunsdrošības pārkāpumus.  
Ļoti liela darba sadaļa uzņēmumā ir darbs ar debitoriem. 

Aicinu dzīvokļu īpašniekus, kuriem ir problēmas ar laicīgiem 
norēķiniem, negaidīt brīdinājumu, bet nākt pie mums un 
slēgt vienošanos par parāda pakāpenisku samaksu. Pagājušajā 
gadā šādu iespēju izmantoja 146 dzīvokļu īpašnieki un īrnieki. 
Ja dzīvokļu īpašnieki nevēlas ar mums sadarboties, tad mēs 
uzsākam parāda piedziņu. Pagājušajā gadā esam iesnieguši 
201 prasības pieteikumu tiesā un saistību izpildei brīdinājuma 
kārtībā, kā rezultātā dzīvokļu īpašnieki reāli zaudē arī savus 
dzīvokļus. Pagājušajā gadā tādi bija divu dzīvokļu īpašnieki.

Vēršu dzīvokļu īpašnieku uzmanību uz to, ka valdība pa
gājušajā gadā ir izdevusi Ministru kabineta noteikumus par 
atbalsta programmu būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un 
to teritoriju labiekārtošanai. Valsts gan naudu nedāvina, bet 
uz saprātīgiem noteikumiem un termiņiem to aizdod. Savu
kārt pašvaldība pagājušajā gadā pieņēma savus saistošos no
teikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu iekšpagalmu sa
kārtošanā. Tāpat paredzēts, ka šogad atvērsies kārtējā māju 
siltināšanas programma. ES fondu plānošanas periodā līdz 
2027. gadam māju siltināšanai paredzēti 163 miljoni EUR. Ai
cinu dzīvokļu īpašniekus izmantot šo iespēju, lai varētu atjau
not savu māju un sakārtot apkārtējo vidi. Jāpiebilst, ka viens 
no nosacījumiem ir tas, ka dzīvokļu īpašniekiem pašiem ar 
balsu vairākumu ir jāpieņem lēmums par piedalīšanos šajās 
programmās.

Priecājamies par tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri reāli ir 
kļuvuši par saimniekiem savā mājā un Jaunajā gadā vēlu arī 
pārējiem dzīvokļu īpašniekiem to izprast un pārņemt savas 
mājas valdījuma tiesības. Mēs esam gatavi ar vislielāko atbildī
bas sajūtu palīdzēt apsaimniekot jūsu īpašumu. Darīsim kopā!

Jānis	Audzēvičs,
SIA “Dobeles namsaimnieks”

valdes loceklis

sIA “DObElEs NAMsAIMNIEks” AIzVADītAIs gADs
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā 2021. gads SIA “Dobeles namsaimnieks” bija ražīgs gan 
māju pārvaldīšanas procesu nodrošināšanā, gan arī māju fiziskajā atjaunošanā. 

P
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sIA “DObElEs AutObusu pArks” 
pADArītAIs uN plĀNOtAIs
SIA “Dobeles autobusu parks” pamatdarbības veids ir izglītojamo pārvadājumi, pasažieru pār-
vadājumi reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos, kā arī pasūtījuma braucie-
ni. Paralēli pasažieru pārvadājumiem kapitālsabiedrība veic arī autobusu un citas tehnikas re-
montu. Vienlaikus uzņēmums nodrošina autoostas pakalpojumu sniegšanu Dobeles autoostā.

K
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IA “Dobeles komunālie pakalpojumi” ir Dobeles novada 
pašvaldības kapitālsabiedrība ar ilggadēju darba piere
dzi komunālo pakalpojumu un vides sakārtošanas jomā. 
Uzņēmums ikdienā nodrošina kvalitatīvu un profesio

nālu pašvaldības teritorijas sakopšanu, veic Dobeles pilsētas 
zaļās zonas uzturēšanu, apstādījumu ierīkošanu un kopšanu, 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, apbedīšanas pakalpojumu 
sniegšanu, kā arī atkritumu apsaimniekošanu. 

Ik dienu pasaulē saražo miljardiem dažādu preču, kas 
nonāk veikalos un vēlāk mūsu mājās. Šo preču ražošanā iz
manto materiālus, kas tiek iegūti, patērējot dažāda veida da
bas resursus. Strauji pieaugot iedzīvotāju vēlmei pēc jauniem 
produktiem, sarūk arī dabas resursu krājumi. Domājot par to 
krājumu saglabāšanu, ir nepieciešama atkritumu šķirošana, 
to nodošana otrreizējai pārstrādei. 

No Latvijas iedzīvotāju gadā radītajām aptuveni 515,7 tūk
stošiem tonnām nešķirotu atkritumu no 350 līdz 450 tūksto
šiem tonnu ir reģenerējams (pārstrādājams) materiāls. Tas 
nozīmē, ka līdz pat 87% šobrīd nešķiroto sadzīves atkritumu 
iespējams nodot pārstrādei, tā rūpējoties par apkārtējo vidi un 
iesaistoties dabas resursu saglabāšanā, vienlaicīgi arī samazi
not ikmēneša sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Darbs pie šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izvei
des Dobeles novadā uzsākts 2008. gadā, līdz ar vietējās sadzīves 
atkritumu novietnes “Lemkini” slēgšanu un sadarbības uzsākša
nu ar atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Brakšķi” Jelgavas 
novadā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanā tika iesaistīta Dobe
les pilsēta, Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbēr
zes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagasti.

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz 
daudz laika, nedz papildus resursus. Iedzīvotāju ieguvums, sa
mazinot kopējo nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, ir atkri
tumu apsaimniekošanas maksas samazinājums. 

2019. gada nogalē SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 
radīja iespēju privātmāju iedzīvotājiem veikt atkritumu šķi
rošanu savās mājsaimniecībās, nodrošinot šķiroto atkritumus 
savākšanu bez maksas. 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai ir 
tendence pieaugt. Viens no faktoriem, kas sadārdzina nešķiro
to sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir dabas resursu no
dokļa palielinājums, ko nosaka Dabas resursu nodokļa likums. 
Dabas resursu nodoklis no 65,00 EUR par tonnu 2021. gadā 
pieaudzis līdz 80,00 EUR par tonnu 2022. gadā. Saskaņā ar šo 
likumu 2023. gadā nodoklis būs 95,00 EUR par tonnu apgla
bāto nešķiroto sadzīves atkritumu. Sadārdzinājumu rada arī 
noteiktās poligona “Brakšķi” apsaimniekošanas izmaksas. 

Šobrīd atkritumu šķirošanai tiek izmantoti 22 dalīto atkri
tumu šķirošanas punkti Dobeles pilsētā un 28 dalīto atkritumu 
šķirošanas punkti pagastos, 17 īslaicīgās uzglabāšanas noviet
nes un šķiroto atkritumu savākšanas laukums uzņēmuma teri
torijā Spodrības ielā 2, Dobelē, kur darba dienās, darba dienu 
vakaros un brīvdienās iespējams nodot visus mājsaimniecībā 
radušos atkritumus, tajā skaitā būvgružus, azbestu saturošos 
būvniecības atkritumus, autoriepas, luminiscējošās lampas, 
akumulatorus, eļļas un eļļas filtrus, krāsas, lakas, to iepakoju
mus, elektroiekārtas, lielgabarīta atkritumus (mēbeles), logu 
stiklu, īpašuma sakopšanas atkritumus.  

Atskatoties uz aizvadīto 2021. gadu, varam secināt, ka iedzī
votāju interese un vēlēšanās šķirot atkritumus ir augusi. Vieglā 
iepakojuma atkritumu apjoms, kas tiek ievietots dzeltenajos 
(vieglā iepakojuma) konteineros gada laikā pieaudzis par 11 %. 

Nodrošinot iespēju no sadzīves atkritumiem atdalīt stikla 
iepakojumu, 2021. gada savāktās stikla taras apjoms, salīdzi
not ar 2020. gadu, ir pieaudzis par 9 %. 

Privātmāju īpašnieku noslēgto līgumu skaits par dalīto 
atkritumu apsaimniekošanu gada laikā pieaudzis par 15 %. 
Izmantojot atsevišķus konteinerus vieglajam iepakojumam 
un stikla tarai, privātmāju iedzīvotāju nodotais sadzīves atkri
tumu apjoms mēnesī samazinājies aptuveni par 0,1 m3. Gan 
vieglā iepakojuma, gan stikla iepakojuma atkritumu apsaim
niekošana uzņēmuma klientiem ir bezmaksas.

Pilnveidojot atkritumu šķirošanu, SIA “Dobeles komunālie 
pakalpojumi” no 2020. gada 1. septembra piedāvā privātmā
jām un uzņēmumiem arī bioloģisko atkritumu savākšanu un 
izvešanu, izmantojot speciālus (brūnus) konteinerus vai spe
ciālus priekšapmaksas maisus. 

Bioloģisko atkritumu, kas Latvijā ir aptuveni trešā daļa 
no nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, pareiza un regulāra 
šķirošana ir ne tikai rūpes par vidi, bet arī veids, kā ietekmēt 
ikmēneša maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
Bioloģisko atkritumu konteineru apsaimniekošanas tarifs ir 
aptuveni 65 % no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakal
pojuma maksas. 

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 2022. gada pavasarī 
uzsāks aktīvu darbību pie bioloģisko atkritumu apsaimniekoša
nas Dobeles novada kapsētās, lai nošķirtu no kopējās atkritu
mu masas lapas, zāli, novītušus dabīgos ziedus, lai tie turpmāk 
nebūtu jātransportē uz poligonu “Brakšķi”, tādējādi samazinot 
Dobeles novada kapu uzturēšanas izmaksas, un ieekonomētos 
līdzekļus varētu novirzīt kapu saimniecības tālākai attīstībai. 

Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns 2021.–2028. ga
dam nosaka, ka no 2025. gada visā valstī jāievieš arī tekstiliz
strādājumu atkritumu apsaimniekošana. 

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” jau 2022. gada jan
vārī plāno uzsākt minētā atkritumu veida apsaimniekošanu. 
Šajos konteineros varēs ievietot apģērbus un apavus, kas ir at
kārtoti izmantojami, nav saplēsti, slapji, netīri. 

Uzņēmums nodrošinās šo pakalpojumu ne tikai Dobeles 
pilsētas iedzīvotājiem, bet arī lauku iedzīvotājiem, tā radot ie
spēju apģērbu un apavus, kas pašiem nav nepieciešami, bet 
ir derīgi atkārtotai lietošanai, ievietot speciālos konteineros. 

Šie konteineri tiks novietoti šķiroto atkritumu īslaicīgās 
uzglabāšanas novietnēs pagastos. Tekstila apsaimniekošana 
klientiem būs bez maksas.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” kā sakārtots un ne
pārtrauktā attīstībā esošs profesionāls atkritumu apsaimnie
kotājs, kas ar sava darba kvalitāti spēj apmierināt pat vispra
sīgākos klientus, nākotnē ir gatavs veikt visu atkritumu veidu 

apsaimniekošanu paplašinā
tajā Dobeles novadā, īpašu uz
manību pievēršot vides sa
glabāšanai un klientu augošo 
vajadzībām apmierināšanai.

Sašķiroto iepakojumu iedzī
votājiem jāliek speciāli tam 
paredzētājos konteineros. SIA 
“Dobeles komunālie pakalpoju
mi” pēc iepriekš sagatavota gra
fika tos iztukšo un nogādā uz 
otrreizējo pāršķirošanu šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu 
Spodrības ielā 2,  Dobelē.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ievestie atkritu
mi tiek rūpīgāk sašķiroti un atdalīti piemaisījumi, apmērām 
20%–25%.

Sašķirotais materiāls (BIG  
maisi, kartons, plēve, PET 
dzērienu pudeles un makula
tūra) tiek sapresēts un nosū
tīts uz pārstrādi.

2022. gadā Dobeles pilsētā 
un pagastos  SIA “Dobeles ko
munālie pakalpojumi” uz sāks 
tekstilizstrādājumu un drēb
ju apsaimniekošanu. Spe    
cializētajā  konteinerā drīk
stēs ievietot atkārtoti lietoja
mas drēbes. Tām jābūt tīrām, 
sausām un nesaplēstām.

SIA  “Dobeles komunālie 
pakalpojumi” kolektīvs izsa
ka pateicību ikvienam nova
da iedzīvotājam, kurš atbal
sta uzņēmumu sakārtotas un 
tīras vides veidošanā un uztu
rēšanā, iesaistoties atkritumu 
šķirošanas procesā, tā sama

zinot negatīvo ietekmi uz dabu. Klientu prasības pieaug, un 
uzņēmums ir gatavs tām pielāgoties, radot jaunas inovācijas 
un uzlabojot savstarpējo sadarbību.

Uzņēmums vēlas pateikties Dobeles novada pašvaldībai 
par sadarbību un atbalstu, rūpējoties par iedzīvotāju labklā
jību, pilnībā sedzot liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas, daļēji sedzot izmaksas būvniecībā radīto atkritumu 
un auto riepu apsaimniekošanā.

Labu veselību, rosmi un veiksmi Jaunajā gadā esošajiem un 
potenciālajiem klientiem vēlot, 

SIA	“Dobeles	komunālie	pakalpojumi”	kolektīvs

sIA “DObElEs kOMuNĀlIE pAkAlpOJuMI” INfOrMē 
Ir pagājis vēl viens izaicinājumiem bagāts gads. Neskatoties uz saspringto situāciju valstī, 
esam spējuši pilnā apmērā nodrošināt Dobeles novada pašvaldības deleģēto funkciju un uz-
ņēmuma sniegto pakalpojumu nepārtrauktību. Izvērtējot iedzīvotāju pieaugošo interesi par 
atkritumu šķirošanu, esam paplašinājuši šķiroto atkritumu veidu apsaimniekošanu, pilnvei-
dojot šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, radot papildus dalītās vākšanas punktus. 

021. gada novembrī tika pabeigta 
projekta “Ģimenes ārsta prakses 
pieejamības uzlabošana Bēnes pa

gastā”, Nr. 9.3.2.0/20/A083, ietvaros plā
notā ģimenes ārsta prakses infrastruk
tūras uzlabošana pašvaldībai piederošā 
ēkā Centrālā laukumā 3, Bēnē, Bēnes 
pagastā, kurā telpas tiek iznomātas ģi
menes ārsta praksei. 

Projekta mērķis bija uzlabot ģimenes 
ārsta pakalpojumu pieejamību Bēnes 
pagasta iedzīvotājiem. Projektu īsteno
ja Dobeles novada pašvaldības Auces 
administrācija. Ēkā, kurā darbojas SIA 
“Bēnes doktorāts”,  tika atjaunots sanitā
rais mezgls, kuru izmanto ģimenes ārsta 

prakses darbinieki un apmeklētāji, kā arī 
uzstādīts kāpņu pacēlājs, tādējādi nodro
šinot pieejamību ģimenes ārsta praksei 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Būvdarbus objektā atbilstoši sabied
rības ar ierobežotu atbildību “Komu
nālprojekts Jelgava” izstrādātajai ap
liecinājuma kartei veica SIA “BD&C”. 
Būvuzraudzību objektā nodrošināja 
SIA “Ogley”. 

Projekta īstenošanu nodrošināja 
Auces administrācijas darbinieki, uz
raudzību veica Centrālā finanšu un lī
gumu aģentūra.

Projektā veikto būvdarbu kopējās  iz
maksas – 20 194,08 EUR (bez PVN), no 
tām Eiropas reģionālā attīstības fonda fi
nansējums – 6800,00 EUR, valsts budžeta 
finansējums – 720,00 EUR. Pārējās izmak
sas tika nodrošinātas no Auces adminis
trācijas budžeta.

Kristīne	Ozoliņa,	projektu vadītāja 

uzlAbOtA  
ģIMENEs ĀrstA 

prAksEs INfrAstruktūrA
Ieguldot Eiropas reģionālā attīs-
tības fonda līdzekļus, veicot telpu 
atjaunošanas darbus un uzstādot 
kāpņu pacēlāju, ir uzlabota Bēnes 
pagasta ģimenes ārsta prakses in-
frastruktūra un vides pieejamība.

S

A

DObElEs AMAtu MĀJĀ AIzVADīts rADOšs 
uN INtErEsANts gADs 

Dobeles Amatu mājas saimniecisko un rado-
šo darbību pārrauga Dobeles pilsētas kultūras 
nams. Tā apmeklētāji allaž var aizraujoši pa-
vadīt brīvo laiku, atrodot sev piemērotāko no-
darbi, un pārliecināties, ka zemgaliešu radošās 
prasmes saglabājušās cauri gadu simtiem. 

izvadītajā gadā tika rīkotas tiešsaistes meis
tarklases un pasākumi klātienē, kuros ikvie
nam interesentam bija iespēja apgūt dažā

das amatu prasmes.
Dobeles apkaimes amatnieki kopā ar tautas lie

tišķās mākslas studijas “Avots” dalībniekiem pieda
lījušies pasākumos un demonstrējuši savas amatu 
prasmes Vispasaules publiskajā adīšanas dienā Do
belē, XI Amatnieku plenērā.

Jau vairākus gadus Dobeles Amatu māja un 
TLMS “Avots” rīko labdarības akciju “Sasildi mazo 
sirsniņu”, kurā piedalās arī pilsētas iedzīvotāji, un 
saziedotās zeķītes un sedziņas tiek nogādātas Do
beles un apkārtnes slimnīcas Dzemdību nodaļai.

No 2010. gada Dobeles Amatu māja organizē un 
realizē projektu “Amatnieku plenērs”, kurā piedalās 
amatnieki no Dobeles apkārtnes un amatu meistari 
no dažādām Latvijas vietām, Amatu māja pievieno
jusies Tradicionālās prasmju skolas ciklam “Satiec 
savu meistaru!” un septembra sākumā, pieredzējušu 

amatnieku vadībā, rīkoja meistarklases tamborētu 
dvieļu galu darināšanā un izšūšanā ar krustdūrienu.

Gada izskaņā Dobeles Amatu māja uzņemas 
rūpi par Dobeles pilsētā dzimušo bērnu, kuri neap
meklē pirmsskolas izglītības iestādes, iepriecinā
šanu ar pašvaldības sarūpētu saldumu tūtu, vien
laikus dodot iespēju piedalīties eglīšu rotājumu 
darināšanas darbnīcā.

Amatu mājā atvērta keramikas darbnīca dažā
dām vecuma grupām, realizējot interešu izglītības 
programmu pieredzējuša keramiķa vadībā. Amat
nieki vienu reizi nedēļā vada nodarbības cilvēkiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem, atbalstot soci
ālā aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Lielbērze” 
un dienas centra “Solis” iniciatīvu.

2022. gadā, plānojot pasākumus, saglabāsim 
gadiem izkoptās tradīcijas, rīkojot dažādas meis
tarklases, radošas aktivitātes gan Amatu mājā, gan 
pasākumos pilsētā. Tiek plānoti tādi pasākumi kā 
Tradicionālo prasmju skola “Satiec savu meista
ru!”, XII Amatnieku plenērs, Vispasaules publiskās 
adīšanas diena, kā arī gadatirgi. Laipni aicinām 
sekot aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļ
vietnē www.dobele.lv un Dobeles pilsētas kultūras 
nama tīmekļvietnē www.kulturadobele.lv

Airita	Tama,	Dobeles Amatu mājas pārzine
Tālr.: 22049477, damatumaja@gmail.com
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Auces vidusskolAs 5.A klAses skolēniem 1. vietA konkursā 
“rAdošā ZemgAle” 

onkursā varēja piedalīties Zemgales 
izglītības iestāžu (vispārējās, profesio
nālās, speciālās un interešu izglītības) 

5. līdz 12. klašu skolēni, kopumā tajā pieda
lījās 400 dalībnieku no 20 Zemgales novada 
skolām, kopā iesniedzot 152 darbus. Konkur
sa mērķis bija attīstīt skolēnu radošumu un 
uzņēmējdarbības kompetences, kā arī veidot 
pieredzes apmaiņu starp skolēniem un uzņē
mējiem, padziļinot priekšstatu par uzņēmēj
darbības vidi un ekonomikas pamatprinci
piem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un 
virzīšanu tirgū. 

Konkursa organizētāji priecājās par skolē
nu aktivitāti, dažādajām pieejām un kvalitatī
vajiem rezultātiem, tāpat tika slavēta skolēnu 
spēja sadarboties komandā, deleģēt uzdevu
mus un strādāt, lai sasniegtu vienotu rezultātu.

Vairākas komandas konkursā veiksmīgi 
piedalījās arī no Dobeles Valsts ģimnāzijas 
11. klases skolotājas Ivitas Asares vadībā.

Šogad konkursam uzdevumus piedāvā

ja 11 dažādu nozaru Zemgales reģiona uz
ņēmēji – SIA “Gusto”, SIA “Picu darbnīca”, 
SIA “IMIga”, SIA “MILZU!”, biedrība “Ūsiņš”, 
Elejas gardumu namiņš, SIA “Saules alpakas”, 
ZS “Aveņi”, kā arī uzņēmējas – San dra Latiša, 
Zanda Ragele un Iluta Straģe.

Darbu vērtēšana un uzvarētāju izvēle uzņē
mējiem bijis grūts uzdevums, jo skolēni pielie
toja dažādas pieejas, iesniegtie darbi bija radoši 
un kvalitatīvi izstrādāti. Uzņēmēji īpaši novēr
tēja, ka skolēni ar viņiem sadarbojās un uzdeva 
jautājumus, lai pēc iespējas veiksmīgāk un pra
sībām atbilstošāk izstrādātu konkursa darbus.

Īpašs paldies jāsaka gan skolēniem par uz
ņēmību, gan vecākiem un Auces vidusskolas 
5.A klases audzinātājai Indrai Graudiņai par 
ieinteresētību  un atbalstu. Indra Graudiņa at
zīst: “Abi jaunieši ir ļoti radoši un ar savu īpašo 
redzējumu uz pasauli. Šī ideja par dalību nāca no 
Jutas, jo viņa bija ļoti iedegusies, ka jāpiedalās, lie
lu lomu nospēlēja arī vecāku pamudinājums mes
ties jaunā izaicinājumā. Juta domā ekoloģiski, abi 

Gada izskaņā noslēdzies jau trešais konkurss “Radošā Zemgale”, ko 
Zemgales pašvaldībām, izglītības iestādēm un reģiona uzņēmējiem – 
konkursa uzdevumu devējiem – organizēja Zemgales uzņēmējdarbī-
bas centrs sadarbībā ar Junior Achievement – Young Enterprise Latvi-
ja. Auces  vidusskolas 5.A klases skolēni Juta Emīlija Kinta un Gustavs 
Bačauskis  savā klašu grupā, pildot dabīgās kosmētikas ražošanas uzņē-
muma SIA “Gusto” uzdotos uzdevumus, ieguva godpilno 1. vietu. 

viņi ļoti mīl dabu un 
dzīvo dabai draudzīgi, 
tāpēc šis konkurss bija 
viņiem ļoti piemērots. 
Vienīgais jautājums 
no viņiem pašā sāku
mā bija, vai skolotāja 
viņus atbalstīs. Pro
tams, es biju ļoti prie
cīga viņus atbalstīt un 
uzmundrināt, un tā 
arī bija mana galvenā 
loma šajā procesā, jo 
visu darbu viņi pa
veica paši! Visu ideju 
kopā salikt palīdzēja 
Jutas māsa Rūta Anna Kinta, par ko viņai liels 
paldies. Lielākais izaicinājums šoreiz bija tas, ka 
viss notika attālinātā procesā, jo skolā uz vietas 
nebijām, savstarpēji netikāmies klātienē, jo bija 
pagarināts brīvlaiks, taču rezultāts ir ļoti labs un 
novērtēts, par ko man ir liels gandarījums. Paši 
jaunieši par iegūto 1. vietu un simpātiju balvu 
bija ļoti pārsteigti un ļoti, ļoti priecīgi! Paldies vi
ņiem par iniciatīvu, milzīgs paldies vecākiem par 
atbalstu un līdzdarbošanos!”

Kā novērojusi uzņēmēja Sandra Latiša no 
Tērvetes, skolēniem ir grūti uzdrošināties uz
runāt uzņēmēju. Viņa aicina skolotājus ieplā
not praktiskas tikšanās ar uzņēmējiem skolās 
vai iestādēs, lai mazinātu skolēnu bailes un 
iedrošinātu viņus. “Dažas komandas mani uz

runāja, citi painformēja, ka uzdevumu veikšanai 
ir izvēlējušies mani, bet tikai ar vienu komandu 
uzdevuma izpildē gājām roku rokā,” stāsta uzņē
mēja, piebilstot, ka šādi labprāt būtu strādāju
si arī ar citām komandām. Šāds individuālas 
pieejas darbs, diskusijas un skolēnu gatavība 
ieklausīties uzņēmējā ir noslēdzies ar vērtīgu 
rezultātu, par kuru uzņēmēja var būt pārlieci
nāta – tas ir oriģināls, skaists un tieši viņai pie
mērots. Visu trīs klašu grupu uzvarētāju darbi 
tiks izmantoti S. Latišas uzņēmējdarbībā, kas 
arī bijis mērķis viņas dalībai konkursā.

Lai jaunas un radošas idejas skolēniem arī 
turpmāk! 

Gita Šēfere-Šteinberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

onkurss notiek kopš 2013.  ga
da, to izsludina Eiropas Kul
tūras mantojuma dienu or

ganizācija, bet organizē katras valsts 
mantojuma institūcija – Latvijā tā ir 
Nacionālā kultūras mantojuma pār
valde. Auditorija – 6 līdz 17  gadus 
veci bērni un jaunieši. Pamata ide
ja – rosināt jaunajā paaudzē cieņu, 
zinātkāri un pētniecisku līdzdarboša
nos tik plašā tēmā kā “kultūras man
tojums”. 

Konkursā iesniegtajā video darbā 
asprātīgi kombinēta animācijas tehni
ka ar dokumentāli filmētu materiālu 
kopā ar vēsturisko izpēti. Pagājušā gad
simta pirmajā pusē celtais ģenerators 
izcelts kā nenovērtēts industriālais 
mantojums, ar ko jaunie pētnieki grib 
lepoties. Viņi pievērš uzmanību in
ženiertehniskajiem risinājumiem un 
aicina  cienīgi izturēties pret bijušajiem 
progresa lieciniekiem. Penkules jauno 
pētnieku veikums par vēja ģeneratoru 
Latvijas darbu klāstā tika novērtēts arī 
kā “lokāli patriotiskākais”. 

Filmiņu veidoja Kristiāns Meiers, Luīze 
Lote Kuģe un Gerda Kočina, bet par iedvesmu 
un vadību jāpateicas Aijai Kočinai, kas 
ir pazīstama kā biedrības “Penkulē atver 
durvis” aktīviste un virzītājspēks. Tā kā viņas 
pārstāvētā biedrība no sabrukuma ir izglābusi 
par graustu nodēvētu Ālaves koka muižiņu – 
bezsaimnieka mantu, šis process iedvesmojis 
arī “mazos pētniekus”, kas Penkules stāstu 
aiznesuši tālu pasaulē.

Aija Kočina: “Ar Nacionālā kultūras manto
juma pārvaldes Zemgales reģionālo nodaļu laba 
sadarbība mums jau izveidojies sen, arī šoreiz par 
konkursu painformēja viņi. Uzreiz mēģinājām 
saprast, kura tad varētu būt tā komanda, kas 
varētu piedalīties. Uzrunājot dažus bērnu vecākus, 
kuri arī iepriekš aktīvi piedalījušie s biedrības 
darbībā, atradām tos trīs bērnus, kuri grib un 
var piedalīties. Penkule ir apveltīta ar kultūras 
pieminekļiem, no kuriem daļa nav oficiāli atzīti 
un pienācīgi novērtēti, tāpēc rūpīgi izvērtējām, 
kurš varētu būt tāds savdabīgāks objekts, par ko 
pastāstīt starptautiskā līmenī. Kopā meklējām 
informāciju, taču visu galveno darbu paveica 
bērni paši ar vecāku atbalstu. Īpaši gribu uzsvērt 
arī “Sēju” jaunos saimniekus, kuri kā ienācēji 

Penkulē ir ļoti atsaucīgi un atvērti, jo šis objekts 
atrodas privātīpašumā. Mēs ļoti ceram, ka ar šo 
mūsu iniciatīvu ne tikai bērni, bet arī pieaugušie 
paskatīsies uz kultūrvēsturiskā pieminekļa nozī
mīgumu ar tādu citu skatījumu, un šis objekts 
tiešām ir unikāls ar savu gandrīz 100 gadus seno 
vēsturi, kas atklāj ļoti daudz par cilvēku ikdienu 
tajā laikā. Bērniem bija ļoti interesants gan izpētes 
darbs, gan arī pašas filmiņas radīšanas process. 
Mēs nevaram mīlēt un cienīt to, ko mēs neizprotam, 
tāpēc jo sevišķi šis izziņas process bērniem šķita 
aizraujošs. Lauki nav norakstāmi, mums ir pa
veicies, ka varam šeit dzīvot. Ja kaut viens bērns 
apzināsies savas dzimtās vietas kultūrvēsturisko 
mantojumu, mēs jau būsim ieguvēji. Esmu ārkār
tīgi gandarīta arī par rezultātu, kas pašiem bēr
niem sagādāja milzīgu prieku, turklāt konkursā 
piedalījās vairāk nekā 100 komandas no dažādām 
Eiropas valstīm. Pārstāvēt savu pagastu bērniem 
bija īpašs gods un atbildība, kas deva ļoti noderīgu 
pieredzi. Liels paldies visiem, kuri mūs atbalstīja un 
ar interesi iesaistījās!”

No sirds apsveicam Penkules “mazos pēt
niekus” un Aiju Kočinu! Lai nākotnē daudz 
radošu ideju! 

Informāciju apkopoja
Gita Šēfere-Šteinberga,

sabiedrisko attiecību speciāliste 

stArptAutiskā konkursā 
uZvArētāju pulkā penkules bērni

No kreisās puses: Luīze Lote Kuģe, Gerda Kočina un Kristiāns Meiers.
Foto: Reičela Āboliņa.

Aizvadītā gada rudenī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsludināja 
radošo darbu konkursu “Eiropas kultūras mantojuma radītāji”, kurā pie-
dalījās un uzvaras laurus plūca arī Penkules bērni, starptautiski vēstot par 
vēja ģeneratoru pie “Sēju” mājām. Šis Zemgales mantojums pasaulē izska-
nējis no jaunās paaudzes skatu punkta viņu veidotā īsfilmā. 

erAsmus Aktivitātes iekļAujošās 
iZglītībAs stiprināšAnAi

Dobeles sākumskolas pedagogi Karīna Grausa un Ilona Lubarska kursos 
Horvātijā kopā ar pedagogiem no Vācijas, Spānijas, Rumānijas, Francijas un 
Slovākijas.                                                                                   Foto: Karīna Grausa

Dobeles novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Dobeles sākumskolu un  
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš” no 2019. gada 1. sep-
tembra līdz 2021. gada 31. decembrim par Eiropas Savienības līdzekļiem 
īstenoja ERASMUS KA1 mobilitāšu projektu “Iekļaujošā izglītība un vienlī-
dzīgas izglītošanās iespējas ikvienam”. 

Juta Emīlija Kinta un Gustavs Bačauskis. Konkursa reklāmas foto.
Foto: Rūta Anna Kinta

rojekta sākumā Dobe
les sākumskolas, Do
beles pirmsskolas iz

glītības iestādes “Jāņtārpiņš” 
pedagogi un Dobeles novada 
Izglītības pārvaldes speciā
listi apmeklēja profesionālās 
pilnveides kursus Grieķijā, 
Kalamatā, mācoties un gūstot 
zināšanas par darbu ar bēr
niem ar autiska spektra trau
cējumiem, uzvedības traucēju
miem, sadarbību ar vecākiem 
un IT izmantošanu mācību 
procesā. Kursu laikā dalībnieki 
apmeklēja Grieķijas izglītības 
iestādes, izzinot viņu pieredzi, 
praktiskus paņēmienus un me
todes, kā organizēt individuālu 
atbalstu skolēniem ar speciā
lām vajadzībām un piesaistīt 
atbalsta personālu. Kursu lai
kā dalībniekiem bija lieliska 
iespēja  strādāt kopā un sadar
boties ar pedagogiem no Vāci
jas, Spānijas un Portugāles.

2021. gada septembrī projek
ta dalībnieki apmeklēja Burga
sas izglītības iestādes Bulgārijā. Darba vēroša
nas aktivitāšu laikā dalībnieki izzināja Bulgārijas 
pirmsskolu un skolu pieredzi iekļaujošās  izglītī
bas nodrošināšanā. Tiekoties ar pedagogiem un 
vadības komandām, dalījās pieredzē, kā notiek 
sadarbība starp skolu un pirmsskolu, kāda ir 
vecāku un atbalsta personāla līdzdalība, valsts 
atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām. Da
lībnieki iepazinās ar mācību programmām, 
materiāliem, klašu iekārtojumu un vidi, kas no
drošina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļau
šanu klasēs un pirmsskolas grupās. Dalībnieki 
izmantoja iespēju iepazīt modernu un mūsdie
nīgu bibliotēku un zinātnes centru Burgasā, 
kur ir nodrošināta vides pieejamība un iespējas 
īstenot iekļaujošo izglītību, izmantojot mūsdie
nīgus IT rīkus. 

2021. gada novembrī  Dobeles sākumsko
las pedagogi apmeklēja kursus ”Radošums un 
tā dažādie izpausmes veidi mācību stundās”. 
Kursi notika Horvātijā, Splitā, pārstāvētas tika 
sešas Eiropas valstis – Vācija, Spānija, Rumā
nija, Francija, Slovākija un Latvija.

Būt 21. gadsimta skolotājam šodienas mai
nīgajā vidē ir izaicinājums ikvienas paaudzes 
pedagogam. Izaicinājumi, ar kādiem sastopas 
mūsdienu skolotājs, ir līdzīgi visās dalībvalstīs, 
piemēram: attālinātā apmācība; bērnu ar īpa
šām vajadzībām integrēšana vispārizglītojošās 
klasēs; motivācijas trūkums skolēnos. Dalīb
nieki atzina, ka kritiskā domāšana, radošums, 
sadarbība un savstarpējā komunikācija ir gal
venās prasmes mūsdienīgas stundas pamatā.

Tā kā kursu dalībnieki bija no dažādām 
Eiropas valstīm, tika veicinātas un nostipri
nātas starpkultūru komunikācijas prasmes, 
saziņa angļu valodā, diskutējot par dažādiem 
ar pedagoga profesiju saistītiem tematiem. 
Pilnveidotas komandas darba un sadarbības 
prasmes – gan mutiski, gan rakstiski iesais
toties diskusijās, izsakot viedokli, prezentējot 
materiālus, veidojot plakātus vai nelielus mā
cību video. Dalībnieki mācījās veidot spēles 
datorā un telefonā, izmantojot dažādas mūs
dienīgas aplikācijas.

(Turpinājums 8. lpp.)
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Joma Pakalpojumu iespējas Pakalpojuma sniegšanas vieta/ kontakti

Auces Valsts 
un pašvaldības 

vienotais 
klientu 

apkalpošanas 
centrs

(VPVKAC)

Pakalpojumi pēc iepriekšēja pieraksta 
klientu apkalpošanas centrā:
iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un 
atsevišķiem valsts pakalpojumiem);
sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, 
testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta 
pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana 
papīra formā; palīdzība valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv 
pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā.
Ar sīkāku pakalpojumu aprakstu varēsiet 
iepazīties kādā no nākamajiem pašvaldības 
informatīvā izdevuma numuriem. 

Jelgavas iela 1, Auce. 
Tālr.: 63745280; 25433649; 66954807;
e-pasts: dace.stauge@dobele.lv
inese.lapina@dobele.lv
auce@pakalpojumucentri.lv

Iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus, ievietojot 
tos arī slēdzamajā pastkastītē pie ēkas 
Jelgavas ielā 1, Aucē.

Bāriņtiesa

No 2022. gada 1. janvāra darbu sāk apvienotā 
Dobeles novada bāriņtiesa, pakalpojumi  
tiek nodrošināti pēc iepriekšēja pieraksta.
Sīkāk par pieejamajiem pakalpojumiem 
informācija sekos turpmākajos izdevumos.

Raiņa iela 12, Auce. 
Tālr.: 637 07 227; e-pasts: barintiesa@dobele.lv;
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Vikštrema, 
tālr.: 28367011, e-pasts: inga.vikstrema@dobele.lv;
Bāriņtiesas locekļi: 
Iveta Fišere, tālr.: 28665155; 
Gunta Razdovska, tālr.: 28398756;
Ilze Augle, tālr.: 26679825; Ina Vilsone, 
tālr.: 20214049; Evita Mežule,tālr.: 29219278. 

Nekustamā 
īpašuma 

jautājumi

Nekustamā īpašuma jautājumos Dobeles 
novada pašvaldības administrācijas 
Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā  
īpašuma speciālists apmeklētājus pieņems 
pēc iepriekšēja pieraksta, sākotnēji  
iespējams vērsties VPVKAC. 

Jelgavas iela 1, Auce.
Tālr.: 63745362; mob. tālr.: 20243776
Nekustamā īpašuma speciālists 
Gints Memmēns 

Būvvalde Ar būvniecību saistītie jautājumi risināmi 
Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. 

Brīvības iela 15, Dobele, 3. st., 306. kab.
Centralizētā informācija ar sekretāres 
starpniecību pa tālr.: 6370728, 
e-pasts: buvvalde@dobele.lv

Dzimtsarakstu 
nodaļa 

No 2022. gada 1. janvāra Dobeles novada 
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa klātienē 
Aucē pēc iepriekšēja pieraksta nodrošinās 
tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt  
un pieprasīt nav iespējams.

Jelgavas iela 1, Auce. 
Mob. tālr.: 26609143
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 
Evija Lintiņa. 

Komunālie 
pakalpojumi 

Turpinās Auces pilsētas pārvaldes  
pārvaldījumā un īpašumā esošo namu,  
kā arī privatizēto daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekošana Auces pilsētā, Bēnes un 
Lielauces pagastā;
Auces un apkārtnes ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu apsaimniekošana;
Auces pilsētas, Bēnes un Lielauces pagastu 
siltumapgāde;
Auces pilsētas tirgus apsaimniekošana;
dažādi ar labiekārtošanu saistīti darbi 
Auces pilsētā un tās apkārtnē;  
pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana;
dažādi individuāli pakalpojumi ar 
sabiedrības specifiku saistītās nozarēs.
Rekvizīti saglabājas iepriekšējie. 

Miera iela 29, Auce. 
Valdes priekšsēdētāja Solvita Vilčinska, 
tālr.: 27234102
Informācijai un pieteikumiem: Irēna Kļava, 
tālr.: 637 45241
Kasē Inta Griķe, tālr.: 63745198
Avārijas dienests Aucē un Lielaucē
(ārpus darba laika), tālr.: 27234105
Avārijas dienests Bēnē
(ārpus darba laika), tālr.: 20144228
e-pasts: info@aucesnami.lv

Finansiālās 
norēķinu 
iespējas

Finansiālās norēķinu iespējas nodrošinātas 
arī klātienē Auces pilsētas pārvaldes kasē. 
Aicinām iedzīvotājus pēc iespējas vairāk 
izmantot bezskaidras naudas norēķinus!

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs, Jelgavas iela 1, 
Auce, 1. stāvs.
Kasiere – Veronika Paulauska, tālr.: 63744743.

Bibliotēkas

Darbu ar lasītājiem turpina Auces pilsētas 
bibliotēka, Vītiņu bibliotēka, Lielauces 
bibliotēka, Īles bibliotēka, Ukru bibliotēka 
un Ķeveles Lasītāju apkalpošanas punkts. 

Auces pilsētā un pagastos.

Auces pilsētas bibliotēkas Pieaugušo nodaļa, 
tālr.: 63744882;
Bērnu literatūras nodaļa, tālr.: 63744863.
Lielauces bibliotēkas vadītāja Baiba Kronberga, 
tālr.: 63754702;
Īles bibliotēkas vadītāja Reneta Šakirova, tālr.: 
26374225; Bēnes bibliotēkas vadītāja 
Ilga Straume, tālr.: 63758248;
Vītiņu bibliotēkas vadītāja Lilita Zeltiņa, tālr.: 
63754762; Ukru bibliotēkas vadītāja 
Inita Ločmele, tālr.: 28343378;
Ķeveles Lasītāju apkalpošanas punkta vadītāja 
Vaļa Kupcova, tālr.: 63754814.

Kultūra

Darbu turpina visas kultūras iestādes –  
Auces pilsētas kultūras nams, Lielauces 
tautas nams, Īles tautas nams,  
Ukru tautas nams, Bēnes tauta nams. 

Auces pilsētā un pagastos.
Auces pilsētas kultūras nama vadītāja Rita 
Barona, tālr.: 26168132; Bēnes tautas nama 
vadītāja Ingrīda Rozenfelde, tālr.: 29295001; 
Lielauces tautas nama vadītāja Dace Čunka, 
tālr.: 26566440; Ukru tautas nama vadītāja Gunta 
Razdovska, tālr.: 28398756; Īles tautas nama 
vadītāja Sintija Liekniņa, tālr.: 26133692.

Sociālā 
dienesta 

pakalpojumi

Apvienotā Dobeles novada Sociālā dienesta 
pakalpojumi iepriekšējā apjomā pieejami 
Aucē un apkārtnes pagastos. 

Raiņa ielā 12, Aucē. Tālr.: 63707228; 
mob. tālr.: 26124109; e-pasts: dienests@soc.auce.lv.
Pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas 
vietās. Sociālā dienesta darbinieki: Mārīte  
Lasmane, tālr.: 28343693; Žanna Kondrāte, 
tālr.: 28688561; Irēna Laizāne, tālr.:28344529; 
Aija Stankevica, tālr.: 26124109; Dana Ļaskovska, 
tālr.: 29508161;
Bēnē: Lidija Horna, tālr.: 28358503;  
Marina Martinaite, tālr.: 28343820;  
Ieva Ūdre-Kalniņa, tālr.: 29867249.

Rekvizīti norēķiniem:    Dobeles novada pašvaldība 
Juridiskā adrese:   Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Reģistrācijas numurs:  LV90009115092
Bankas nosaukums:  SEB banka AS, UNLALV2X
Konts:   LV94UNLA0050014267180
Bankas nosaukums:  AS SWEDBANK, HABALV22
Konts:   LV28HABA0001402050427 

TURPMĀK Auces un apkārtnes iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt 
bijušajā Auces novada pašvaldības ēkā – Auces pilsētas pārvaldē.

Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708.
Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks – Guntis Šēfers, tālr.: 29 289 704, 

e-pasts: guntis.sefers@dobele.lv, Auces pilsē tas pārvaldes e-pasts: auce@dobele.lv 
Bēnes pagasta pārvaldes e-pasts: bene@dobele.lv, Lielauces pagasta pārvaldes e-pasts: lielauce@dobele.lv 

TURPMĀK iedzīvotāji pakalpojumus varēs saņemt: 

Auces AdministrācijA dArbu turpinA 
kā Auces pilsētAs pārvAlde
Jau iepriekš informējām, ka 2021. gada 1. jūlijā, darbu sākot jauno novadu do
mēm, stājās spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jau
najā Dobeles novadā tika apvienoti līdzšinējie Dobeles, Auces un Tērvetes novadi. 
Lai arī administratīvi teritoriālā reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības 
darba procesus, iedzīvotāji joprojām varēs saņemt informāciju un pakalpojumus 
ierastajā kārtībā un sev tuvākajā pārvaldē. Iepriekšējo novadu pašvaldību iestā
des darbu turpina Dobeles novada pašvaldības pārvalžu struktūrās.

Aktuālajai informācijai iespējams sekot līdzi Dobe-
les novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv, kā arī 
pašvaldības un Auces pilsētas pārvaldes (nosaukums 
Facebook: Auce un apkārtne) administrētajos kontos 
sociālajā tīklā Facebook. Atgādinām, ka no 2022. gada 
1. janvāra tīmekļvietnē www.auce.lv informācija netiek 
atjaunota. 

Gita Šēfere-Šteinberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

saziņai: gita.steinberga@dobele.lv

Cienījamie Augstkalnes, Bukaišu un 
Tērvetes pagastu iedzīvotāji!

Informējam, ka no 2022. gada 1. janvāra darbu pārtraukusi Tērvetes administrācija.

Joma Pakalpojumu iespējas Pakalpojuma sniegšanas 
vieta/kontakti

Valsts un 
pašvaldības 

vienotais klientu 
apkalpošanas 

centrs
(VPVKAC)

Pakalpojumi pēc iepriekšēja pieraksta VPVKAC:
iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts 
pakalpojumiem), drukāšana, kopēšana, 
skenēšana, interneta izmantošana, maksājumu veikšana, 
konsultācija par e-pakalpojumiem portālā www.latvija.lv, 
sniedz atbalstu, darbojoties ar interneta vietnēm 
(e-pasts, internetbanka u. c.)

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles nov.  Tālr.: 28389997,
laila.bukevica@dobele.lv
Atb.: Laila Buķevica.
Darba laiki: P. 8.00–18.30
O., T., C. 8.00–16.30
P. 8.00–14.30
Pusdienu pārtraukums: 
12.00–12.30

Bāriņtiesa

Ar 2022. gada 1. janvāri darbu sāk Dobeles novada bāriņtiesa, 
kas pārņem bijušā Tērvetes novada bāriņtiesas funkcijas.
Pakalpojumi tiek nodrošināti pēc iepriekšēja pieraksta.
Par pieejamajiem pakalpojumiem Tērvetes pagastā 
informācija sekos turpmākajos izdevumos.

Brīvības iela 15, Dobele, 
Dobeles novads (adrese tiks 
mainīta), “Zelmeņi”, Tērvetes 
pagasts, Dobeles nov. Tālr.: 
63726007. Atb.: Sandra Vasile

Nekustamā 
īpašuma 

jautājumi

Dobeles novada pašvaldības administrācijas Nekustamā 
īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste apmeklētājus 
pēc pieraksta pieņems Tērvetes pagasta pārvaldē.

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles nov. Tālr.: 63726001
Atb. Andra Šafare

Būvvalde Ar Būvvaldi saistītos jautājumus aicinām kārtot, izmantojot 
Dobeles novada būvvaldes kontaktinformāciju. 

Brīvības iela 15, Dobele, 
3. st., 306. kab.
Centralizētā informācija 
ar sekretāres starpniecību 
pa tālr.: 6370728;
e-pasts: buvvalde@dobele.lv

Dzimtsarakstu 
nodaļa

No 2022. gada 1. janvāra jebkura veida Dzimtsarakstu 
nodaļas pakalpojumus, t. sk. dzimšanas, laulības un 
miršanas gadījumu reģistrēšanu, atkārtoto apliecību 
izsniegšanu, iedzīvotājiem turpmāk sniegs Dobeles novada 
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa.

Edgara Francmaņa iela 6, 
Dobele.
Tālr.: 63722122
Vad.: Inese Strautmane

Informācijas 
sniegšana un 
norēķini par 

komunālajiem 
pakalpojumiem

Ūdens skaitītāja rādījumi iesniedzami/ziņojami no mēneša 
25. līdz 27. datumam. E-pasta adrese: 
komunalie@tervetesnov.lv vai Augstkalnes pagastā –
Jeļenai Belovai, tālr.: 29336951;
Bukaišu pagastā – Regīnai Aleksejenko, tālr.: 26136603;
Tērvetes pagastā – Anitai Ziedai-Misulei, tālr.: 63726020.

Vēršam uzmanību!
Maksājumu saņēmējs: 
DOBELES NOVADA 
PAŠVALDĪBA.
Maksājuma mērķī OBLIGĀTI 
norādāms RĒĶINA NUMURS.

Finansiālās 
norēķinu iespējas

Augstkalnes pagasta kasē katru darba dienu 
plkst. 8.00–13.00, atb.: Jeļena Belova.
Bukaišu Klientu apkalpošanas punktā pirmdienās 
un ceturtdienās plkst. 8.00–12.00, par atbildīgo personu 
informācija sekos.
Tērvetes pagasta kasē, kas atrodas VPVKAC, katru darba 
dienu plkst. 8.00–12.00, atb.: Santa Hibšmane.
Aicinām iedzīvotājus pēc iespējas vairāk izmantot 
bezskaidras naudas norēķinus!

“Virsaiši”, Augstkalnes 
pagasts, Dobeles nov.
“Rotas”, Bukaišu pagasts, 
Dobeles nov.
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles nov.

Bibliotēkas Darbu ar lasītājiem turpina Bites bibliotēka, Tērvetes 
bibliotēka, Augstkalnes bibliotēka un Bukaišu bibliotēka.

Tērvetes, Augstkalnes un 
Bukaišu pagastos.

Kultūra
Darbu turpina Tērvetes kultūras nams,
Bukaišu tautas nams, par kultūras dzīves organizēšanu 
Augstkalnes pagastā informācija sekos.

“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles nov., “Lidoņi”, 
Bukaišu pagasts, Dobeles nov.

Sociālā dienesta 
pakalpojumi

Dobeles novada Sociālā dienesta pakalpojumi pieejami arī 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos.
Darbu turpina līdzšinējie Dienas centri Bukaišu un 
Augstkalnes pagastos, kā arī Bērnu pieskatīšanas centrs 
“Saule” un Ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule”.

Tērvetes, Augstkalnes un 
Bukaišu pagastos līdzšinējās 
pakalpojumu sniegšanas 
vietās.

TURPMĀK var vērsties:
•	 Jaunizveidotajā Dobeles novada Augst

kalnes un Bukaišu pagastu apvienībā, kurā 
pakalpojumi tiks sniegti Augstkalnes pagasta 
pārvaldē “Virsaišos”, Augstkalnes pagastā, un 
Bukaišu Klientu apkalpošanas punktā “Ro
tās”, Bukaišu pagastā. 

Pagastu pārvaldes vadītāja – Sandra Latiša, 
tālr.: 29 284 561, e-pasts: sandra.latisa@dobele.lv. 
Par iedzīvotāju pieņemšanas laikiem interesē-
ties pagastu pārvaldē.

•	 Dobeles novada Tērvetes pagasta pārval-

dē. Adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobe-
les novads, LV-3730.

Pagasta pārvaldes vadītājs – Māris Berlands, 
tālr.: 26 552 303, e-pasts: maris.berlands@dobele.lv,  
tervete@dobele.lv. Par iedzīvotāju pieņemšanas 
laikiem interesēties Valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā. 

Katra pagasta pārvalde darbojas saska-
ņā ar nolikumu, kas apstiprināts 2021. gada 
29. decembra Dobeles novada domes sēdē. 
Nolikumi rakstiskā formātā pieejami pagastu 
pārvaldēs.  

TURPMĀK iedzīvotāji pakalpojumus varēs saņemt:

AizvAdītAis gAds dobeles un Apkārtnes 
slimnīcā 

Ienākot vai pat braucot garām Dobeles 
un apkārtnes slimnīcai, varēja redzēt, ka 
2021. gads bijis remontdarbiem aktīvs.

2021. gadā pašvaldības kapitālsabiedrī-
bā SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” bija 
271 darbinieki, tajā skaitā 76 ārsti un funk-
cionālie speciālisti, 82 ārsta palīgi, medicīnas 
māsas un laboranti, 38 māsu palīgi un sanitā-
res, kā arī 75 citi darbinieki.

Līdz 2021. gada 31. decembrim diennakts 
stacionārā ārstēti 2434 pacienti, t. sk. pieņem-
tas 427 dzemdības. Observācijas pacienti (līdz 
24 stundām) bijuši 466, dienas stacionāra pa-
cienti – 836, ambulatorie pacienti – 46640.

Lai uzlabotu izmeklējumu un ārstniecības 
kvalitāti, iegādātas vairākas medicīnas iekārtas:

•	 jauni intensīvās terapijas pacientu novē-
rošanas monitori;

•	 modernizēta CT iekārta, lai samazinātu 
starojuma devu izmeklējuma laikā pat līdz 
25%, tādējādi iekārta ir viena no modernāka-
jām valstī;

•	 modernizēta mamogrāfijas iekārta ar di-
gitālu attēlu izveidi.

Slimnīcā visu gadu turpinājās 2020. gadā ie-
sāktais remonts (ERAF projekts “Stacionārās un 
ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras 
attīstība SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” uz-
labojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību”, līguma numrs 9.3.2.0/18/I/004). 

Sekmīgi pabeigta šī remonta I un III kārta. 
Turpinās  remontdarbu II un IV kārta.

Tiek uzlabota infrastruktūra slimnīcas 
pagrabstāvā, likvidējot bijušos bīstamos atkri-
tumus un bijušo inventāru, efektivizēta apku-
res sistēma. Veikts virtuves telpu remonts un 
iegādāta jauna ēdienu pagatavošanas ierīce. 

Lai ekonomētu slimnīcas līdzekļus, no ko-
munikācijām atslēgta bijušā Infekciju nodaļas 
korpusa ēka, garāža un Sociālajam dienestam 
patapinājumā nodotā ēka.

Slimnīcai intensīvs solās būt arī 2022. gads, 
kad plānots:

•	 sekmīgi pabeigt internā un rehabilitāci-
jas bloku remontu;

•	 turpināt un pabeigt slimnīcas ugunsdro-
šības sistēmas pilnveidošanu;

•	 iegādāties jaunu stacionāro rentgena 
iekārtu  un saldēšanas iekārtu morga vajadzībām;

•	 nojaukt bijušo divstāvu terapijas ēku, 
izveidojot tās vietā automašīnu stāvlaukumu 
un Katastrofu medicīnas centra prasībām at-
bilstošu laukumu, kā arī šo zonu apzaļumot;

•	 ieviest elektronisku ordinācijas sistēmu 
pacientu ārstēšanai.

Tāpat kā visā valstī, arī Dobelē joprojām 
ļoti aktuāla ir jauno medicīnas speciālistu 
piesaiste. 

Leons Zariņš,
SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”  

valdes priekšsēdētājs   

Aktuālajai informācijai turpmāk sekojiet līdzi Tērvetes pagasta pārvaldē un Augstkalnes pa-
gasta pārvaldē ar Bukaišu Klientu apkalpošanas punktu, kā arī pašvaldības oficiālajā tīmekļviet-
nē www.dobele.lv. 

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste, saziņai: inita.roze@dobele.lv 
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SIA “DOBELES ŪDENS” AIzvADītS vēL vIENS 
DArBIEm uN prOjEktIEm BAgātS gADS

Pagājušā gadā esam noslēguši vērienīgu 
projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Dobeles aglomerācijā, II kārta”. 15. jūnijā tika 
nodoti ekspluatācijā kanalizācijas ārējie inže-
niertīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas Kera-
mikas-Gaismas ielu masīvā, Dobelē. Sadarbī-
bā ar Dobeles novada pašvaldību tika izbūvēti 
un nodoti ekspluatācijā arī ārējie ūdensapgā-
des inženiertīkli, kā rezultātā ir nodrošināta 
iespēja vēl 129 iedzīvotājiem (96 adresēs) pie-
slēgties centralizētajai ūdensapgādes un no-
tekūdeņu savākšanas sistēmai. Ar Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu projekta “Kanalizāci-
jas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, 
II kārta” ietvaros tika izbūvēti kanalizācijas 
tīkli un spiedvads Ozolu ielā, Dobelē un Auru 
pagasta “Rūpnieki”, kā arī sadarbībā ar Dobe-
les novada pašvaldību izbūvēts ārējais ūdens-
vads. Šī gada nogalē nodots ekspluatācijā arī 
ārējais ūdensvads  Miera, Smilšu ielās un ap-
dzīvotā vietā “Liepziedi” Auru pagastā. 

2021. gads iesākās ar jaunu sadarbību uz-
sākšanu, kā arī ar iepriekšējo sadarbību uz-
turēšanu un turpināšanu. Sakarā ar pašval-
dību administratīvi teritoriālo reformu esam 
noslēguši sadarbības līgumu ar Tērvetes ad-

ministrāciju. Sadarbības mērķis ir organizēt 
un īstenot sakārtotu ūdenssaimniecības vidi 
Tērvetes novadā. Šajā gadā turpinājām arī 
sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
projektā “Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”. Tā ietvaros devām iespēju četriem 
jauniešiem iegūt jaunas prasmes un zināša-
nas par mūsu uzņēmuma darbību, kā arī par 
ūdens saimniecību kā tādu. Veiksmīgi no-
rit arī sadarbība ar Jelgavas Tehnikumu. Tās 
ietvaros  praksē strādāja apdares darbu tehni-
ķis. SIA “Dobeles ūdens” ir gandarīts, ka pie 
mums nāk strādāt griboši jaunieši un mēs va-
ram viņiem dot jaunas zināšanas un pieredzi, 
lai nākotnē viņiem būtu lielākas iespējas sevi 
pierādīt darba tirgū. 

SIA “Dobeles ūdens” darbi neapstājas, un 
paralēli projektiem turpinām darbus lietus 
ūdens tīklu, hidrantu un strūklaku uzturēša-
nā. 

Papildus ir realizēti vēl arī citi projekti:
•	 Jaunbērzes ciemā, Dobeles novadā res-

taurēti vecie ugunsdzēsības krājrezervuāri, 
lai būtu nodrošināta ūdens ņemšanas vieta 

atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta normatīvajiem  noteikumiem;

•	 izbūvēta Dobeles futbola stadiona auto-
mātiskā laistīšanas sistēma; 

•	 kanalizācijas spiedvada remonts un lie-
tus kanalizācijas sakārtošana Jāņa Čakstes ielā, 
Dobelē; 

•	 Baznīcas ielā, Dobelē veikti ūdensvada 
remontdarbi ar beztranšeju izbūves metodi, 
tādā veidā nodrošinot vecā cauruļvada nomai-
ņu pilnā apjomā;  

•	 pārbūvēti iekšējie ugunsdzēsības tīkli 
un uzstādīta automātiskā trauksmes vadība 
Brīvības ielā 7, Dobelē. 

Latvijā un Eiropā šobrīd aktuāls zaļais 
kurss, un arī SIA “Dobeles ūdens” uzsāks savu 
ceļu uz to. Ūdens sagatavošanas staciju “Pīlē-
ni”  un notekūdeņu attīrīšanas ietaises “Krī-
geri” sagaida vērienīgs projekts. SIA “Dobeles 
ūdens” būvēs saules paneļu parkus, tas sniegs 
iespēju daļu no ūdens sagatavošanas un no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtām nepieciešamās 
elektroenerģijas saražot pašiem. Ražojot videi 
draudzīgu enerģiju, samazināsim elektrības 
rēķinus un CO2 izmešu daudzumu. 

“Dobeles ūdens” aicina iedzīvotājus pieslēg-

ties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un 
ūdensapgādes sistēmai gan jau esošajās, gan 
jaunizbuvētajās vietās. Atgādinām iedzīvotā-
jiem izmantot iespēju pieteikties līdzfinansēju-
mam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centrali-
zētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. 
Par pieslēguma izbūves tehniskajiem risināju-
miem jautājiet uzņēmuma speciālistiem: 

– Jānis Jakštis,  tālr.: 29254757, e-pasts: 
janis.jakstis@dobele.lv

– Kārlis Ansons,  tālr.: 28319673, e-pasts: 
karlis.ansons@dobele.lv

Atgādinām, ka līdz šī gada beigām ir jā-
reģistrē sava decentralizētā kanalizācijas 
sistēma. Aicinām iedzīvotājus nekavēties 
un neatlikt reģistrēšanu uz pēdējo brīdi. Pa-
pildus informāciju par decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas reģistrēšanu var iegūt 
SIA “Dobeles ūdens”, darba laikā zvanot pa 
tālruni 28319673, rakstot uz e-pasta adresi: 
karlis.ansons@dobele.lv vai klātienē: Nolikta-
vas ielā 5, Dobelē. 

Novēlam mūsu klientiem un sadarbības 
partneriem bagātu un labiem darbiem piepil-
dītu Jauno – 2022.  gadu. 

SIA "Dobeles ūdens" kolektīvs

INfOrmācIjA pAr AucES, DOBELES uN tērvEtES 
NOvADu DzImtSArAkStu NODAļu DArBu 2021. gADā

2021. gadā Dobeles novada administratī-
vajā teritorijā bija reģistrēti 232 bērnu dzim-
šanas fakti, un pašvaldību vadība, apliecinot 
savu atzinību un cieņu, sveica jaunos novad-
niekus un viņu vecākus ar svētku pabalstu.

Pilsēta, pagasts Dzimuši Miruši
Dobele 76 106
Auce 11 37

Annenieki 10 16
Auri 28 48

Augstkalne 4 14
Bēne 9 33
Bērze 15 18
Biksti 5 7

Bukaiši 4 6
Dobeles pagasts 5 15

Īle 2 6
Jaunbērze 6 14
Krimūnas 9 8
Lielauce 3 6
Naudīte 8 6
Penkule 4 10
Tērvete 16 31

Ukri 2 6
Vecauce 5 13

Vītiņi 4 14
Zebrene 6 8

Priecē, ka pieaug to bērnu dzimšanas fakta 
reģistrācija, kuriem vecāki ir  reģistrējuši lau-
lību, tie ir 112 bērni. 110 bērniem tika atzīta 
paternitāte, bet astoņu bērnu dzimšanas do-
kumentos nebija ieraksta par tēvu.

Satraukumu rada tas, ka pieaug to vecāku 
skaits, kuriem tiek atņemtas aizgādības tiesības 
pār viņu nepilngadīgajiem bērniem. 2021. gadā 
15 vecākiem pazuda izpratne par vecāku pienā-
kumiem un 19 bērniem vecāku gādība, rūpes 
un mīlestība bija jāmeklē citās mājās.

Visvairāk jaundzimušo bērnu dzimšanas 
faktu reģistrējām jūlijā, augustā un novem-
brī, vismazāk – janvārī un februārī. 2021. gada 
populārākie vārdi  meitenēm – Emīlija, Anna, 
Amēlija,  Eva,  puišiem – Markuss, Gabriels 
un Roberts.

Joprojām mirušo personu skaits ir lielāks 
par dzimušo skaitu, 2021. gada skaitļi liecina 
par to, ka mūsu novadā starpība starp dzimu-
šajiem un mirušajiem ir 190. Visbiežāk cilvē-
ki miruši augustā, novembrī un decembrī, 
vismazāk – martā, maijā un  jūnijā. Aizvadī-
tajā gadā visbiežāk rakstītais nāves iemesls – 
sirds, asinsvadu slimības un vēzis. Arī mūsu 
novadā 49 personu tuvinieki saņēma ziņu, ka 
viņu mīļotā cilvēka  nāves cēlonis ir koronavī-
rusa infekcija.

Pieaudzis mirušo personu skaits, kuri bija 
sociāli neapdrošināti un kuriem bija nepiecie-
šams pašvaldības pabalsts apbedīšanai. 

Precēties gribētājiem 2021. gads ir bijis 
spriedzes gads, jo ieplānoto kāzu plānus bie-
ži mainīja valsts ārkārtas situācija, tomēr 
daudzus pārus tā mudināja sakārtot juridiski 
savas attiecības, jo bez sirdsapziņas pārmetu-
miem varēja izvairīties no lielām radu ballēm, 
bet citiem likās interesanti laulību reģistrēt ar 
sejas maskām. 2021. gadā Auces, Dobeles un 
Tērvetes novadu Dzimtsarakstu nodaļās lau-
lību reģistrēja 157 laimīgie pāri, Annenieku 
luterāņu baznīcā – 3 pāri, Auces Romas kato-
ļu baznīcā – 1 pāris, Augstkalnes-Mežmuižas 
luterāņu baznīcā – 3 pāri, Bērzes luterāņu 
baznīcā – 1, Dobeles luterāņu baznīcā – 1, Kal-
namuižas luterāņu baznīcā – 1 pāris. 

Pārsvarā laulības reģistrēja ar nelielu viesu 
skaitu, daudz pāru par savu kāzu dienu izvēlē-
jās darba dienu – piektdienu. Ārkārtas situā-
cija ietekmēja to, ka salīdzinoši maz precēties 
gribētāju laulību reģistrēja ārpus dzimtsa-
rakstu nodaļu telpām. Visbiežāk pieprasītā 
laulības reģistrācijas vieta ārpus nodaļas bija 
mūsu ceriņu dārzs, viesu nami – “Dabaicēni”, 
“Zoltners”, Dobeles Pils, Vecauces pils, kā arī 
atpūtas komplekss “Niedras”. Patīkama iezī-
me ir tā, ka arvien biežāk precēties gribētāji 
par kāzu ceremonijas norises vietu izvēlējās 
dzimtas mājas.

Aizvadītajā gadā mums bija prieks par 
tiem “Zelta pāriem”, kuri sadūšojās un, lai arī 
bērnu pamudināti, tomēr savu svētku dienu 

izvēlējās sākt ar Zelta kāzu jubilejas ceremo-
niju Dzimtsarakstu nodaļā, savukārt pašval-
dību vadība, novērtējot Zelta pāra devumu 
novadam un sveicot jubilārus, dāvināja pie-
miņas veltes.

Laulību šķirt izvēlējās 49 pāri.
Aizvadītajā gadā astoņas personas dažādu 

iemeslu dēļ izvēlējās mainīt esošo uzvārdu un 
divas  personas – vārdu.

Vairāk nekā 470 cilvēku aizvadītajā gadā 
vērsās Dzimtsarakstu nodaļās pēc atkārtotām 
dzimšanas vai laulības apliecībām, ļoti daudzi 
mūsu novada cilvēki vēlējās apzināt un sakār-
tot dzimtas radu rakstus, arī dzimtas kapus, 
bet mantojumu kārtošanai ļoti aktīvi tika pie-
prasītas miršanas apliecības, un, protams, la-
bojām pieļautās kļūdas personu civilstāvokļa 
ierakstu reģistros. 

Tā kā 2019. gada 16. februārī stājās spē-
kā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 
Regula par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās 
veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko do-
kumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savie-
nībā, arī mūsu nodaļā pieaudzis to personu 
skaits, kuri pieprasīja dzimšanas vai laulības 
apliecību tulkojumu tās valsts valodā, kur viņi 
strādā vai mācās, un tulkojumam nav vaja-
dzīgs “Apostille”. 

Inese Strautmane,
Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 

alstvakcinācija ir viens no efektīvā-
kajiem risinājumiem cīņā pret aug-
stu saslimstību ar omikrona vīrusa 

variantu, kas mazina transmisiju īstermiņā 
un, iespējams, arī ilgtermiņā. To apliecina 
pirmie Lielbritānijā analizētie dati par omik-
rona vīrusa izplatību, kur jaunatklāto gadīju-
mu skaits divkāršojās ik pēc divām dienām. 
Balstvakcīnu trīs mēnešus pēc otrās devas 
var saņemt jau no 21. decembra.

Aicinām iedzīvotājus, kuriem ir pienācis 
balstvakcīnas  saņemšanas termiņš, nekavē-
ties un doties to saņemt! Īpaši tas attiecināms 
uz riska grupām, personām no 40 gadiem un 
personām, kas pirmreizējo vakcināciju sa-
ņēmušas pavasarī vai vasaras sākumā. Balst-
vakcinācijas programmas mērķis ir novērst 

hospitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi ta-
jās sabiedrības grupās, kur uz pierādījumiem 
balstīti ir zināms, ka primārā imunizācija va-
rētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aiz-
sardzību.

Balstvakcinācijas saņemšanas nosacījumi:
◊ Janssen vakcīnu saņēmušās personas – 

divus mēnešus pēc 1. vakcīnas devas;
◊ Vaxzevria (AstraZeneca) vakcīnu un Co-

mirnaty (Pfizer-BioNTech) vai Spikevax (Moder-
na) vakcīnas saņēmušās personas – trīs mē-
nešus pēc 2. vakcīnas devas;  

◊ Covid-19 pārslimojušas personas, kuras 
vakcinētas ar vienu vakcīnas devu, – trīs 
mēnešus pēc vakcinācijas vai pārslimošanas 
(atkarībā, kas bijis pēdējais);  

◊ personas ar novājinātu imunitāti, 
kuras primārajā vakcinācijā saņēmušas 
trīs vakcīnas devas – sešus mēnešus pēc 
3. vakcīnas devas;  

◊ Covid-19 pārslimojušas personas, 
kuras vakcinējušās ar divām vakcīnas 
devām, atsevišķos gadījumos (piemēram, 
augsta riska grupai – sociālās aprūpes 
centru  klienti) balstvakcīnu var saņemt 
sešus mēnešus pēc pēdējās vakcīnas devas 
saņemšanas vai pārslimošanas (atkarībā, kas 
bijis pēdējais).

◊ Balstvakcināciju neveic jauniešiem ve-
cumā no 12 līdz 17 gadiem. 

Pieteikšanās balstvakcinācijai:
•	 www.manavakcina.lv;
•	 pa tālr.: 8989;
•	 ārstniecības iestādēs, tai skaitā ģimenes 

ārstu praksēs;
•	 dzīvās rindas kārtībā vakcinācijas 

punktos tirdzniecības centros, vakcinācijas 
centros pašvaldībās, izbraukuma vakcinācijā.

•	 19. janvārī plānota izbraukuma balst
vakcinācija Bēnes tautas namā no plkst. 9.00 
līdz 12.00, savukārt Auces pilsētas kultūras 
namā no plkst. 13.00 līdz 16.00.

No 11. janvāra pieejams papildus vakcinā-
cijas punkts Dobeles kultūras namā (otrdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00).

Kolektīvā pieteikšanās balstvakcinācijai 
(izvēloties vienu no kolektīvu vakcinācijas 
veidiem):

•	 veikt kolektīva vakcināciju kādā no tu-
vākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, re-
zervējot dienu un laiku kolektīva vakcinācijai;

•	 izvēlētā uzņēmuma vai iestādes adresē, 
ja personu skaits ir lielāks par 25, izvēloties 
kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzē-
jiem konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Lai stipra veselība un drošības sajūta Jau-
najā gadā, kas sācies un turpinās sarežģīts! 
Gaišāku to var padarīt katra paša atbildīgi 
pieņemts lēmums!

Nacionālā veselības dienesta informācija 

pAr BALStvAkcINācIju prEt Covid-19 
Ievērojot SARS CoV-2 vīrusa omikron varianta straujo izplatību Eiropā, un, 
lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatības risku Latvijā, Imunizācijas 
valsts padome ir saīsinājusi balstvakcīnas saņemšanas intervālu – to var 
saņemt jau trīs mēnešus pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas.

B
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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

AKTUALITĀTES

ERASMUS AktIVItātES IEkļAUjOšāS 
IZgLītīBAS StIpRINāšANAI

DATUMS PASĀKUMS VIETA

Janvārī Krustvārdu mīklu konkurss 
“Mana un tava Penkule”. 

Penkules bibliotēka 
Maruta Pūpola, mob. 
tālr.: 26129518

Janvārī Publiskā slidošana Dobeles stadiona ledus 
laukumā. Dobeles Sporta centrs

Līdz 28.01. Ludmilas Anševicas zvaniņu kolekcija. Lejasstrazdu bibliotēka

12.01.–26.02. Autoru kolektīvā izstāde 
“IEBRAUC MANĀ DĀRZĀ KLUSS…”. Dobeles novada muzejs

18.01. 
plkst. 18.00

TOPOŠO MĀMIŅU SKOLA - 2. nodarbība 
“VESELĪBA – PĒCDZEMDĪBU LAIKS”.

DOBELES PIUAC 
Tālr.: 63781740

18.01. 
plkst. 19.30 

Tērvetes amatierteātra viesizrāde 
“ZILĀ” . Krimūnu tautas nams

19.01.–05.03. Annas Kaltiginas gleznu izstāde 
“NAKTSSARGI UN DRAUGI”. Dobeles novada muzejs

20.01. plkst. 
17.00–20.00

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā 
iedegsim ugunskurus “Atmiņu liesmas”. 

Dobeles vēsturiskajā 
Tirgus laukumā

Līdz 20.01. Daces Rozentāles foto izstāde 
“LIELPILSĒTA/MAZPILSĒTA”.

Auces pilsētas kultūras 
nams 

20.01. 
plkst. 18.00

TOPOŠO MĀMIŅU SKOLA – 3. nodarbība 
“VESELĪBA – PIRMSDZEMDĪBU LAIKS UN 
GATAVOŠANĀS DZEMDĪBĀM”.

DOBELES PIUAC* 
Tālr.: 63781740

20.01. 
plkst. 18.00

Barikāžu atceres pasākums. Apmeklētājiem 
aicinām līdzi ņemt karstu tēju, derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. 
Pasākuma norise ~40 min.

Tērvetes kultūras nams 
Tērvetes vēsturiskais
centrs

21.01. plkst. 
9.30–13.00

E-seminārs “Likumdošanas prasību ieviešana 
kosmētikas ražotājiem”, lektore Ance Dandena, 
Green Wings radītāja. Dalības maksa 20.00 EUR.

DOBELES PIUAC 
Tālr.: 63781740

21.01. plkst. 
19.00 

Andreja Ēķa romantiska komēdija TABU. 
Ieejas maksa 3.00 EUR, uzrādot derīgu Covid-19 
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Bēnes tautas nams

25.01. 
plkst. 18.00

TOPOŠO MĀMIŅU SKOLA – 4. nodarbība 
“VESELĪBA – BĒRNA ZĪDĪŠANA” (tiešsaistē).  

DOBELES PIUAC 
Tālr.: 63781740

26.01. 
plkst. 10.00

TIEŠSAISTES SEMINĀRS “Minimālās higiēnas 
prasības pārtikas uzņēmumā”.

DOBELES PIUAC 
Tālr.: 63781740

27.01. 
plkst. 18.00

Kino vakars jauniešiem, spēlfilma “TIZLENES.” 
Bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, 
jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas 
vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa 
par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu 
skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa 
ietvaros. Ieeja ar personu apliecinošu 
dokumentu un sejas masku. Biļetes cena 
EUR 3.00. Filma paredzēta jauniešiem 
no 12 gadu vecuma.

Tērvetes kultūras nams

27.01. 
plkst. 18.00

TOPOŠO MĀMIŅU SKOLA – 5. nodarbība 
“VESELĪBA – PIRMSDZEMDĪBU LAIKS UN 
GATAVOŠANĀS DZEMDĪBĀM”.

DOBELES PIUAC 
Tālr.: 63781740

Līdz 29.01. Jūlijas Hišovas fotogrāfiju izstāde 
“PAR UN AP DABU”. Ukru tautas nams

29.01. 
plkst. 19.00 Amatierteātru festivāls “REPRĪZE”. Penkules kultūras nams

Līdz 31.01.
Lielaucnieka Edmunda Bērziņa darbu izstāde 
“NO TĪRA AUDEKLA LĪDZ DABAS 
KRĀŠŅUMAM”.

Lielauces tautas nams 

03.02. 
plkst. 18.00

“Teātris un ES” izrāde bērniem un vecākiem 
“TRUŠA KĀPOSTI  jeb KĀ KĻŪT PAR VARONI?” 
Ieeja ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem, 
bērniem līdz 11 gadu vecumam sertifikāts nav 
nepieciešams. Izrāde ieteicama bērniem līdz 
10 gadu vecumam.

Tērvetes kultūras nams. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Tērvetes kultūras namā, 
iepriekš sazinoties pa 
tālr.: 29330689, 
biļetes cena 3.00 EUR.

01.02.–13.02.

E-vides foto konkurss “Visapkārt pukst 
MĪLESTĪBA ”. Ikviens tiek aicināts piedalīties 
foto konkursā/e-izstādē. Nofotogrāfē sirds for-
mu dabā vai apkārtējā vidē, sūti uz 
e-pastu: terveteskn@inbox.lv līdz 6. februārim 
ar ziņas nosaukumu “foto konkurss”.  
Uzvarētājs saņems pārsteiguma balvu.  
Seko līdzi un balso, izstāde būs apskatāma  
Tērvetes kultūras nama Facebook kontā.

Tērvetes kultūras nams

4.02.  
plkst. 20.00 

Stand- Up komēdija “LATVIEŠU KOMIĶIS”. 
Autors Maksims Trivaškevičs. Ieejas maksa 
3.00 EUR, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu 
un personu apliecinošu dokumentu.

Bēnes tautas nams

Līdz 18.03. Fotogrāfiju izstāde 
“DOLES SALAS DABA UN CILVĒKI”. Dobeles Amatu māja 

avā paziņu un domubiedru lokā sākotnēji 
tika apzinātas 10 ģimenes, kurās kopumā 
jaunieši bija gatavi iepriecināt 64 mazu-

ļus. Bet akcijas "Labais vairo labo" noslēgumā 
jaunieši bija paciemojušies 35 ģimenēs, kurās 
dāsnas dāvaniņas tika pasniegtas 107 bērniem 
Dobelē un tās apkārtnē, Tērvetē, Augstkalnē 
un Dzeguzēnos, Bukaišos, Gardenē, Jaunbērzē, 
Šķibē, Zebrenē, Bikstos un Kaķeniekos.

Šobrīd jaunieši saka lielu PALDIES ikvie-
nam akcijas “Labais vairo labo” individuālajam 
interesentam un atbalstītājam teju no visas 
Latvijas, pat no ārzemēm. Paldies tiem, kas 
pakomātu noslogotības dēļ dāvaniņas veda ar 
savām mašīnām pat no Līvāniem un Skrundas.

Liels pārsteigums bija, kad, par saziedoto 
naudiņu gādājot dāvanas veikalā “K Senukai”, 
tika saņemtas dāsnas atlaides, kas arī kļuva kā 
atbalsts akcijai.

Ļoti lielu PALDIES jaunieši velta arī saviem 
atbalstītājiem – AS “Dobeles dzirnavnieks” 
par sarūpētajiem raugu pankūku un svētku 
kūkas maisījumiem un makaroniem,  Augusta 
Gustava kafijas mājai par cepumiem un tējas 
paciņām, SIA “MILZU!” ražotnei par brokastu 
pārslām visiem bērniņiem, kafejnīcai “Sprī-
dīši”, kokapstrādes ražotnei “Mītavas bebri”, 
SIA “Gemstone”. Viennozīmīgi liels PALDIES 
Dobeles patērētāju biedrībai par atvēlētajām 
telpām, kur dāvaniņas bija iespēja sagatavot!

Jaunieši dāvanu sarūpēšanā un dāvināšanā 
bija iesaistījuši arī paši savas atvases, lai tādē-
jādi parādītu, ka ir dzīvē situācijas, kad cilvē-
kam vajag palīdzību, un cik daudz prieka vari 
sagādāt, ja sniedz palīdzīgu roku. 

Savukārt publicitāte Facebook tika izvēlēta, 
lai iedvesmotu arī citus darīt labus darbus, lai 
redzētu, cik daudz prieka ir iespējams sagā-
dāt, lai vienkārši labais vairotu labo.

Šobrīd jauniešiem vēl ir iespēja un arī vēl-
me doties palīgā ģimenēm, kurās ciemojoties 

Labais vairo Labo

Monta Ziediņa, Mareks Vēveris un Lelde Sila ciemos pie 
bērniem. 

viņi saprata, ka palīdzīga roka ir ļoti vēlama un 
gaidīta.  Vienlaikus jau ir izlolota ideja par turp-
māko – jaunieši ir gatavi dibināt biedrību, lai arī 
turpmāk varētu palīdzēt tiem, kam tas patiešām 
ir nepieciešams. Šobrīd vissvarīgākais ir atrast 
telpas biedrības mājvietai un rast ideju, kas 
varētu būt tas starpposms jeb “savedējs” starp 
jauniešiem un ģimenēm, kurām nepieciešams 
atbalsta plecs. Ja Jums ir ideja, aicinu sazināties 
ar Žannu vai Montu Facebook tīklā.

Arī raksta autorei bija iespēja Pirmajos 
Ziemassvētkos vienkārši uz ceļa satikt šos jau-
niešus Rūķu un Ziemassvētku vecīša busiņā. 
Viņiem visiem acis dzirkstīja un vienlaikus 
tās pauda tik patiesu prieku, kas jau tajā dienā 
liecināja – jauniešu labajiem darbiem sekos 
turpinājums. Lai izdodas! 

Ar jauniešiem sarunājās Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste  

Jau decembra sākumā trim jauniešiem radās doma Ziemassvētku laikā sa-
gādāt prieku lieliem un maziem bērniem, kas pārsteigumus gaida tāpat kā 
visi citi, tomēr nedaudz vairāk kā citi. Žannu Krastiņu, Montu Ziediņu un 
Mareku Vēveri ideja  tā iedvesmoja, ka nepagāja ne ilgs laiks, kad viņiem jau 
bija radušies savi domu biedri, atbalstītāji, sadarbības partneri. Ideja tika 
publiskota sociālajā vietnē Facebook, kam sekotāju kļuva aizvien vairāk un 
vairāk. Šo darbošanos paši jaunieši nodēvēja par akciju “Labais vairo labo”, 
un šim Ziemassvētku laikā paveiktajam darbiņam jau padomā ir turpinājums. 

(Sākums 5. lpp.)
Pēc katras mācīšanās aktivitātes ārvalstīs 

dalībnieki apkopoja ieguvumus un sniedza 
atgriezenisko saiti iestāžu pedagogiem, ko-
pīgi domājot, kā pilnveidot iekļaujošās  izglī-
tības kvalitāti, sekmējot vienota redzējuma 
veidošanos par dažādību klasē un sabiedrībā, 
atbalsta sniegšanu ikvienam bērnam jau no 
pirmsskolas, nodrošinot kvalitatīvu pēctecību 
un sagatavojot dzīvei 21. gadsimtā, apzinoties 
savu vērtību un lomu globālajā sabiedrībā.

Projekts ir noslēdzies, bet darbs vēl tur-
pinās. Dobeles sākumskolas, Dobeles pirms-
skolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” peda-
gogi un Dobeles novada Izglītības pārvalde, 
balstoties uz starptautisko un savu pieredzi, 
veido metodiskos materiālus un ieteikumus 
iekļaujošās izglītības pilnveidei par tēmām: 
piktogrammas, skolēns ar autiska spektra 
traucējumiem, sadarbība ar vecākiem, bērns 
ar uzvedības traucējumiem klasē. Materiāli 
būs pieejami visām Dobeles novada izglītības 
iestādēm un Eiropas Savienības projektu iz-
platīšanas interneta vietnē.

Ikdienā pedagogi dalās pieredzē savu iestā-
žu kolektīvos, atbalstot un palīdzot ieviest 
darbā jaunas mācību darba formas, metodes. 
Iestāžu vadības komandas sadarbībā ar pe-
dagogiem analizē iestādes darbību, attīstības 
vajadzības, meklē iespējas pilnveidot iekļau-
jošās izglītības darbu iestādē (mācību meto-
des, materiāli, alternatīvās metodes, atbalsta 
komandas darbs, starpinstitūciju sadarbība, 
sadarbība ar vecākiem, iekļaujoša vide).

2021. gada decembrī Izglītības pārvalde 

organizēja Dobeles novada izglītības iestāžu 
pedagogu anketēšanu par kvalitatīvas iekļau-
jošas izglītības nodrošināšanu pirmsskolās un 
skolās. Izvērtējot rezultātus, var secināt, ka 
lielākā daļa izglītības iestādes ir atvērtas da-
žādībai un vispārizglītojošajās klasēs un gru-
pās integrē bērnus ar speciālām vajadzībām, 
nodrošinot nepieciešamos materiālus, vidi un 
atbalsta personālu. Pedagogi raksta, ka katru 
gadu palielinās bērnu skaits, kuriem ir nepie-
ciešami atbalsta pasākumi mācību procesā, 
līdz ar to palielinās vajadzība pēc papildu at-
balsta personāla izglītības iestādēs un mācību 
materiāliem, kā arī pedagogiem mērķtiecīgi 
jāpilnveido profesionālā meistarība un jāmā-
cās, kā strādāt ar bērniem ar dažādiem attīstī-
bas traucējumiem.

Eiropas valstu pedagogi atzīst, ka iekļau-
jošā izglītība ir prioritāte izglītībā un tā tiek 
mērķtiecīgi pilnveidota. Dalība projektā 
mums deva pārliecību, ka Dobeles novada 
izglītības iestādēs notiek mērķtiecīgs darbs, 
pakāpeniski veidojot iekļaujošu mācību vidi 
un nodrošinot kvalitatīvu un individuālu at-
balstu iekļautajiem, bet ir vēl daudz darāmā, 
jo pirmsskolās un skolās bērnu skaits ar da-
žādiem attīstības traucējumiem katru gadu 
palielinās. 

Mums ir ar ko lepoties un dalīties pieredzē, 
kā arī mēs varam un mums vajag mācīties no 
citām Eiropas valstīm.

Māra Silova,
Dobeles novada Izglītības pārvaldes

pirmsskolas un speciālas izglītības metodiķe, 
projekta koordinatore

S

*Dobeles PIUAC – Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Dobeles novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.dobele.lv un Dobeles PIUAC tīmekļvietnē https://pic.dobele.lv 
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