
DOBELES
NOVADA 

ZIŅAS 
NOVEMBRĪ

2020. gada 10. novembrī 9. lappuse

Iedegsim svētku uguntiņas savos logos!
Šogad ir īstais laiks atcerēties tādu nedaudz 
piemirstu tradīciju, kā gaismu iedegšanu savu māju 
logos. Lāčplēša dienā iedegsim simboliskas un 
drošas uguntiņas savos logos, nododot cits citam 
sveicienus mūsu valsts svētkos! Šobrīd gaismas 
mums pietrūkst tīri fiziski, un šādi izgaismoti logi 
valsts svētku nedēļas garumā (līdz 18. novembrim) 
palīdzētu vieglāk pārdzīvot gada tumšāko laiku pirms 
Ziemassvētkiem. 

Novembris – valsts svēt-
ku mēnesis – šogad būs citāds. 
Daudz kas nedrīkst notikt ieras-
tajā ritmā un formā. Pandēmi-
jas laikā situācija ir sarežģīta, tā 
mainās katru dienu, un Kultūras 
un sporta pārvaldes iestādes ne-
pārtraukti domā, pārdomā un 
pielāgojas kārtējiem izaicināju-
miem. Lai sekotu līdzi piedāvāju-
mam un izmaiņām iestāžu darbā, 
aicinu biežāk ieskatīties www.
dobele.lv; kulturadobele.lv; do-
belesbiblioteka.lv

Nav šaubu, ka svētki jāsvin, 
lai gūtu pozitīvu enerģiju un vai-
rotu psiholoģisko imunitāti pret 
tumšā un vīrusa pārņemtā laika 
negatīvo ietekmi. Svinam mājās 
vai svaigā gaisā! Ir īstais laiks 
katras ģimenes radošām izpaus-
mēm. Ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus, šogad Lāčplē-
ša dienā, 11. novembrī, Dobelē 
nenotiks ierastais svinīgais un 
iedzīvotāju iecienītais Gaismas 
gājiens. Tomēr, tā kā šobrīd ir ļoti 
nepieciešamas un ieteiktas pa-
staigas svaigā gaisā, tad aicinām 
iegādāties pret vēju noturīgas 
sveces un 11. novembra vakarā, 
laikā no plkst. 17.00 līdz plkst. 
20.00, doties pie Dobeles At-

brīvošanas pieminekļa, lai savu 
gaismiņu ievietotu kopīgajā gais-
mas ceļā un godinātu to cilvēku 
piemiņu, kuri atdevuši savu dzī-
vību brīvas Latvijas idejas vārdā. 
Sejas maskas gan jāņem līdzi, lai, 
pasargājot sevi, tās varētu likt 
lietā.

Tā kā situācija valstī ir kļuvu-
si sarežģītāka, tad diemžēl svētku 
kopīgās norises nākas atcelt. Pul-
cēšanos atliksim uz vēlāku laiku 
un savas drošības labad pieņem-
sim izvirzītos noteikumus! Arī 
ciematos un lauku mājās aicinu 
iedegt uguntiņas logos, jo tas ra-
dīs svētku noskaņu un kopā bū-
šanas sajūtu. 

Dobelē arī 18. novembrī, lī-
dzīgi kā Lāčplēša dienā, aicinām 
doties svētku pastaigā pa pilsētu. 
Dobeles pilsētas kultūras nams 
sadarbībā ar citām pašvaldības 
iestādēm laikā no plkst. 17.00 
līdz plkst. 20.00 pilsētā izgais-
mos dažādus objektus ar devī-
zi «Gaismas vārdi Latvijai».  
Iesaku pastaigu sākt vēsturiskajā 
Tirgus laukumā, tad gar Mūzikas 
skolu un Pļavas ielas terasi doties 
uz Dobeles pilsdrupām un Do-
beles Atbrīvošanas pieminekli. 
Bet, protams, apskati var sākt no 

jebkuras vietas pilsētā, iekļaujot 
savā pastaigā šeit minētos objek-
tus. 

Šobrīd Dobeles Sporta centrs 
kopā ar Tūrisma informācijas 
centru ir izveidojuši fiziskās ak-
tivitātes rosinošu Svaiga gaisa 
treniņu, ko novembrī var realizēt 
Ķestermežā, ielādējot telefonā 
QR kodu lasītājprogrammu. Mek-
lējiet informāciju www.dobele.
lv sporta vai tūrisma ziņu sadaļā 
un sociālajos tīklos! Varbūt finālā 
iegūsiet ne tikai labāku veselību, 
bet arī kādu suvenīru!

Nobeigumā vēlos atgādi-
nāt, ka pasākumi un darba plāni 
netiek atcelti, bet gan pārcelti –  
iespējams jaunā veidolā un satu-
rā. Mēs ļoti gaidām tikšanos bez 
ierobežojumiem un ceru, ka mēs 
visi apzinīgi un pacietīgi ievēro-
sim valstī ieviestos pandēmijas 
ierobežošanas noteikumus, lai 
Ziemassvētkus varētu sagaidīt 
ierastā un siltā kopīgo pasākumu 
un sajūtu gaisotnē. 

Māra Krūmiņa,
Dobeles novada pašvaldības

Kultūras un  
sporta pārvaldes  

vadītāja

Dobeles novada dome 2020. gada  
29. oktobra sēdē nolēma:

1. Apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašu-
ma Brīvības ielā 35, Dobelē, ze-
mes vienības sadalīšanai;

2. apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpa-
šuma «Birznieki» Annenieku 
pagastā zemes vienības sadalī-
šanai;

3. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Raikas» Bērzes pagastā zemes 
vienības sadalīšanai;

4. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
«Mazbalderi» Jaunbērzes pagastā 
zemes vienības sadalīšanai;

5. apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamo īpašumu 
«Akācijas», «Grauds» un «Ausek-
ļi» Bikstu pagastā sadalīšanai un 
robežu pārkārtošanai;

6. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Aizvēji» Penkules 
pagastā trijos atsevišķos īpašu-
mos;

7. atļaut sadalīt nekusta-
mo īpašumu «Vēveri» Krimūnu 
pagastā divos atsevišķos īpašu-
mos;

8. apvienot nekustamos 
īpašumus «Jaunzemnieki 259» un 
«Jaunzemnieki 260» Auru pagas-
tā;

9. apvienot nekustamā 
īpašuma «Čakšu lauks» zemes 
vienību un nekustamā īpašuma 
«Smaidas» divas zemes vienības 
Zebrenes pagastā;

10. izbeigt pašvaldības īpa-
šuma tiesības uz nekustamo īpa-
šumu Robežu ielā 13, Dobelē;

11. izdarīt grozījumus 2005. ga- 
da 4.  augustā noslēgtajā zemes un 

nedzīvojamo telpu nomas līgumā 
starp Dobeles pilsētas domi un SIA 
«Zundras»;

12. pārdot dzīvokļu īrnie-
kiem nekustamos īpašumus – 
Nr. 24 Dainu ielā 5 un Nr. 49 Kras-
ta ielā 11, Dobelē; Nr. 2 «Ģīgumos 
1», Bērzes pagastā, un Nr. 9 «Bēr-
ze 13», Bērzē, Bērzes pagastā;

13. atsavināt dzīvokli Nr.  5 
«Bastardos», Bērzē, Bērzes pa-
gastā, pirmpirkuma tiesīgajam;

14. pārdot atklātā izsolē 
nekustamos īpašumus – dzīvok-
li Nr.  12 Priežu ielā 9, Gardenē, 
Auru pagastā, 92,6 m² platībā; 
dzīvokli Nr. 17 Dārza ielā 2, Ap-
guldē, Naudītes pagastā, 31,3 m² 
platībā; zemesgabalu «Jaunzem-
nieki 292» Auru pagastā 0,0594 
ha platībā; zemesgabalu «Vec- 
zemnieki 222» Auru pagastā 

0,0961 ha platībā; zemesgabalu 
«Zenteņi» Dobeles pagastā 2,35 
ha platībā; zemesgabalu «Pokai-
ņi 70» Krimūnu pagastā 0,0622 
ha platībā un zemesgabalu «Ros-
mes» Naudītē, Naudītes pagastā, 
1,0754 ha platībā, uzdot Dobe-
les novada pašvaldības Īpašuma 
konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus un organizēt 
nekustamo īpašumu atsavināša-
nu likumā noteiktajā kārtībā;

15. atļaut pašvaldībai pirkt 
nekustamo īpašumu – zemi 
«Liepziedi» Bikstos, Bikstu pa-
gastā, ar platību 0,8698 ha;

16. izdarīt grozījumu Do-
beles novada domes 2019.  gada 
31.  oktobra lēmuma Nr.  249/11 
«Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma – dzīvokļa Nr.  25 Priežu 
ielā 24, Gardenē, Auru pagastā, 

Dobeles novadā, atsavināšanu» 
2. punktā;

17. izbeigt Dobeles novada 
pašvaldības pienākumu pārvaldīt 
dzīvojamās mājas, kurās visi dzī-
vokļi privatizēti par pajām:

17.1. ar 2020. gada 27. augus-
tu Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pa-
gastā, kas sastāv no 55 dzīvokļu 
īpašumiem un zemesgabala 3956 
m² platībā;

17.2. 17.2. ar 2020. gada 27. 
augustu Liepu ielā 3, Šķibē, Bēr-
zes pagastā, kas sastāv no 18 dzī-
vokļu īpašumiem un zemesgaba-
la 0,35 ha platībā;

17.3. ar 2020. gada 27. au-
gustu Liepu ielā 4, Šķibē, Bērzes 
pagastā, kas sastāv no 8 dzīvokļu 
īpašumiem un zemesgabala 0,6 
ha platībā;

17.4. ar 2020. gada 27. augustu 
Liepu ielā 5, Šķibē, Bērzes pagastā, 
kas sastāv no 8 dzīvokļu īpašumiem 
un zemesgabala 0,52 ha platībā;

17.5. ar 2020. gada 27. au-
gustu Liepu ielā 7, Šķibē, Bērzes 

(Vēl – 10 . lappusē)



pagastā, kas sastāv no 8 dzīvokļu 
īpašumiem un zemesgabala 0,54 
ha platībā;

17.6. ar 2020. gada 27. augus- 
tu Liepu ielā 8, Šķibē, Bērzes pa-
gastā, kas sastāv no 4 dzīvokļu 
īpašumiem, kūts un šķūņiem, un 
zemesgabala 0,75 ha platībā;

17.7. ar 2020. gada 5. sep-
tembri «Lejasstrazdos 3», Lejas-
strazdi, Dobeles pagastā, kas sa-
stāv no 4 dzīvokļu īpašumiem un 
zemesgabala 411 m² platībā;

17.8. ar 2020. gada 5. sep-
tembri «Lejasstrazdos 6», Lejas-
strazdi, Dobeles pagastā, kas sa-
stāv no 5 dzīvokļu īpašumiem un 
zemesgabala 0,0768 ha platībā;

17.9. ar 2020. gada 5. sep-
tembri «Lejasstrazdos 19», Le-

jasstrazdi, Dobeles pagastā, kas 
sastāv no 8 dzīvokļu īpašumiem 
un zemesgabala 0,04 ha platībā;

17.10. ar 2020. gada 5. sep-
tembri «Lejasstrazdos 21», Le-
jasstrazdi, Dobeles pagastā, kas 
sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem 
un zemesgabala 0,12 ha platībā;

17.11. 17.10.ar 2020. gada 
5. septembri «Lejasstrazdos 22», 
Lejasstrazdi, Dobeles pagastā, 
kas sastāv no 12 dzīvokļu īpašu-
miem un zemesgabala 0,14 ha 
platībā;

18. apstiprināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
izsoles rezultātus;

19. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  13 «Grozījums Dobeles 
novada domes 2020. gada 27. feb-
ruāra saistošajos noteikumos 

Nr. 4 «Dobeles novada sabiedris-
kās kārtības noteikumi»»;

20. izdarīt grozījumu Do-
beles novada domes 2018.  gada 
29.  novembra lēmumā Nr.  275/14 
«Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksas noteikšanu» un 
aizstāt lēmuma 1.2.  apakšpunktā 
skaitli «11,35» ar skaitli «11,00»;

21. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2018.  gada 
25.  oktobra lēmumā Nr.  253/12 
«Par Dobeles novada pašvaldības 
iestāžu maksas pakalpojumiem»;

22. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2020.  gada 
24. septembra lēmumā Nr. 245/12 
«Par Dobeles novada pašvaldības 
apmaksātiem Dobeles novada 
pašvaldības sporta bāzu izman-
tošanas limitiem Dobeles novada 
sporta klubiem un biedrībām»;

23. apstiprināt Dobeles Valsts 
ģimnāzijas nolikumu;

24. izdarīt grozījumus Do-
beles novada domes 2018.  gada 
30.  augusta lēmumā Nr.  193/10 
«Par Dobeles 1. vidusskolas noli-
kuma apstiprināšanu»;

25. iesniegt projekta «TAD 
tālāk kopā!» iesniegumu Jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros 
izsludinātajā atklātā projektu kon-
kursā «Starpnovadu un starpinsti-
tūciju sadarbība jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī»;

26. apstiprināt projekta «Ka- 
nalizācijas tīklu paplašināšana 
Dobeles aglomerācijā» aktualizē-
to  izmaksu un ieguvumu analīzi 
un aktualizēto pieslēgumu no-
drošinājumu plānu centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai plāno-
to pieslēgumu izveidei, projekta 

īstenošanai nodrošināt Dobeles 
novada pašvaldības galvojumu 
SIA «DOBELES ŪDENS» kredītam 
1 463 885 EUR apmērā;

27. apstiprināt Dobeles no-
vada domes saistošos noteiku-
mus Nr.  14 «Grozījums Dobeles 
novada pašvaldības 2017.  gada 
26. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.  10 «Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas, lietošanas kārtību un 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Dobeles novadā»»;

28. apstiprināt Dobeles no-
vada Apbalvošanas komisijas 
2020.  gada 21.  oktobra lēmumu 
par apbalvojuma «Dobeles nova-
da pašvaldības GODA ZĪME» pie-
šķiršanu KRISTAPAM AMSILAM, 
PĒTERIM BLŪMAM un AIJAI 
PRINCEI-GALZONEI.

Informāciju sagatavoja: 
Dace Riterfelte,  
Dobeles novada  

pašvaldības  
sēžu protokolu  

vadītāja

2020. gada 10. novembrī 10. lappuse

Dobeles novada dome 2020. gada  
29. oktobra sēdē nolēma:

(Sākums – 9. lappusē)

IZSOLE
Dobeles novada 
pašvaldība atklātā 
mutiskā izsolē  
2020. gada 9. decembrī 
plkst. 14.00 Dobeles 
novada pašvaldības 
mazajā zālē, Brīvības ielā 
15, Dobelē, pārdos: 

• dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 
9, Gardenē, Auru pagastā, Do-
beles novadā, 92,6 m² platībā un 
pie dzīvokļa piederošās kopīpa-
šuma 926/8514 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes,  kadastra numurs 4646 900 
0612, par sākumcenu 4800,00 
EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 480,00 EUR un dalības 
maksa 20,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš –  
2021. gada 31. marts. 

Dzīvokļa apskates laiku sa-
skaņot ar SIA «Dobeles nam-
saimnieks» namu pārzini, zvanot 
63722463. 

• dzīvokli Nr.17 Dārza ielā 
2, Apguldē, Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā, 31,3 m² pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās 
kopīpašuma 294/12155 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mā-
jas un zemes, kadastra numurs 
4680 900 0216, par sākumcenu  
1300,00 EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 130,00 EUR un dalības 
maksa 20,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš – 
2021. gada 31. marts. 

Dzīvokļa apskates laiku sa-
skaņot ar SIA «Dobeles nam-
saimnieks» namu pārzini, zvanot 
63722463. 

• zemesgabalu «Jaunzem- 
nieki 292» Auru pagastā, Dobe-

les novadā, ar kadastra Nr. 4646 
012 0299, platība 0,0594 ha, ka-
dastra apzīmējums 4646 012 
0299, par sākumcenu 1600,00 
EUR, solis 100,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 160,00 EUR un dalības 
maksa 40,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš –  
2021. gada 31. marts. 

Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zva-
not 63707249. 

• zemesgabalu «Veczem-
nieki 222» Auru pagastā, Dobe-
les novadā, ar kadastra Nr. 4646 
011 0242, platība 0,0961 ha, ka-
dastra apzīmējums 4646 011 
0398, par sākumcenu 2100,00 
EUR, solis 100,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 210,00 EUR un dalības 
maksa 40,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš 
2021. gada 31. marts. 

Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zva-
not 63707249. 

• zemesgabalu «Zenteņi» 
Dobeles pagastā, Dobeles no-
vadā, ar kadastra Nr.  4660 005 
0067, platība 2,35 ha, par sākum-
cenu 13400,00 EUR, solis 200,00 
EUR. 

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošības 
nauda 1340,00 EUR un dalības 
maksa 40,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš -  
2021. gada 31. marts. 

Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zva-
not 63707249. 

• zemesgabalu «Pokaiņi 
70» Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra Nr. 4672 009 

0070, platība 0,0622 ha, kadastra 
apzīmējums 4672 009 0070, par 
sākumcenu 1600,00 EUR, solis 
100,00 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 160,00 EUR un dalības 
maksa 40,00 EUR. Nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš –  
2021. gada 31. marts. 

Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zva-
not 63707249. 

• nekustamo īpašumu «Ros-
mes» Naudītē, Naudītes pa-
gastā, Dobeles novadā, kas sa-
stāv no  zemesgabala ar kadastra 
Nr. 4680 003 0240, platība 1,0754 
ha, kadastra apzīmējums 4680 
003 0239, un uz tā esošajām trīs 
būvēm par sākumcenu 5000,00 
EUR, solis 200,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2020. gada 
7. decembrim rakstveidā jāreģis-
trējas pašvaldībā un pašvaldības 
bankas kontā jāiemaksā drošī-
bas nauda 500,00 EUR un dalī-
bas maksa 40,00 EUR. Nosolītās 
pirkuma maksas samaksas ter-
miņš – 2021. gada 31. marts. In-
formācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības ne-
kustamā īpašuma nodaļā, zvanot 
63707249. 

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

Drošības naudu un dalības 
maksu lūdzam ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Do-

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

Projekts Krimūnu pagasta 
bērnu attīstībai un 
veselībai
 Dobeles novada biedrība «Elise» uzsākusi īstenot 
Dobeles novada domes finansēto projektu 
«Līdzsvara attīstības lekcija vecākiem, veicinot 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu līdzsvara 
un vestibulārā aparāta attīstību, veicot fiziskas 
aktivitātes, sportojot kopā ar ģimeni, izmantojot 
attīstošo inventāru». 

Piesakot šo projektu, bied-
rības aktīvisti izvirzījuši mērķi 
mainīt Krimūnu pagasta ģimeņu 
paradumus, aicinot kopā ar bēr-
niem būt fiziski aktīvākiem, spor-
tojot kopā ar ģimeni.

Tikšanās laikā ar vecākiem 
fizioterapeite Ingūna Šmite pa-
stāstīja par līdzsvara nozīmi bēr-
na attīstībā pirmsskolas un sā-
kumskolas bērniem, demonstrēja 
vienkāršu, pieejamu inventāru 
līdzsvara treniņiem, kā arī deva 
iespēju vecākiem pašiem izmē-
ģināt vingrojumus. Ģimenes tika 

aicinātas kopā iesaistīties līdz-
svara attīstīšanas aktivitātēs, tā-
dējādi motivējot bērnus sportot 
un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros paredzēta 
arī līdzsvara izjūtas stimulējoša 
un veicinoša inventāra iegāde 
Krimūnu pagasta bērnu veselības 
attīstīšanai un uzlabošanai.  

Informāciju sagatavoja: 
Iveta Dembovska, 

Dobeles novada Sociālā dienesta 
sabiedrisko attiecību  

speciāliste 
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Piešķirti Dobeles novada pašvaldības 
apbalvojumi
Ik gadu, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, 18. novembri, Dobeles novada 
pašvaldība piešķir apbalvojumus saviem izcilākajiem cilvēkiem.

Atbilstoši pašvaldības nolikumam «Par Dobeles nova-
da pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtī-
bu», ir nodibināti divi pašvaldības apbalvojumi: Goda zīme 
un Atzinības raksts.

Apbalvojumus piešķir par novadam nozīmīgu un plašu 
atpazīstamību guvušu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti; 
par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā vai sabiedriskajā 
darbībā; par izcilu profesionālo meistarību, kas sekmējusi 
novada atpazīstamību; par mūža ieguldījumu un izciliem 
nopelniem darbā novadā un citiem sasniegumiem. 

Šogad Dobeles novada dome un Apbalvošanas komisi-
ja pieņēmušas lēmumu apbalvot sekojošas personas.

Dobeles novada pašvaldības augstākais 
apbalvojums – GODA ZĪME – piešķirts:

• akciju sabiedrības «Dobeles dzirnavnieks» valdes 
priekšsēdētājam KRISTAPAM AMSILAM par ilggadēju no-
zīmīgu sabiedrisko aktivitāti un profesionālo ieguldījumu 
novada attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību 
Latvijā un pasaulē;

• arhitektam PĒTERIM BLŪMAM par izcilu profesio-
nālo meistarību un sevišķi nozīmīgu ilggadēju ieguldīju-
mu Dobeles kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

• gleznotājai un vizuālās mākslas skolotājai AIJAI 
PRINCEI-GALZONEI par novadam nozīmīgu profesionālo 
meistarību un sabiedrisko aktivitāti, kas sekmējusi Dobe-
les vārda atpazīstamību.

Dobeles novada pašvaldības 
apbalvojums – ATZINĪBAS RAKSTS – 

piešķirts:

• Dobeles sākumskolas direktorei VIVITAI DOLOTO-
VAI par profesionālu, mērķtiecīgu un radošu skolvadības 
darbu Dobeles novadā;

• skolotājai SKAIDRĪTEI URŽEVICAI par ilggadēju 
teicamu profesionālo darbību vispārējā izglītībā Dobeles 
novadā;

• zinātniecei DALIJAI SEGLIŅAI par daudzpusīgu zi-
nātnisko darbību un profesionālo ieguldījumu augļaugu 
produktu izstrādē un ieviešanā.

Tradicionāli pašvaldības apbalvojumi tiek pasniegti 
svinīgā publiskā pasākumā Latvijas valsts dzimšanas die-
nā. Diemžēl šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī, publiskais pasākums ir atcelts. 

Tomēr pašvaldība, vēloties ar pienācīgu cieņu un godu 
pasniegt Dobeles novada apbalvojumus šā gada laureā-
tiem, svinīgo pasākumu organizēs iespējami vistuvākajā 
laikā, par to iepriekš informējot apbalvojumu saņēmējus 
un aicinātos viesus.

Dobeles novada pašvaldības augstākais apbalvo- 
jums – GODA ZĪME.

2019. gadā pašvaldības apbalvojumus saņēma (no kreisās) Aivis Vācers, Sarmīte Bumbiere, Maruta Vaļko, Agris 
Šiliņš, Reņa Lāce un Dace Melbārde.



Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums. 
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SIA «DOBELES ŪDENS» aicina klientus 
izmantot attālinātās iespējas
Izprotot situāciju un noteikumus valstī saistībā 
ar Covid-19 pandēmiju, SIA «DOBELES ŪDENS» 
novērtē attālinātu iespēju nozīmīgumu. Šie apstākļi 
ir pierādījuši, ka uzņēmumos veiktajos procesos ir 
jābūt vienkāršai un efektīvai norēķinu un saziņas 
sistēmai, kas spēj nodrošināt darbu un pakalpojumu 
sniegšanu attālināti.

SIA «DOBELES ŪDENS» ir 
gandarīts, ka laikus ir pievērsis 
uzmanību klientu apkalpošanas 
portāla ieviešanai un pakalpoju-
ma pieejamības modernizācijai, 
lai visas ierastās darbības būtu 
iespējams veikt attālināti. 

Kopš 2019. gada decembra 
SIA «DOBELES ŪDENS» klien-
ti rēķinu saņemšanai un saziņai 
izmanto tiešsaistes vietni «Bill.
me». Tā ir ērti lietojama un viegli 
saprotama lietotne, kurā klien-
tam nepieciešams reģistrēties, lai 
pēcāk izmantotu lietotnes snieg-
tās priekšrocības. 

«Bill.me» sniedz iespē-
ju lietotājam sekot līdzi savas 
mājsaimniecības uzturēšanas 
izmaksām, veikt rēķinu apmak-
su, paziņot skaitītāju rādījumus, 
pārvaldīt maksājumu un skaitītā-
ju rādījumu vēsturi. Bill.me tieš-
saistes norēķinu platformā var 
ienākt caur Dobeles Ūdens mājas 
lapu, spiežot uz ikonas «Klientu 
portāls» (www.dobelesudens.lv) 
vai arī uzreiz doties uz lietotni 

«Bill.me»: www.bill.me/lv.
Aicinām klientus reģistrē-

ties platformā «Bill.me», lai pār-
valdītu rēķinus un sekotu līdzi 
skaitītāju rādījumu vēsturei. Re-
ģistrēšanās, rēķinu saņemšana, 
skaitītāju rādījumu nodošana un 
vēsturiskās informācijas iegūša-
na notiek bez maksas. Turklāt, 
saņemot rēķinu šajā platformā, 
rēķina apmaksa iespējama klien-
tam ierastajā un ērtākajā veidā. 

Atgādinām, ka SIA «DOBE-
LES ŪDENS» klientu daļā netiek 
pieņemti skaidras naudas darīju-
mi. Skaidrā naudā iespējams ap-
maksāt rēķinu «Maxima» veikala 
kasēs un «Latvijas Pastā». Veikalā 
«Maxima» rēķina apmaksas pa-
kalpojums maksā 0.50 EUR, savu-
kārt «Latvijas Pastā» – 0.90 EUR. 

Esam pateicīgi saviem klien-
tiem par sapratni un vēlmi sadar-
boties.

SIA «DOBELES ŪDENS» 
administrācija 

Piedalies «svaiga gaisa  
treniņā» Ķestermežā!
Dobeles Tūrisma informācijas centrs kopā ar 
Dobeles Sporta centru aicina piedalīties aktivitātē, 
kas veicama Ķestermežā, «Bērzes apļu» takās.

Mūsu valsts premjerministrs 
Krišjānis Kariņš saka: «Darbs, 
mājas, svaigs gaiss», mēs savu-
kārt pievienojam sportiskus ele-
mentus. Aktivitāte pieejama jeb-
kurā diennakts laikā. Ja nav bail 
no tumsas mežā, var iet arī pa 
tumsu.

Uzdevums ir sekojošs:  pa-
ņem telefonu un dodies uz mežu, 
bet telefonā vispirms ielādē QR 
kodu lasītājprogrammu.  Dodo-
ties pastaigā, skrējienā vai brau-
cienā pa lielo Bērzes apli, uz 
kokiem ieraudzīsi QR kodus un 
bultiņas, kas norāda virzienu. 
Zem QR kodiem slēpjas vingroju-
mi, kurus būtu vēlams izpildīt. Ja 
kāds vingrojums par grūtu, droši 

aizstāj to ar kādu citu – vieglāku.
Aktivitātes veicēji tiek aici-

nāti piedalīties konkursā. Uzde-
vums saistīts ar sportisko vingri-
nājumu izpildi: uztaisi pašbildi 
kopā ar kādu no QR kodiem vai 
vēl labāk – nofilmē, kā veic kādu 
no uzdevumiem, ievieto to  Tū-
risma informācijas centra «Face- 
book.com»  kontā  pie šīs  ziņas, 
komentāru sadaļā. 

1. decembrī no dalībnieku vi-
dus tiks izlozēts viens laimīgais, 
kurš saņems kādu no Dobeles su-
venīriem. 

Sintija Liekniņa,   
Dobeles Sporta centra  

metodiķe 

Dobeles pilsdrupas apmeklē Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes eksperti
5. novembrī Dobeles novada pašvaldības vadība, 
speciālisti un būvuzņēmuma AS «RERE GRUPA» 
pārstāvji tikās ar Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes ekspertu grupu, kura iepazinās ar Dobeles 
Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācijas un 
rekonstrukcijas projektā paveikto.

Būvniecības darbi ir pabeigti, 
un objekts tiek gatavots nodo-
šanai ekspluatācijā. Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes 
ekspertu grupa sniegs atzinumu, 
kas ir viens no objekta nodošanai 
nepieciešamajiem dokumentiem. 

Arhitekts Pēteris Blūms, būv-
projekta un autoruzraudzības va-
dītājs, iepazīstināja klātesošos ar 
darba norisi Dobeles pilsdrupās.  

Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns 
izteica pateicību arhitektam Pē-
terim Blūmam un citiem projek-
ta «Nozīmīga kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un attīs-
tība kultūras tūrisma piedāvāju-
ma pilnveidošanai Zemgales re-
ģionā» realizācijā iesaistītajiem 
speciālistiem.

Pēc tikšanās pašvaldībā sa-
nāksmes dalībnieki devās uz Do-
beles pilsdrupām, lai dabā iepazī-
tos ar projekta laikā paveikto.

Būvprojekts realizēts ar gal-
veno mērķi nodrošināt Dobeles 
pilsdrupu turpmākās saglabāša-

nas ilglaicīgumu un radīt jaunas 
iespējas pilsētas iedzīvotājiem, 
viesiem, tūrisma industrijai apzi-

nāt kultūras mantojumu, reģiona 
un pilsētas vēsturi, izmantot līdz 
šim ierobežotās Dobeles pils no-
vietnes un kultūrvēsturiskā satu-
ra sociālās un publiskās iespējas. 

Santa Savicka, 
Dobeles novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību  
speciāliste 


