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Izveidota infrastruktūra sociālā 
pakalpojuma «Atelpas brīdis» sniegšanai 
Ir noslēgusies projekta «Sociālo pakalpojumu 
un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība 
neaizsargātajām grupām», «ACCESSlife» LLI-365, 
aktivitāšu īstenošana.  

 Dobeles novada pašvaldības 
galvenais uzdevums bija izveidot 
piemērotu infrastruktūru sociālā 
pakalpojuma «Atelpas brīdis» 
sniegšanai Dobeles pagasta Le-
jasstrazdos ĢAC «Lejasstrazdi» 

«Namiņā», iegādāties aprīkoju-
mu un mēbeles, apmācīt sociālos 
darbiniekus, kuri turpmāk attīs-
tīs šo pakalpojumu, kas ir domāts 
novada ģimenēm, kurās aug bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem. 

Tā kā šiem bērniem nepie-
ciešama īpaša kopšana, pakal-
pojums atvieglos viņu likumisko 
pārstāvju ikdienas dzīvi. Pakal-
pojumu vienlaikus varēs saņemt 
10 personas, izmantojot to līdz  
30 diennaktīm gadā. Pakalpo-
juma uzsākšanas laiks ir cieši 
saistīts ar epidemioloģiskās si-
tuācijas uzlabošanos valstī. Do-
beles novada Sociālais dienests 
ir uzsācis darbu pie speciālistu 
piesaistes un dokumentācijas iz-
strādes. 

Projekta ietvaros ir pārbūvē-
tas, labiekārtotas un mēbelētas 
piecas guļamistabas, izveidota 
plaša nodarbību telpa, sanitārais 
mezgls darbiniekiem un klien-
tiem, kā arī izveidota un ar mūs-
dienu prasībām atbilstošu aprī-
kojumu iekārtota fizioterapijas 
telpa. Visās telpās nodrošināta 
vides pieejamība, ir divas pacēlā-
ju sistēmas. Pakalpojuma snieg-
šanas vietai ir atsevišķa ieeja ar 
pandusu. 

Lai iepazītos ar projekta re-
zultātu, 26. februārī jauno pakal-
pojuma sniegšanas vietu apmek-
lēja Dobeles novada pašvaldības 
pārstāvji – domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns, Sociālā die-
nesta vadītāja Beata Limanāne 
un projekta vadītāja Taiga Gri-
buste.

Projekta partneru veikums 
sociālo pakalpojumu  infrastruk-
tūras izveidē vai uzlabošanā arī 
ir vērā ņemams: Klaipēdas Peda-
goģijas psiholoģijas dienesta te-
ritorijā ir izveidots Japāņu dārzs 
ar terasi, kas paredzēts ārpustel-
pu nodarbībām; Kedaiņu Sociālās 
aprūpes mājā un VSIA «Slimnīca 

«Gintermuiža» ir iekārtotas sen-
sorās istabas. Jelgavas partneri 
slimnīcas teritorijā paguvuši iz-
veidot arī Sajūtu dārzu, kas tera-
peitiski sekmēs pacientu un viņu 
piederīgo rehabilitāciju.

Projekta ietvaros ir notiku-
ši četri pieredzes apmaiņas un 
apmācību pasākumi klātienē un 
online platformā, kas sekmēja 
partneru sociālo darbinieku un 
pedagogu profesionālo izaugsmi.

Veicinot mērķauditorijas so-
ciālo iekļaušanu, Akmenes rajo-
na pašvaldība sadarbībā ar Jaun- 
akmenes mūzikas skolu 2020. ga- 
da augustā organizēja piecu die-

nu nometni «Augam ar sirdi» 
bērniem un jauniešiem ar īpa-
šām vajadzībām un viņu pava-
doņiem. Nometnes izskaņā tika 
organizēts koncerts un izstāde 
vietējai sabiedrībai Akmenes 
kultūras namā. Izveidota filma, 
kas atspoguļo nometnes gaitu, to 
paredzēts demonstrēt partneru 
iestādēs un publiskās vietās sa-
biedrības informēšanai par sociā- 
lās iekļaušanas pasākumiem.

2019. gada februārī Dobeles 
novada pašvaldība kā vadošais 
projekta partneris sadarbībā ar 

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicina piedalīties aptaujā
Cienījamie Auces, Dobeles 

un Tērvetes novada iedzīvotāji! 
Līdz š. g. 21. martam notiek 

iedzīvotāju un uzņēmēju aptau-
ja par jaunizveidojamā Dobeles 
novada teritorijas (šobrīd Auces, 
Dobeles un Tērvetes novadi) un 
uzņēmējdarbības vides attīstī-
bu.

Aicinām sniegt viedokli, aiz-
pildot anketu, tādejādi iesaisto-
ties jaunā Dobeles novada attīstī-
bas plānošanā! Aptaujas rezultāti 
tiks izmantoti Dobeles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.-2045. gadam un Dobeles 
novada attīstības programmas 
2021.-2027. gadam izstrādē. 

Iedzīvotāju un uzņēmēju ap-
taujas anketas elektroniski pie-
ejamas caur Dobeles novada paš-
valdības mājaslapu www.dobele.
lv vai pašvaldības Facebook kon-
tā. Papīra formā aptaujas anketa 
ir pieejama esošo novadu pašval-
dību informatīvajos izdevumos, 
lai to varētu aizpildīt, izgriezt un 

ielikt novadu administrāciju vai 
pagastu pārvalžu pastkastītēs. 

Anketas var aizpildīt, izman-
tojot arī QR kodu.

Abas anketas ir anonīmas, 
un jūsu paustais viedoklis tiks iz-
mantots apkopotā veidā. Vienas 
anketas aizpildīšana aizņems 10-
15 minūtes. 

Aizpildiet un aiciniet arī ci-
tus novada iedzīvotājus un uzņē-
mējus piedalīties aptaujā! Attīs-
tības plānotāji būs pateicīgi par 
jūsu atsaucību un ieguldīto laiku. 

Papildu informācija:  
Zane Peļņa, Dobeles novada 

pašvaldības  attīstības plānotāja 
E-pasts: zane.pelna@dobele.lv

(Vēl – 10., 11. lappusē)

(Vēl – 12. lappusē)

mailto:zane.pelna@dobele.lv
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Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 
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Dobeles novada dome 2021. gada  
25. februāra sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašu-
ma «Dadžukalni» Zebrenes pa-
gastā zemes vienības sadalīšanai;

2. noteikt zemes lietoša-
nas mērķi nekustamā īpašuma 
«Kurbadi» Bērzes pagastā zemes 
vienības Spodrības iela 6, Dobelē, 
daļai 4,6155 ha platībā;

3. nodot biedrībai «Med-
nieku klubs «NAUDĪTE»» medību 
tiesības pašvaldībai piekritīgajos 
zemesgabalos Naudītes pagastā;

4. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Nr. 26 Priežu 
ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, 
25,1 m2 platībā;

5. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Nr.  3 «Meži-
niekos», Bikstos, Bikstu pagastā, 
71,5 m2 platībā;

6. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu - dzīvokli Nr.  8 Bērzes 
ielā 15, Dobelē, 51,5 m2 platībā;

7. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu - dzīvokli Nr. 4 Uzvaras 
ielā 10A, Dobelē, 21,2 m2 platībā;

8. atsavināt pirmpirkuma 
tiesīgajai personai nekustamo 
īpašumu - dzīvokli Nr.  35 Zaļajā 
ielā 13, Dobelē, 54,3 m2 platībā;

9. pārdot atklātā izsolē ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 1 
Robežu ielā 7, Dobelē, 40,5 m² 

platībā, uzdot Dobeles novada 
pašvaldības Īpašuma konversijas 
komisijai apstiprināt izsoles no-
teikumus un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

10. pārdot atklātā izsolē ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 3 
Robežu ielā 7, Dobelē, 45,6 m² 
platībā, uzdot Dobeles novada 
pašvaldības Īpašuma konversijas 
komisijai apstiprināt izsoles no-
teikumus un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

11. pārdot atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Nr. 4 Robežu ielā 7, Dobelē, 34 m² 
platībā, uzdot Dobeles novada 
pašvaldības Īpašuma konversijas 
komisijai apstiprināt izsoles no-
teikumus un organizēt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā;

12. pārdot atklātā izsolē ne-
kustamo īpašumu – zemesgabalu 
Ķirpēnu iela 15A Ķirpēnos, Auru 
pagastā, ar platību 1147 m², uz-
dot Dobeles novada pašvaldības 
Īpašuma konversijas komisijai 
apstiprināt izsoles noteikumus 
un organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu likumā noteiktajā 
kārtībā;

13. pārdot atklātā izsolē ne-
kustamo īpašumu – zemesgabalu 
«Galenieki 143» Dobeles pagastā, 
ar platību 511 m², uzdot Dobe-

les novada pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus un organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināša-
nu likumā noteiktajā kārtībā;

14. atsavināt apbūvētu ze-
mesgabalu «Ievlejas» Naudītes 
pagastā 0,74 ha platībā uz ze-
mesgabala atrodošās inženierbū-
ves īpašniekam;

15. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

16. nodot daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas «Madaras» 
Bērzes pagastā, kas sastāv no 12 
dzīvokļu īpašumiem un zemes-
gabala 0,15 m² platībā, pārvaldī-
šanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotajai personai – biedrībai 
«Bērzes Madaras»;

17. ar 2021. gada 1.  februāri 
izbeigt Dobeles novada pašvaldī-
bas pienākumu pārvaldīt dzīvo-
jamās mājas, kurās visi dzīvokļi 
privatizēti par pajām: 

17.1. Upes ielā 1, Ķirpēnos, 
Auru pagastā, kas sastāv no 12 
dzīvokļu īpašumiem un zemes-
gabala 0,37 ha platībā;

17.2. Upes ielā 2, Ķirpēnos, 
Auru pagastā, kas sastāv no 27 
dzīvokļu īpašumiem un zemes-
gabala 0,72 ha platībā;

17.3. Upes ielā 3, Ķirpēnos, 
Auru pagastā, kas sastāv no 12 
dzīvokļu īpašumiem un zemes-
gabala 0,33 ha platībā;

17.4. Ķirpēnu ielā 4, Ķir-
pēnos, Auru pagastā, kas sastāv 
no 8 dzīvokļu īpašumiem un ze-
mesgabala 1,23 ha platībā;

18. izdarīt grozījumus Satik-
smes drošības komisijas sastāvā;

19. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  2 «Par Dobeles novada 
domes saistošo noteikumu pub-
licēšanas vietu»;

20. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  3 «Grozījumi Dobeles 
novada domes 2016. gada 28. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
«Par pašvaldības palīdzību au-
džuģimenei, aizbildnim, bērnam 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam»»;

21. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  4 «Grozījumi Dobeles 
novada domes 2017. gada 26. ok-
tobra saistošajos noteikumos 
Nr. 9 «Par pabalstu krīzes situāci-
jā Dobeles novadā»»;

22. apstiprināt Dobeles 
novada domes saistošos notei-
kumus Nr.  5 «Grozījumi Dobe-
les novada domes 2020.  gada 
29.  decembra saistošajos notei-
kumos Nr.  18 «Par maznodroši-
nātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Dobeles novadā»»;

23. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  6 «Par Dobeles novada 

domes 2020.  gada 27.  februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 «Dobe-
les novada sabiedriskās kārtības 
noteikumi» atzīšanu par spēku 
zaudējušiem»;

24. lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei atļau-
ju ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
kopsummā četri simti tūkstoši 
euro apmērā ceļu un to komplek-
su prioritārajam investīciju pro-
jektam «Skolas ielas atjaunošana 
Dobelē, Dobeles novadā»;

25. apstiprināt Dobeles no-
vada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējumu daļu;

26. izdarīt Dobeles nova-
da domes 2019.  gada 27.  jūnija 
lēmuma Nr.  145/7 «Par Dobe-
les Amatniecības un vispāriz-
glītojošās vidusskolas noliku-
ma apstiprināšanu» pielikumā 
«Dobeles Amatniecības un vis-
pārizglītojošās vidusskolas no-
likums».

Lēmuma projekts «Par gro-
zījumu Dobeles novada domes 
2019. gada 29. augusta lēmumā 
Nr.209/9 «Par Dobeles novada 
domes deputātu mēnešalgu»» 
noraidīts.

Informāciju sagatavoja:
Dace Riterfelte,

Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu  

vadītāja

IZSOLE
Dobeles novada pašvaldība 

atklātā izsolē 2021. gada 14. ap-
rīlī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē, Brīvības 
ielā 15, Dobelē, pārdos: 

• dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 
7, Dobelē, Dobeles novadā,  
40,5 m² platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 405/1627 
domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas, kadastra numurs 
4601 900 3001, par sākumcenu 
2000,00 EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz 
rakstveida pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
200,00 EUR un dalības maksu 
20,00 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. oktobris. Dzīvokļa ap-

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

• dzīvokli Nr.3 Robežu ielā 
7, Dobelē, Dobeles novadā, 45,6 
platībā un pie dzīvokļa piedero-
šās kopīpašuma 456/1627 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, kadastra numurs 4601 900 
3002, par sākumcenu 1900,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz 
rakstveida pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
190,00 EUR un dalības maksu 
20,00 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. oktobris.  Dzīvokļa ap-
skates laiks saskaņojams ar SIA 
«Dobeles namsaimnieks» namu 
pārzini, zvanot 63722463. 

• dzīvokli Nr.4 Robežu ielā 
7, Dobelē, Dobeles novadā, 34 

m² platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 340/1627 do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, kadastra numurs 4601 900 
3000, par sākumcenu 1700,00 
EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz 
rakstveida pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
170,00 EUR un dalības maksu 
20,00 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. oktobris. Dzīvokļa ap-
skates laiks saskaņojams ar SIA 
«Dobeles namsaimnieks» namu 
pārzini, zvanot 63722463. 

• zemesgabalu Ķirpēnu 
iela 15A Ķirpēnos, Auru pa-
gastā, Dobeles novadā, ar ka-
dastra Nr. 4646 010 0311, platība 
0,1147 ha (kadastra apzīmējums 
4646 010 0308) par sākumcenu 
2500,00 EUR, solis 200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz 
rakstveida pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 
250,00 EUR un dalības maksu 
40,00 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. oktobris. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodaļā, zvanot 63707249.

• zemesgabalu «Galenieki 
143» Dobeles pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra Nr.  4660 006 
0143, platība 0,0511 ha (kadastra 
apzīmējums 4660 006 0143), par 
sākumcenu 1400,00 EUR, solis 
200,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 
12. aprīlim pašvaldībā jāiesniedz 
rakstveida pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 

140,00 EUR un dalības maksu 
40,00 EUR. Nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2021. 
gada 31. oktobris. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodaļā, zvanot 63707249.

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

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

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

partneriem no Latvijas un Lie-
tuvas (VSIA «Slimnīca «Ģinter-
muiža»» (LV), Kedainai Sociālās 

aprūpes māja (LT), Akmenes ra-
jona pašvaldība (LT), Klaipēdas 
Pedagoģijas psiholoģijas die-
nests (LT)) uzsāka projekta «So-
ciālo pakalpojumu un sociālās 

iekļaušanas pasākumu attīstība 
neaizsargātajām grupām», «AC-
CESSlife» LLI-365, īstenošanu Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
INTERREG V-A Latvija – Lietuva 

Programmas 2014-2020 ietvaros.
Projekta partneru kopējais 

budžets ir 556 621,65 EUR, tai 
skaitā 473 128,38 EUR ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda fi-
nansējums. Dobeles novada paš-
valdībai atvēlētais budžets bija 
212 827,11 EUR.

Par šī raksta saturu pilnībā ir 

atbildīga Dobeles novada pašval-
dība, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības 
oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja: 
Taiga Gribuste, 

Dobeles novada pašvaldības 
projektu vadītāja 

Izveidota infrastruktūra sociālā pakalpojuma  
«Atelpas brīdis» sniegšanai 

(Sākums – 9. lappusē)

http://www.kadastrs.lv/
http://www.kadastrs.lv/
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