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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

obrīd jūs visus uzrunāju ar īpašu smel-
dzi sirdī, ar sajūtu, kāda ir arī katrā no 
jums, jo, ņemot vērā Ukrainā notieko-
šo karadarbību, ko uzsākusi Krievija, 

nav rodamas atbildes uz daudziem jautāju-
miem, un notiekošais viennozīmīgi nevienu 
no mums nespēj atstāt vienaldzīgu. Dobeles 
novada pašvaldība pilnībā solidarizējas ar Uk-
rainu un tās tautu, atbalstot Ukrainas valsts 
teritorijas nedalāmību. To pierādīja 2. marta 
solidaritātes mītiņš Dobelē, Aucē un Tērvetē, 
kad ne tikai visi kopā paudām atbalstu Ukrai-
nas tautai, bet arī tiem novada iedzīvotājiem, 
kuru radi, draugi un paziņas atrodas kara 
šausmu virpulī. 

Es personīgi nosodu Krievijas militāro ag-
resiju Ukrainā, kas ir rupjš starptautisko tie-
sību normu pārkāpums, un izsaku vislielāko 
atbalstu visai ukraiņu tautai, kas vienoti un 
patriotiski aizstāv savu zemi soli pa solim.  Es 
aicinu iedzīvotājus mūsu novadā un visā Lat-
vijā būt vienotiem īpaši šajā laikā, kad Ukrai-
nai nepieciešams vislielākais atbalsts! 

Dobeles novada pašvaldību ar Ukrainu 
saista īpaša saikne, jo viena no pašvaldības 
sadarbības partnerēm ir pilsētiņa Shidnica. 
Februārī Dobeles novada domes sēdē tika 
lemts paust tai īpašu atbalstu, nosūtot Dobe-
les novada pašvaldības vēstuli un, nepiecieša-
mības gadījumā, nodrošinot reālu palīdzību, 
tostarp bēgļu izmitināšanai no militārā kon-
flikta zonām. Vēstulē Shidnicas pašvaldības 
pārstāvjiem lūdzu darīt mums zināmu, kāda 
veida palīdzība Ukrainas cilvēkiem šobrīd ir 
visvairāk nepieciešama, lai to varētu sagatavot. 
Domes ārkārtas sēdē martā lēmām, kāda reāla 
sadarbība varētu būt un kā to organizēt kopā 
ar nevalstiskajām organizācijām, kas tieši ir 
iesaistītas  palīdzības organizēšanā Ukrainai.  

Mēs visi šobrīd apzināmies, ka karš Uk-
rainā ir 21. gadsimta traģēdija – iznīcinātās 
dzīves, izpostītie nami un infrastruktūra Uk-
rainā vēl ilgi liecinās par sāpēm, kas noda-

rītas Ukraiņu tautai, tāpēc mēs nedrīkstam 
klusēt, mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi, un 
es jau tagad pateicos visiem, kas spēj sniegt 
morālo atbalstu, sazinoties ar saviem radiem, 
draugiem un paziņām Ukrainā, kas ir atradu-
ši iespēju ziedot naudas līdzekļus Ukrainas 
iedzīvotājiem un karadarbībā iesaistītajiem, 
kas uzņemas iniciatīvu dažādu nepieciešamo 
lietu sagādē, kas ir piekrituši izmitināt bēgļus, 
viņus pabarot un parūpēties par darba vie-
tām. Tas ir atbalsts, kas ukraiņu tautai šobrīd 
ir visvairāk nepieciešams! Ukraina vēl turas 
uz savas spēcīgās dzimtenes mīlestības bru-
ņām, ukraiņi ir gatavi mirt par savu valsti, 
par savu zemi, jo viņiem tagad ir uzbrucis 
milzīgs fizisks pārspēks ar nolūku – iznīci-
nāt tautu. Es nespēju pat iedomāties, kas 
notiktu, ja Putina visatļautība turpinātos, jo 
Krievija kļūst nekontrolējama, arvien agresī-
vāka, izsakot dažādus draudus. Šobrīd NATO 
ir mūsu drošības garants, tāpēc saglabāsim 
vēsu prātu, neiekritīsim Krievijas propagan-
das tīklos, esiet ļoti uzmanīgi un izvērtējiet 
informāciju, kas saistīta ar iebrukumu Uk-
rainā, kā arī ar palīdzības sniegšanu Ukrai-
nai, jo šobrīd arī krāpnieki nesnauž! Aicinu 
iedzīvotājus izmantot centralizētās palīdzī-
bas sniegšanas iespējas, apmeklējot www.
ziedot.lv, www. ukraine-latvia.com un citas ofi-
ciālās mājaslapas. 

Par saviem novada iedzīvotājiem šobrīd 
nopietni domā arī Dobeles novada Civilās 
aizsardzības komisija un atgādinām, ka ikvie-
nam ir jābūt modram, savā nostājā un pārlie-
cībā stabilam, ir jāuzticas, ka mēs kontrolē-
jam situāciju savā pašvaldībā.

Esam vienoti, esam stipri savās domās un 
darbos! Atbalstot Ukrainu, mēs atbalstām vi-
sas Eiropas un pasaules brīvību, mēs skaļi sa-
kām: NĒ KARAM! NĒ AGRESIJAI! PAR MIERU 
PASAULĒ!

Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Ivars	Gorskis

GODĀJAMIE DOBELES 
NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE “ĀBOLĪTIS” JAUNO 
GADU IESĀK JAUNĀS TELPĀS 

kas otrajā un trešajā stāvā 412 m2 pla-
tībā ir iekārtotas trīs mājīgas, skaisti 
izremontētas grupiņu telpas ar tām 

piegulošām telpām bērnu diendusai, mazo 
audzēkņu vajadzībām izbūvēts atbilstošs sa-
nitārais mezgls, plaša zāle, sanāksmju telpa, 
atsevišķa telpa logopēda nodarbībām u. c. 
Jau šodien ēku apdzīvo un ik dienu te dažā-
das prasmes apgūst 54 audzēkņi.

Līdzekļi būvdarbu veikšanai – 100 448,87 EUR 
apmērā (bez PVN) – rasti no pašvaldības fi-
nanšu līdzekļiem. Remontdarbu laikā veik-
ta grīdas konstrukciju nomaiņa, sienu un 
griestu apdares darbi, elektroinstalācijas 
un apgaismojuma elementu nomaiņa, jau-
nu starpsienu izbūve, kā arī jaunas ūdens-
apgādes, santehnikas un kanalizācijas iz-
būve. Vienā no kāpņu telpām veikta sienu 
un griestu apdare, kā arī uzstādītas jaunas 
kāpņu margas un ugunsdrošās durvis. Ēkā 
uzlabota gaisa kvalitāte, izbūvējot telpu ven-
tilācijas skursteņus un kanalizācijas venti-
lāciju. Pārbūve veikta atbilstoši arhitektes 
Zaigas Gailes izstrādātajai apliecinājuma 
kartei.

PII “Ābolītis” atklāšanā piedalījās arī vai-
rāki Dobeles novada domes pārstāvji – Do-
beles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis, priekšsēdētāja vietnieks Guntis Saf-
ranovičs un deputāts Andrejs Spridzāns. 

Jāatzīmē, ka iestādes padome aktīvi orga-
nizēja grupu vecāku iesaistīšanos mēbeļu un 
mantu pārnešanā no vecās ēkas uz jaunajām 
telpām. Ievērojot epidemioloģisko situāciju 
valstī, darbs tika organizēts dažādos laikos 
un vairākās dienās. Pārcelšanās procesā 
iesaistījās   ne tikai vecāki, bet arī zemessar-

gi, darbinieki un paši bērni. Lai iekārtotu un 
ātrāk apdzīvotu jaunās telpas, bērnu vecāki 
un darbinieki nesavtīgi veltīja laiku arī brīv-
dienās.

PII “Ābolītis” ir gājis laikam līdzi, un bēr-
nu grupiņās iekārtotas ūdens strūklaciņas. 
To mērķis ir veidot bērnu ieradumus veselī-
gam dzīvesveidam – lietot ikdienā dzeramo 
ūdeni. Tāpat iestāde lepojas ar savu ēdamzāli 
un radošo šefpavāru, kā arī gardiem ēdie-
niem.

Pirmsskolas izglītības iestādei pārceļo-
ties uz jaunajām telpām, atbrīvojās vieta 
Krimūnu tautas namā, kur līdz šim bija ap-
metušies “Ābolīša” audzēkņi. Lai gan mazie 
audzēkņi te allaž bijuši gaidīti, tomēr ikdie-
nā telpu trūkums licis sevi manīt. Tautas 
namā, kuru apdzīvo 14 amatiermākslas ko-
lektīvi, tagad rastas papildu telpas nodarbī-
bām, tērpiem, dekorācijām, skatuves nofor-
mējumam u. c. 

Krimūnu PII “Ābolītis” kolektīvs izsaka 
lielu pateicību Dobeles novada pašvaldībai 
un deputātiem par līdzekļu ieguldīšanu re-
montdarbos, Krimūnu pagasta pārvaldei un 
Dobeles novada Izglītības pārvaldei par ide-
jām telpu plānošanai un racionālai izman-
tošanai, kā arī zemessargiem, vecākiem un 
visiem, kuri iesaistījās lielākos un mazākos 
darbos.

Ar to savā attīstībā PII “Ābolītis” neapstā-
jas, notiek vides pilnveidošana, iekārtošana, 
nepieciešamo lietu apzināšana un jaunu 
mērķu izvirzīšana.

Dobeles	novada	pašvaldības	un	PII	“Ābolītis”	
radošās	komandas	informācija	

Dobeles novada Krimūnu pagastā šis gads nesis sen gaidītas pārmai-
ņas. Pēc vērienīga remonta Krimūnu pagasta skolas ēkā atkal dzirdami 
bērnu smiekli un čalas, te jau kopš janvāra sev mājvietu radusi pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”. 

DOBELES NOVADĀ NOTIKA SOLIDARITĀTES MĪTIŅI 
UKRAINAS ATBALSTAM
Atsaucoties Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam Latvijas pašvaldībām 
vienoties vienlaicīgā atbalsta mītiņā Ukrainai, Dobeles novada iedzīvotāji 
2. martā pulcējās Dobelē, Aucē un Tērvetē, lai paustu savu atbalstu Ukrainai. 
Uz mītiņu iedzīvotāji ieradās ar Ukrainas karogiem, plakātiem, lentītēm un 
citu atribūtiku, kas neizrādīja naidu vai agresiju, bet gan parādīja vienotu at-
balstu visai Ukrainas tautai.

Šobrīd visa pasaule sadodas rokās, lai at-
balstītu Ukrainas tautas centienus nosargāt 
savu neatkarību, savu tēvzemi, savus bēr-
nus un ģimenes. Ar atbalsta mītiņu Dobeles 
novada iedzīvotāji pauda nostāju, ka Krievi-
jas uzbrukums Ukrainai ir uzbrukums visai 
Eiropai,  tās vērtībām, tāpēc visiem spēkiem 
jānosargā Ukrainas un Eiropas turpmākā ne-
atkarība. 

Atbalsta runu Dobelē teica Dobeles novada 
domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis, Aucē – 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs 
un Tērvetē – domes deputāts Andrejs Spri-

dzāns. Mītiņa laikā Dobelē tika atskaņota arī 
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna 
tautiešiem, kur prezidents pauda atbalstu uk-
raiņiem un iedvesmoja novadniekus būt mod-
riem un nepaļauties provokācijām.

Uz solidaritātes mītiņu Dobeles novadā bija 
ieradušies dažādu paaudžu cilvēki, arī ģimenes 
ar bērniem un jaunieši. Cilvēki atzina, ka šobrīd 
pārņem bailes, jo nevar paredzēt notikumu tā-
lāko gaitu, tāpēc šī kopā sanākšana, lai sajustu 
vienotību, ir vajadzīga arī pašiem. Ir jāstāv līdzās 
Ukrainai plecu pie pleca, jo ir svarīgi, ka, sanākot 
kopā, arī paši sev  parādām, ka varam būt vienoti. 

Mītiņos pulcējās daudz novada iedzīvotāju.                                    Kaspara Krauzes foto 

Tāpat mītiņa dalīb-
nieki Dobelē, Aucē un 
Tērvetē tika aicināti 
vienoties klusuma brīdī 
un pieminēt visas karā 
iesaistītās ģimenes. Pal-
dies visiem iedzīvotā-
jiem, kuri rada iespēju 
ierasties un atbalstīt Uk-
rainas tautu šajos grūta-
jos laikos!
Informācija iedzīvotā-
jiem.

Lai vienuviet snieg-
tu būtisku informāciju 
par atbalsta sniegšanas un saņemšanas ie-
spējām Ukrainas civiliedzīvotājiem, darbu 
uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izvei-
dotais vienotais informatīvais tālrunis  “Pa-
līdzība ukraiņiem Latvijā”. Tālruņa numurs: 

27 380 380. Aktuālā infomācija par palīdzī-
bas sniegšanas un saņemšanas iespējām uk-
raiņu bēgļiem pieejama arī novada tīmekļ-
vietnē  www.dobele.lv.

Dobeles	novada	pašvaldības	informācija
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24. FEBRUĀRĪ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOBELES NOVADA 
DOMES SĒDE. TAJĀ NOLĒMA:

1. Pieņemt izpilddirektora atskaiti par iepriekšējo darba periodu.
2. Apstiprināt grozījumus Dobeles novada domes 2022. gada 12. jan-

vāra lēmumā Nr. 3/1 ”Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas 
pakalpojumiem”.

3. Apstiprināt “Grozījumus nolikumā ”Finansiālā atbalsta piešķirša-
nas kultūras nozares projektiem komisijas nolikums””.

4. Uzsākt Auces Mūzikas skolas un Bēnes Mūzikas un mākslas sko-
las reorganizāciju, veicot to apvienošanu un izveidojot Dobeles novada 
Izglītības pārvaldes pakļautībā esošu profesionālās ievirzes izglītības 
iestādi – Auces Mūzikas un mākslas skola (adrese: Miera iela 29A, Auce, 
Dobeles novads, LV-3708) ar izglītības programmu īstenošanas vietām: 
Miera iela 29A, Auce, Dobeles novads, LV-3708 un Sniķeres iela 19, Bēne, 
Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711.

5. Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles novada domes saistošos 
noteikumus:

– Nr. 11 ”Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pa-
balstiem ”;

– Nr. 9 “Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”;

– Nr. 6 “Par  atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Dobeles novadā”.

6. Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. kla-
ses pamatizglītības otrā posma programmā 2022./2023. mācību gadā, no-
sakot, ka 7. klasē atļauts uzņemt ne vairāk kā 66 izglītojamos.

7. Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. klašu kom-
plektu skaitu 2022./2023. mācību gadā, nosakot, ka novada vispārizglīto-
jošās skolās tiks atvērtas 16 pirmās klases.

8. Aktualizēt Dobeles novada attīstības programmas 2021.–2027. ga-
dam investīciju plānu. 

9. Saskaņot grozījumus Dobeles novada domes 2017. gada 28. de-
cembra lēmumā Nr. 340/15 ”Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitu-
cionalizācijas plānu (2017–2020)”.

10. Par projektu “Neformālā izglītība un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas  Auces pilsētā un apkārtējos pagastos”.

11. Par Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam projektu Nr. LLI-425  “Daudzfunkcionālo centru – vie-
tējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”, 
“OCTOPUS”.

12. Par mājokļa pabalstu fiziskai personai.
13. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus:
– Nr. 9 “Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā”;
– Nr. 10 “Par Dobeles novada pašvaldības nodevām”.
14. Atcelt Dobeles novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumu 

Nr. 187/8.
15. Precizēt Dobeles novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu 

Nr. 8/2 “Par Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas 
sporta projektiem komisijas izveidi”.

16. Apstiprināt noteikumus “Grozījumi noteikumos “Dobeles novada 
pašvaldības ceļu un ielu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība””.

17. Nodibināt ceļa reālservitūtu Dobeles novada pašvaldībai piedero-
šā zemes vienībā “Pokaiņi 12”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadas-
tra apzīmējums 46720090058, par labu Dobeles novada pašvaldības ne-
kustamajam īpašumam “Pokaiņi 13”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 
kadastra numurs 46720090055, piešķirot tiesības uz braucamo ceļu 4,5 m 
platumā un 23 m garumā.

18.  Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr. 41 Priežu ielā 22, 
Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā.

19. Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus:
– dzīvokli Nr. 21 Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā; 
– dzīvokli Nr. 7 ’’Ozoliņi’’, Īles pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 24 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles no-

vadā;
– dzīvokli Nr. 15 ”Dzelmes”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Dobeles no-

vadā;
– dzīvokli Nr. 3  Jelgavas ielā 8, Bēnē,  Bēnes pagastā, Dobeles novadā;
– dzīvokli Nr. 5 ”Liesmas”, Bukaišos, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā;
– Alkšņu ielā 5A, Aucē, Dobeles novadā;
– Kapsētas ielā 28, Aucē, Dobeles novadā;
– Pils ielā 17, Aucē, Dobeles novadā;
– ”Slokas”, Īles pagastā, Dobeles novadā;
– ”Griezes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
– ”Neimane”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
– ”Amoliņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
– ”Apiņi”, Ukru pagastā, Dobeles novadā;
– ”Pieceriņu 5”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
– ”Piemuita”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
– ”Veczemnieki 344”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
– ”Ķirsīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5 ”Prinči”, Īlē, 

Īles pagastā, Dobeles novadā, trešo izsoli.
21. Apstiprināt izsoles rezultātus.
22. Nodot medību tiesības Mednieku biedrībai “Garaiskalns”.
23. Deleģēt pārvaldes uzdevumus pašvaldības kapitālsabiedrībām 

SIA ”Dobeles ūdens”, SIA ”Dobeles komunālie pakalpojumi”, SIA “Auces 
komunālie pakalpojumi”, SIA “Dobeles namsaimnieks”, SIA “Dobeles 
autobusu parks”.

24. Iecelt Dobeles novada Penkules pagasta pārvaldes vadītājas ama-
tā Ēriku Karro.

25. Apstiprināt grozījumus nolikumā “Dobeles novada Sociālā die-
nesta nolikums”.

26. Apstiprināt grozījumus Dobeles novada domes 2021. gada 19. jū-
lija lēmumā Nr. 14/3 „Par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju iz-
veidošanu”.

27. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
Santa Eberte, domes sēžu sekretāre

IZSOLES
Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 
13. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības Lielajā zālē, Brīvības ielā 15, 
Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā 
izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

•	 dzīvokli Nr. 24 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 29,1 kv. m platībā, un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 291/8962 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra 
numurs 4646 900 0636, par sākumcenu 2300 EUR, 
solis – 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles 
namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.

•	 dzīvokli Nr. 15 “Dzelmes”, Lielaucē, Lielauces 
pagastā, Dobeles novadā, 68,3 kv. m platībā, un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 650/13362 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 
4676 900 0044, par sākumcenu 2000 EUR, solis – 200 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš  – 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks 
saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 
namu pārzini, zvanot pa tālr.: 27234102.

•	 dzīvokli Nr. 3 Jelgavas ielā 8, Bēnē, Bēnes pagastā, 
Dobeles novadā, 31,8 kv. m platībā, un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 318/3927 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 
4650 900 0406, par sākumcenu 1000 EUR, solis – 100 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 100 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks 
saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 
namu pārzini, zvanot pa tālr.: 27234102.

•	 dzīvokli Nr. 5 “Prinči”, Īlē, Īles pagastā, 
Dobeles novadā, 30,8 kv. m platībā, un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 308/13221 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 
4664 900 0014, par sākumcenu 700 EUR, solis – 50 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 70 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks 
saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 
namu pārzini, zvanot pa tālr.: 27234102.

•	 dzīvokli Nr. 5 “Liesmas”, Bukaišos, Bukaišu 
pagastā, Dobeles novadā, 73 kv. m platībā, un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 681/7277 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 
4656 900 0083, par sākumcenu 2700 EUR, solis – 200 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 
20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams, 
zvanot pa tālr.: 63726001.

•	 zemesgabalu “Slokas” Īles pagastā, Dobeles nova
dā, ar kadastra numuru 4664 002 0240, platība 0,54 ha 
(kadastra apzīmējums 4664 002 0083), par sākumcenu 
800 EUR, solis – 80 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
80  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Griezes” Vītiņu pagastā, Dobeles 
no vadā, ar kadastra numuru 4694 003 0143, platība 4,19 ha 
(kadastra apzīmējums 4694 003 0142), par sākumcenu 
15000 EUR, solis – 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Neimane” Vītiņu pagastā, Dobeles 
no vadā, ar kadastra numuru 4694 003 0051, platība 
2,79 ha (kadastra apzīmējums 4694 003 0051), par 
sākumcenu 9500 EUR, solis – 500 EUR. Dalībniekiem 

līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 950  EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma 
tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 
63707249.

•	 zemesgabalu “Amoliņi” Vītiņu pagastā, Dobeles 
no vadā, ar kadastra numuru 4694 005 0204, platība 2,13 ha 
(kadastra apzīmējums 4694 005 0584), par sākumcenu 
4800 EUR, solis – 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
480 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Apiņi” Ukru pagastā, Dobeles no
vadā, ar kadastra numuru 4690 002 0169, platība 9,47 ha 
(kadastra apzīmējums 4690 002 0168), par sākumcenu 
36000 EUR, solis – 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
3600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Pieceriņu 5” Vītiņu pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0470, 
platība 0,2905 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0470), 
par sākumcenu 900 EUR, solis – 100 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 90  EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma 
tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 
63707249.

•	 zemesgabalu – starpgabalu “Piemuita” Vītiņu 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 
4694 005 0476, platība 0,22 ha (kadastra apzīmējums 
4694 005 0476), par sākumcenu 500 EUR, solis – 50 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 50  EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības 
ir piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Veczemnieki 344” Auru pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 011 0353, 
platība 0,046 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0353), 
par sākumcenu 1100 EUR, solis – 100 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāie sniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu 
dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 110 EUR un dalības maksu 40 EUR, noso-
lītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 
30. jūnijs. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa 
tālr.: 63707249.

•	 zemesgabalu “Ķirsīši” Auru pagastā, Dobeles no
vadā, ar kadastra numuru 4646 008 0409, platība 0,0966 ha 
(kadastra apzīmējums 4646 008 0409), par sākumcenu 
900 EUR, solis – 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. aprīlim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
90  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Infor-
mācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit 
vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālru-
ni 63707249.

   Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
   Dobeles novada pašvaldība

    Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
    Reģ. Nr. LV90009115092

   Norēķinu konts SEB banka AS
    Nr. LV94UNLA0050014267180
    kods UNLALV2X

   Norēķinu konts “Swedbank” AS
    Nr. LV28HABA0001402050427
    kods HABALV22



2022. GADA 15. MARTS. NR. 5 (5) 3 AKTUALITĀTES un LĒMUMI

Pagājušajā gadā mainījās normatīvie akti 
saistībā ar daudzdzīvokļu māju piespiedu ze-
mes nomu. Izmaiņas paredz, ka no 2023. gada 
būs iespēja izpirkt zemi par kadastrālo vērtī-
bu bez zemes īpašnieka piekrišanas.

•	 Tam nepieciešams dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmums (50%+1 balss).

•	 Lietu ievadīs tiesu izpildītājs.

Dzīvokļu īpašnieki maksā zemes īpašnie-
kam tikai naudas summu, kas atbilst zemes 
kadastrālajai vērtībai.

•	 Administratīvos izdevumus – zemes 
uzmērīšanu, nostiprināšanu Zemesgrāmatā, 
tiesu izpildītāju izdevumus – apmaksās valsts.

•	 Varēs ņemt valsts aizdevumu – dzīvok-
lis nebūs jāieķīlā.

Visizdevīgāk tas būs 2023. un 2024. gadā 
(no 2025. gada mainīsies zemes kadastrālā 
vērtība). Tas nozīmē, ka no 2025. gadu palie-
lināsies arī zemes nomas maksa.

Aicinām māju pilnvarotos pārstāvjus, 
kā arī jebkuru dzīvokļu īpašnieku – aktī-
vistu – iesaistīties šajā procesā! Iegūt zemi 
īpašumā būs izdevīgāk, nekā nepārtraukti 

maksāt zemes īpašniekam nomas maksu.
Vairāk informācijas par šo programmu, 

kā arī par iespēju tikties klātienē, lai pārru-
nātu šos jautājumus, lūdzam zvanīt pa tālr.: 
63720983, 63722079, 63707295, 63 00112. Infor-
mācijai e-pasts: klienti@dobelesnamsaimnieks.lv

SIA “Dobeles namsaimnieks” informācija 

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” sa-
darbībā ar AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R” 
no februāra piedāvā iespēju iedzīvotājiem 
šķirot tekstila atkritumus ar mērķi izveidot, 
attīstīt, pilnveidot tekstila šķirošanas infra-
struktūru. Pakalpojums tiek nodrošināts bez 
maksas. Sākotnēji  SIA “Dobeles komunālie 
pakalpojumi” tekstila šķirošanas konteinerus 
izvietos šķiroto atkritumu apsaimniekošanas 
laukumā Dobelē, Spodrības ielā 2, pie Dobe-
les 1. vidusskolas un Bērzes, Bikstu, Dobeles, 
Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules pa-
gastos šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāša-
nas novietnēs.  

Nākotnē plānots izvietot tekstila šķiroša-
nas konteinerus visās šķiroto atkritumu īs-
laicīgās uzglabāšanas novietnēs pagastos un 
papildināt to skaitu pilsētā.

Tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotā-
ji aicināti ievietot atkārtotai lietošanai derī-
gus apģērbus (kreklus, bikses, jakas, kleitas, 
svārkus, mēteļus, šalles, cimdus, cepures) un 
apavus. Apģērbam un apaviem jābūt tīriem, 
sausiem, bez bojājumiem.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 
informācija 

SIA “DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 
PIEDĀVĀ IESPĒJU IEDZĪVOTĀJIEM ŠĶIROT 
TEKSTILA ATKRITUMUS
Lai samazinātu tekstila atkritumu apjomu un veicinātu to savākšanu, 
šķirošanu un atkārtotu pārstrādi, Eiropas Savienības direktīvas pa
redz, ka no 2025. gada ES dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt tekstil
izstrādājumu dalītu vākšanu, to paredz arī Atkritumu apsaimniekoša
nas valsts plāns 2021.–2028. gadam.

Parakstīties par apturētā likuma nodoša-
nu tautas nobalsošanai varēs klātienē parak-
stu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. Tā 
kā noteikts, ka parakstīšanās vietas jānosa-
ka valstspilsētu un novadu domēm un katrā 
pašvaldībā tās iekārtojamas ar tādu aprēķinu, 
lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena pa-
rakstu vākšanas vieta, Dobeles novada dome 
24. februāra kārtējā domes sēdē nolēma, ka 
Dobeles novada pašvaldībā būs pieejamas 
trīs parakstu vākšanas vietas: Auces Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Jelgavas ielā 1, Aucē; Tērvetes Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā un Dobe-
les Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Brīvības iela 15, Dobelē. 
Parakstu vākšanas darba laiks: pirmdienās, 
trešdienās, ceturtdienās: 15.00–19.00, pārējās 
darba dienās un brīvdienās: 9.00–13.00. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
varēs ierasties parakstu vākšanas vietā, bet 
vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks no-
drošināta iespēja pieteikties parakstu vākša-
nai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vē-
lētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu 
vākšanas dienā – 8. aprīlī. Piedalīties parakstu 
vākšanā varēs arī vēlētāji ieslodzījuma vietās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs 

personu apliecinošs dokuments – Latvijas 
pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība 
(eID karte).

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK ap-
kopos saņemto parakstu skaitu un parakstu 
vākšanas rezultātu paziņos Valsts preziden-
tam un publicēs tos izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas 
ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk 
kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu 
skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā 
būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai 
jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. 
Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par 
apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima 
par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu 
ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem 
deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un 
stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas 
nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk 
nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Ar likuma grozījumiem salīdzinošā tabulā 
var iepazīties CVK tīmekļa vietnē www.cvk.lv 

Ar likuma tekstu iespējams iepazīties: 
https://www.vestnesis.lv/op/2022/35B.1

Sagatavots saskaņā ar CVK sniegto 
informāciju 

PARAKSTU VĀKŠANA TAUTAS NOBALSOŠANAS 
IEROSINĀŠANAI PAR APTURĒTO LIKUMU 
“GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR OSTĀM” NOTIKS NO 
10. MARTA LĪDZ 8. APRĪLIM
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēmusi, ka parakstu vākšana tau
tas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma 
“Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu notiks no 2022. gada 10. mar
ta līdz 8. aprīlim.

Lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku ir bū-
vētas vairāk nekā pirms 40 gadiem. Tas 
nozīmē, ka praktiski, kā arī atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem visas komunikācijas 
(ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, apkures 
sistēma, gāzes vadi, elektroinstalācija), kā 
arī konstruktīvie elementi šādām ēkām ir 
nolietojušies un neatbilst vairs mūsdienu 
prasībām. Šādās ēkās avārijas iespējamī-
ba ir ļoti augsta, kas savukārt var novest 
pie jūsu īpašumu bojāšanas, kā arī pakal-
pojuma pārtraukšanas (piemēram ūdens, 
siltums).

Tāpat māju iekšpagalmi neatbilst mūs-
dienu prasībām (bērnu rotaļu laukumi, gā-
jēju celiņi, autostāvvietas, atkritumu kon-
teineru laukumi).

2022. gada 27. janvārī Dobeles novada 
dome ir pieņēmusi pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 5 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pie
saistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 
Tā ir iespēja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašniekiem sakārtot savas mājas iekšpa-
galmu, piesaistot pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Līdzfinansējuma apjoms ir 50% no 
projekta summas vai 5000 EUR. Pamatno-
sacījums līdzfinasējuma  saņemšanai – par 
to jānobalso vairākumam no dzīvokļu īpaš-
niekiem.

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu 
institūcija Altum” (“Altum”) pieņem pie-
teikumus, lai izsniegtu valsts aizdevumus 
atbalsta programmā daudzdzīvokļu ēku 
remontiem un apkārtnes teritorijas labie-

kārtošanai. Aizdevuma ietvaros mājās var 
veikt jebkurus uzlabojumus, bez komu-
nikāciju nomaiņas un pagalmu labiekār-
tošanas var veikt arī pagrabu griestu un 
jumtu bēniņu siltināšanu, jumta seguma 
atjaunošanu, kāpņu telpu remontu, balko-
nu atjaunošanu, fasādes atjaunošanu un 
krāsošanu, kā arī citus mājas remontdar-
bus.

Galvenais nosacījums, lai iegūtu “Altum” 
aizdevumu mājas remontam – dzīvokļu 
īpašniekiem ir jāvienojas par konkrētiem 
remontdarbiem un par to ir jānobalso vai-
rāk nekā pusei dzīvokļu īpašnieku.

Valsts aizdevuma mājas remontam gal-
venās priekšrocības – pie vienas un tās pa-
šas maksas labumus iegūstam uzreiz, ne-
vis kaut kad nākotnē, kad būsim sakrājuši 
naudu; maksāt kredītu ir lētāk, nekā krāt 
naudu remontdarbiem kaut kad nākotnē – 
inflācija savu padarīs.

Aicinām māju pilnvarotos pārstāvjus, 
kā arī jebkuru dzīvokļu īpašnieku – ak-
tīvistu iesaistīties mājas atjaunošanas 
procesā un mēs kā jūsu kopīpašuma pār-
valdnieks ar vislielāko atbildības sajūtu 
uzņemsimies pārvaldīt un vadīt šo mājas 
atjaunošanas procesu.

Vairāk informācijas par šo program-
mu, kā arī par iespēju tikties klātienē, 
lai pārrunātu šos jautājumus, lūdzam 
zvanīt pa tālr.: 63720983, 63722079, 
63707295, 63700112. E-pasts informācijai: 
klienti@dobelesnamsaimnieks.lv

SIA “Dobeles namsaimnieks” informācija 

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 
INFORMĒ

DARBĪBU SĀCIS DOBELES PILSĒTAS 
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

INFORMĀCIJA DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM, KURU MĀJAS ATRODAS UZ CITA ĪPAŠNIEKA ZEMES

Valsts un pašvaldības vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs atrodas līdzšinējā pašvaldī-
bas Apmeklētāju pieņemšanas un informāci-
jas centra telpās – Brīvības ielā 15, Dobelē.

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji va-
rēs saņemt informāciju un konsultācijas par 
vairāku valsts pārvaldes iestāžu pieprasītāka-
jiem pakalpojumiem. Klientu apkalpošanas 
speciālists palīdzēs pieteikt valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieeja-
mos e-pakalpojumus elektroniski. Atsevišķus 
valsts pārvaldes (Valsts ieņēmumu dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Nacionālā veselības dienesta) pakalpojumus  
varēs pieteikt ar VPVKAC personāla palīdzību 
pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā.

Tostarp būs iespējams izdrukāt digitālo 

COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārsli-
mošanas sertifikātu, kā arī izmantot tehnis-
ki aprīkotu darba vietu, ja tas nepieciešams 
valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanai.

Apmeklētāju ērtībām VPVKAC darbalaiks 
ir noteikts bez pusdienu pārtraukuma.

Tiek mainīts arī VPVKAC darba
laiks Aucē un Tērvetē, no 1. marta 
Dobeles pilsētas, Auces pilsētas un 
Tērvetes pagasta VPVKAC darbalaiks:

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena 
8.00–17.00

Trešdiena 8.00–18.00
Piektdiena 8.00–16.00

(Bez pusdienu pārtraukuma)

1. martā darbību uzsāka Dobeles pilsētas Valsts un pašvaldības vieno
tais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur iedzīvotāji varēs pie
teikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un tāpat kā līdz 
šim – visus pašvaldības pakalpojumus. Tāpat klientiem tiks nodrošinā
ta iespēja pieteikt epakalpojumus.

BEZMAKSAS PUBLISKI 
PIEEJAMIE PASĀKUMI MARTĀ

Izglītojoša atbalsta grupa pusaudžu ve
cākiem “Ceļvedis, audzinot pusaudzi’’

Sākot no 28. marta plkst. 17.30 tiešsais-
tes platformā Zoom 

Pieteikties: https://ieej.lv/4tSmU 
Vairāk informācijas: Sandra Rikuna, 

tālr.: 63725550
Ūdens aerobika (personām 54+)
1., 3., 8., 10., 15., 17. martā plkst. 8.00 
Dobeles 1. vidusskolas peldbaseinā, 

Dzirnavu ielā 6, Dobelē 
Pieteikties pie Anetes pa tālr.: 25995899
Nūjošana
5., 12., 19., 26. martā plkst. 8.00 
Pie sporta centra, Tērvetes ielā 1, Do-

belē
Pieteikties pie Danutes pa tālr.: 

26712619

Uztura meistarklase
31. martā plkst.10.00 
Dobeles sociālo pakalpojumu centrā, 

Brīvības ielā 11, Dobelē 
Pieteikties pie Daigas pa tālr.: 26623394 
31. martā plkst. 14.00 
Personu ar invaliditāti un atbalstītāju 

biedrībā “Laimiņa››, K. Barona ielā 3, Do-
belē 

Pieteikties pie Kristīnes pa tālr.: 
29465545

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpo-
jumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada 
iedzīvotājiem” (NR. 9.2.4.2/16/I/047)ietvaros.
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JAUNIZVEIDOTĀS KULTŪRAS PĀRVALDES VADĪTĀJAI 
NADEŽDAI ČERPAKAI DARBA PILNAS ROKAS 
Kultūras pārvalde izveidota, lai plānotu, vadītu un koordinētu kultūras nozares darbību 
un nodrošinātu  tās attīstību, kā arī radītu kvalitatīvu, vienotu, iedzīvotāju un novada viesu 
interesēm atbilstošu kultūras pakalpojumu kopumu un nodrošinātu to pieejamību. Ne mazāk 
svarīgi ir veicināt investīciju piesaisti un vadīt projektus Kultūras pārvaldes kompetencē esošajā 
jomā un koordinēt novada pārstāvjus dalībai valsts un starptautiska mēroga pasākumos, kā arī 
vākt, analizēt, pētīt un popularizēt Dobeles novada kultūras mantojumu.

adežda Čerpaka jaunajā amatā aizvadījusi pavisam ne-
ilgu laiku, taču pēc pašvaldības budžeta pieņemšanas 
jau ir redzama skaidrāka vīzija turpmākajam Kultū-

ras pārvaldes darbam, ar ko viņa labprāt iepazīstinās novada 
iedzīvotājus.  Strādājot iepriekš projektu vadības jomā, ieguvu-
si visas nepieciešamās iemaņas, kā arī drosmi uzņemties atbil-
dību un pārliecību par savām spējām veikt darbu profesionāli. 
Viņa ir kultūras cilvēks, kas nevar iztikt bez radošuma, Nadež-
dai piemīt augsta atbildības sajūta un precizitāte. Viņa atzīst, 
ka ir komunikabla, atsaucīga, ātri apgūst visu jauno un spēj 
pielāgoties jauniem apstākļiem un strādāt komandā.

Lūdzu pastāstiet nedaudz vairāk par sevi un savu 
līdzšinējo darba pieredzi! 

Esmu dobelniece, pēdējos trīs gadus dzīvoju Krimūnās. 
Pēdējos 12 gadus strādāju pašvaldībā kā projektu vadītāja, 
mans lielākais ieguldījums – Dobeles Livonijas ordeņa mūra 
pils pārbūves projekts, kas bija milzīgs izaicinājums, lai, 
saglabājot kultūrvēsturisko vērtību, tā atkal atdzimtu no jauna 
citā veidolā. Tas arī mani iedvesmoja strādāt kultūras jomā, 
tāpat turpinu arī darboties “Dobeles Mūzikas skolas atbalsta 
biedrībā”, jo koncertzālei “ZINTA” kā izglītības un mūzikas 
kultūras centram, kas sadarbībā ar biedrību nodrošina bērnu 
un jauniešu spēju un talantu attīstīšanu mūzikas, kultūras 
un mākslas jomā, ir liela nozīme, lai īstenotu un organizētu 
mūzikas, mākslas un kultūras pasākumus. Biedrības  darbs ir 
veltīts bērniem, jauniešiem un skolotājiem, piedāvājot  apgūt 
dažādas jaunas prasmes mūzikā un mākslā. Aktīvi darbojos 
arī Krimūnu ciemata atbalsta kopienā, un, pateicoties mums, 
Krimūnas pagājušā gadā ieguva statusu “Viedais ciems”. 
“Viedo ciemu” pamatā ir cilvēki – lauku apvidu kopienas, 
kas uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā 
problēmu novēršanai, kā arī maksimāli izmanto jaunas 
iespējas. Krimūnas tiešām ir ciems, kurā cilvēki domā par 
attīstību nākotnē. 

Vai Jūs varētu definēt galvenās vērtības un mērķus 
novada kultūrpolitikas un kultūrvides veidošanā? 

Apzinoties Dobeles novada kultūras vērtības, svarīgi apkopot 
novada resursus un potenciālu veiksmīgai attīstībai. Esošā 
kultūras infrastruktūra ir kvalitatīva dažādu kultūras pasākumu 
īstenošanai. Manuprāt, Dobeles Mūzikas skolas koncertzāle 
“ZINTA” ir neizmantots potenciāls, kas dod iespēju piesaistīt 
Latvijā un pat Eiropā pazīstamus māksliniekus. Augsti novērtētie 
Auces pilsētas svētki, Zemgaļu svētki Tērvetē, Spārnu pilskalna 
operas svētki ir veiksmīgi kultūras produkti, ko nepieciešams 
saglabāt un attīstīt. Veidojot kvalitatīvus sezonālos kultūras 
produktus visā Dobeles novadā, pilnveidosim daudzpusīgas 
kultūras dzīves pieejamību pašu iedzīvotājam, kā arī veicināsim 
tūristu  piesaisti. Strādājot pie Dobeles novada kultūras vērtību 
un mērķu definēšanas, svarīgi iesaistīt ikvienu novada kultūras 
dzīves organizatoru, lai saglabātu esošās tradīcijas, kultūras 
pasākumus, tūrisma maršrutus, novadpētniecības tradīcijas, 
bibliotēku ikdienas notikumus. Ikviena kultūras jomas 
darbinieka iesaiste un personīgais ieguldījums būs veiksmīgs 
nozares attīstības faktors. Tāpēc svarīgi pilnveidot nozares 
speciālistu prasmes, paaugstinot kapacitāti un zināšanas 
kultūras un stapkultūru  nozarēs. 

Kādas ir lielākās grūtības, ar ko jāsaskaras šajā darbā? 
Vislielākais pārbaudījums un atbildība būs Dobeles novada 

Kultūras stratēģijas izstrāde, kā arī visu kultūras centru un 
tautas namu veiksmīga sadarbība, lai tiktu apmierinātas visa 
novada iedzīvotāju kultūras dzīves vajadzības, lai šeit būtu 
interesanti dzīvot. 

Saprotu, ka Kultūras pārvaldes nozīmīgs darbības 
virziens ir metodiskā atbalsta, koordinācijas, pārraudzības 
un informācijas apmaiņas nodrošināšana, tāpēc pastāstiet, 
lūdzu, kas ir šī brīža aktuālie darbi, pie kā strādā Kultūras 
pārvalde. 

Šobrīd vēl arvien veidojam efektīvu Kultūras pārvaldes 
struktūru, pārskatām darbinieku pienākumus un atbildību, 
jo laba darba pamatā ir profesionāla un atbildīga komanda. 
Strādājam pie nolikumiem, jo ir pagājis tikai mēnesis, kopš 
Kultūras pārvalde uzsākusi darbu, līdz ar to viss ir jāsāk no paša 
sākuma, jāapzina visi amatiermākslas kolektīvi, to vadītāji, 
jāsaprot to mākslinieciskā kvalitāte un nākotnes redzējums. 
Tāpat pavisam drīz jāsāk plānot arī novada svētki, jāizstrādā 
visa gada kultūras pasākumu plāns, lai tie būtu daudzveidīgi, 
nepārklātos, būtu regulāri… Galva šobrīd ir pilna ar dažādām 
idejām, plāniem, tagad tas viss jāmēģina “uzlikt uz papīra” 
un arī realizēt. Cilvēki domā, ka darbs kultūras jomā ir ļoti 
radošs un interesants, bet patiesībā vispirms ir ļoti daudz kas 
jāsakārto dokumentu līmenī, lai varētu ķerties klāt radošajam  
procesam. Drīzumā arī tiksimies ar novada tūrisma nozares 
pārstāvjiem, lai kopīgi plānotu pasākumu kopumu, kas 

Nadežda Čerpaka.                               Foto no N. Čerpakas personīgā fotoalbuma.

Dobeles novadu padarītu par veiksmīgu tūrisma galamērķi. 
Liela nozīme šobrīd tūrisma attīstībā ir Dobeles pilij, tāpēc 
mēs nevaram apstāties pie padarītā, bet visu laiku ir jādomā 
par nākamajiem soļiem. Darba ir daudz. Attīstot starptautiskos 
sakarus, mēs paplašinātu redzesloku un iepazītu jaunas 
kultūras darba formas, izmantotu tās Dobeles novada kultūras 
dzīvē. Kā jauns kultūras produkts šobrīd tiek attīstīts Dobeles 
novada mākslinieku un radošo cilvēku kultūrtelpa – radošais 
kvartāls Dobeles sākumskolas teritorijā, kas veidos veiksmīgu 
sadarbības modeli – mazais uzņēmējs, izglītības iestādes un 
biedrības. Dobeles novadā ir dzīvojuši un strādājuši virkne 
pazīstamu kultūras un mākslas darbinieku: Dobelē – Hilda 
Vīka, Tērvetē – Anna Brigadere un Aucē – Veronika Strēlerte, 
Krišjānis Barons – Īlē. Veicinot viņu atpazīstamību Latvijā, 
tiktu veicināts arī tūrisms novada teritorijā.

Kultūras nozares darbība Dobeles novadā ir daļa no 
kopējās novada attīstības stratēģijas, daļa no novada tēla. 
Kultūra ir neatņemama sabiedriskās dzīves daļa, kam 
pēdējos gados pandēmijas dēļ nācies piedzīvot dažādus 
pārbaudījumus. Kā, Jūsuprāt, ir mainījusies kultūras dzīve 
pandēmijas rezultātā un kam būs jāpievērš īpaša uzmanība 
nākotnē? 

Kultūras dzīve pēdējos gados ir mainījusies, taisnība. Bet 
neuzskatu, ka tā būtu mazāk pieejama. Gluži pretēji, mums 
arvien jādomā, kā piedāvāt iedzīvotājiem jaunus kultūras pro-
duktus. Un tas, savā ziņā, jau ir noticis. Laikā, kad nevarējām 
pulcēties, tika piedāvāti dažādi pastaigu cikli, tādējādi indivi-
duāli varēja vērot un baudīt mākslinieciskus priekšnesumus, 
izstādes u.tml. Kultūras darbiniekam jābūt ļoti radošam, lai 
atrastu īsto veidu, kā pasākumu piedāvāt iedzīvotājiem. Esam 
atklājuši daudz jaunu formu, ko iepriekš neizmantojām vai iz-
mantojām maz. Piemēram, gaismas šovi, brīvdabas mūzikas 
pasākumi, ko var klausīties nepulcējoties.  Šādas darba formas 
gan iedzīvotājiem nebija ierastas. Mums vienkārši jākļūst vēl 
radošākiem, lai kultūras pakalpojumi būtu pieejami laikā, kad 
nedrīkst pulcēties… Tā bija iespēja katram pašam vairāk iepa-
zīt arī savu apkārtni, doties braucienos pa Latviju, dzīve jau 
neapstājās. Lielu skaitu apmeklētāju piesaista kaut kas tāds, 
kas ir jauns, nebijis un ar azartisku pieskaņu, izmantojot dažā-
dus spēles elementus. 

Pašvaldības finansējums kultūras nozarei tiek piešķirts 
pašvaldības dotāciju veidā, taču papildus ir iespēja piesaistīt 
finanšu resursus arī no valsts budžeta valsts mērķdotāciju 
veidā, kā arī valsts un starptautisko fondu finansējumu. Kā 
saredzat Kultūras pārvaldes darbību šajā jomā?  

Es noteikti izmantošu savu iepriekš iegūto pieredzi projek-
tu izstrādes jomā, lai atrastu vajadzīgos projektu konkursus 
un piedalītos tajos, lai piesaistītu papildus līdzfinansējumu. 
Tas vienkārši ir jādara, ja mēs patiešām gribam daudzveidī-
gus kultūras pasākumus, attīstīt infrastruktūru un uzlabot 

tūrisma jomu novadā. Valsts mēroga projektu konkursi un 
struktūrfondi ir ļoti svarīgi, es ļoti ceru, ka darbiniekiem 
pietiks zināšanu un degsmes tos izmantot. Arī pati, cik būs 
manos spēkos, noteikti iesaistīšos. Ļoti laba pieredze finanšu 
līdzekļu piesaistē jau ir Dobeles muzejam, Krimūnu tautas 
nama vadītājai, Penkulē ir ļoti aktīva biedrība, noteikti laba 
pieredze ir arī citiem kolēģiem, iesāktais darbs jāturpina un 
labā prakse jāpārņem visā novada teritorijā. Gribēšanas me-
hānisms jāieslēdz visos tautas namos un kultūras namos, jā-
uzdrošinās mēģināt! 

Ir pieņemts jaunais Dobeles novada pašvaldības budžets, 
lūdzu pastāstiet, kādas ir prioritātes kultūras jomā šogad?  

Budžeta izstrāde ir ļoti komplicēta, tā vispirms notiek katrā 
struktūrvienībā, katram iestādes vadītājam jābūt skaidrai vī-
zijai un redzējumam, tikai pēc tam mēs varam saprast kopējo 
ainu. Finansējums šogad ir paredzēts lielajiem kultūras pasā-
kumiem, kas raksturo novadu jau ilgus gadus. Tradīcijas tiks 
saglabātas, mēs taču nevaram iedomāties Dobeli bez tradi-
cionālajiem Ceriņu svētkiem un Auci bez Gunāra Ordelovska 
Starptautiskā pūtēju orķestru festivāla? Tāpat katrā pagastā ir 
izveidojušās savas tradīcijas, ko plānots saglabāt. Finansējums 
ir paredzēts arī jaunu kultūras produktu  radīšanai, piemē-
ram, plānojam ieviest grāmatu pakomātu, finansējums pie-
šķirts ikgadējiem remontiem, kur tie nepieciešami visvairāk. 
Es ļoti gribētu cerēt, ka neviena no Kultūras pārvaldes pārzi-
ņā esošajām iestādēm nejūtas “apdalīta”, jo līdzekļu ir tik, cik 
ir, vēlmes un iespējas ir mēģināts iespēju robežās sabalansēt. 
Mums jāsaprot un jāpieņem, ka ir nozares, kurām finansē-
jums ir vajadzīgs vairāk, tā tas ir… Pirmais gads pēc reformas 
vienmēr ir grūts, mums jāmācās sadzīvot un pieņemt situā-
ciju, vienlaikus no sevis dodot visu to labāko kopīgu mērķu 
sasniegšanai. 

Kas būtiski mainīsies kultūras darba organizācijā? 
Noteikti mēģināsim celt kultūras darbinieku darba kapaci-

tāti, lai būtu nepieciešamās prasmes kaut vai iepriekš minēto 
projektu izstrādē. Kad būsim iestrādājušies, noteikti redzēsim, 
ko nepieciešams mainīt, lai paaugstinātu darba kvalitāti. Tā-
pat darba kārtībā noteikti būs jautājums, vai bibliotēkas varē-
tu pildīt klientu apkalpošanas centru funkcijas, vai tā ir laba 
iespēja iedzīvotājiem, vai gluži pretēji – nevajadzīgs pakalpo-
jums, to mēs sapratīsim tikai rūpīgi izvērtējot visus “PAR” un 
“PRET”. 

Vai un kā, Jūsuprāt, vajadzētu pilnveidot kultūras dzīves 
kvalitāti novadā? 

Man šķiet, ka vienmēr ir iespēja izaugsmei, bet arī par to 
mēs varēsim objektīvi spriest pēc kāda laika. Jo man kā vien-
kāršam iedzīvotājam ļoti patīk dzīvot Dobelē, patīk pasākumi, 
kas šeit notiek…, to kvalitāti kā atbildīgā persona par kultūras 
jomu varēšu analizēt mazliet vēlāk. Mums jāprot novērtēt un 
izmantot to, kas mums ir. 

Zināms, ka kultūras un tautas nami novadā darbojas kā 
daudzfunkcionālas starpnozaru kultūras institūcijas, kuru 
unikālā iezīme ir piedāvāto pakalpojumu daudzveidība. 
Kādu Jūs saskatāt kultūras namu un tautas namu ilgtermiņa 
darbības attīstību novadā? 

Kultūras un tautas namu nozīme kultūras dzīves nodroši-
nāšanā ir ļoti liela, tā ir vieta, kur sākas kultūra. Mums jāno-
vērtē, ka tieši kultūras un tautas nami ir tās vietas, kur cilvēki 
arvien pulcējas ne tikai, lai noskatītos kādu koncertu, bet arī 
lai apgūtu jaunas prasmes, socializētos, satiktos. Kultūras un 
tautas nami ir sirds vietas, tās noteikti jāsaglabā.

 
Kultūras dzīves neatņemama sastāvdaļa ir amatier

mākslas jeb pašdarbības kolektīvi. Kā Jūs plānojat veicināt 
iedzīvotāju iesaistīšanos un darbību? 

Novadā mums ir ļoti daudz pašdarbības kolektīvu, kas, ma-
nuprāt, ļoti veiksmīgi darbojas. Ikvienam ir iespēja izvēlēties 
sev vistuvāko jomu, kurā izpausties, tāpēc domāju, ka īpaša 
iedzīvotāju mudināšana nemaz nav nepieciešama. Mums jā-
rūpējas, lai kolektīviem netrūktu vadītāju un būtu materiālais 
nodrošinājums tērpiem un citām nepieciešamajām lietām. 
Esmu gandarīta, ka, neskatoties uz Covid ierobežojumu laiku, 
kolektīvi ir saglabājušies, un nu jau sāk aktīvi gatavoties gaidā-
majiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. 

Šobrīd aktuāls ir arī Auces vēstures krātuves liktenis, 
kādu Jūs saskatāt tās turpmāko darbību? 

Dobeles novada muzeja kolēģi ir apciemojuši Auces vēstu-
res krātuvi un patiesi novērtē kolekcionāra veikto darbu. Tieši 
tāda pati situācija ir arī Tērvetes pusē. Šobrīd Kultūras pārval-
de kopā ar Dobeles novada muzeju meklē iespēju šos priekš-
metus pārņemt un izvietot Auces un Tērvetes teritorijā. Esam 
uzrunājuši Auces entuziastu Normundu Robežnieku, kas lab-
prāt pārņemtu priekšmetus un izvietotu tos, lai Auces pilsētas 
iedzīvotājiem būtu iespēja tos apskatīt. 

Jūsu novēlējums novada iedzīvotājiem.
Aicinu visus kultūras darbiniekus uz sadarbību, savukārt 

iedzīvotājiem no sirds vēlu izbaudīt pasākumus, kas tiek rīkoti 
visā novadā! 

Ar Kultūras pārvaldes vadītāju Nadeždu Čerpaku sarunājās 
sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga
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AUCES SENIORI TIKĀS AR DOBELES NOVADA 
DOMES VADĪBU 
Februāra vidū Auces pensionāru biedrība rīkoja sapulci, lai 
pārrunātu aktuālos jautājumus. Uz tikšanos bija aicināts 
arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un 
Dobeles novada domes deputāts Gints Kaminskis. 

apulces ievaddaļā Auces pensionāru 
biedrības priekšsēdētāja Velta Jaunze-
me klātesošos īsumā iepazīstināja ar 

pensionāru biedrības aktivitātēm, kā arī pa-
teicās Dobeles novada domes priekšsēdētā-
jam Ivara Gorskim: “Izlasīju vietējā laikrakstā, 
ka visā novadā visu klašu skolēniem ir piešķirtas 
brīvpusdienas. Tas mani ļoti ieinteresēja un ie-
priecināja. Ja jūs dodat naudiņu mūsu pensio-
nāriem, tad būs jādod arī dobelniekiem. Liels 
paldies arī par uzslavu, ka Auce ir ļoti skais-
ta pilsēta. Visi, kas iebrauc, ļoti priecājas par 
mūsu mazpilsētu – gan centrā, gan pie stacijas, 
gan pretī vecajai aptiekai, gan pie vidusskolas ir 
skaistas puķu dobes. Aucīte ir ļoti skaista, un mēs 
katrs sevi saucam par Auces patriotu.”

Sapulces turpinājumā priekšsēdētājs iepa-
zīstināja klātesošos ar pašvaldības pieņemto 
budžetu un galvenajām prioritātēm, vienlai-
kus vēršot uzmanību uz nepieciešamību uz-
manīgi izvērtēt cilvēku pausto viedokli. Viņš 
pieminēja deputāta Māra Feldmaņa aktivitā-
tes, kurš it kā cīnās iedzīvotāju labā, tajā pašā 
laikā domes sēdē, kad bija jābalso par budžeta 
apstiprināšanu, balsoja pret budžeta apstipri-
nāšanu, līdz ar to pret brīvpusdienu ievieša-
nu novadā, ceļu infrastruktūras uzla bošanu 
un finansējuma piešķiršanu pensionāriem. 
“Ļoti uzmanīgi pavērojiet, kas ko runā, kas par ko 
balso, kāda ir šī nostāja un politiskā aktivitāte. Ne 
vienmēr daļai deputātu vārdi saskan ar darbiem”, 
sacīja Ivars Gorskis. 

Sapulces turpinājumā iedzīvotāji uzdeva 
jautājumus, kuri viņiem šobrīd šķita visak-
tuālākie. Sasāpējis jautājums pensionāriem 
ir par Vītiņu pagasta pārvaldīšanu. Aktīvākie 
klātesošie pensionāri vēlējās zināt, kāpēc Vīti-
ņu pagastam nevar būt atsevišķs pagasta pār-
valdnieks, kāpēc Vītiņu pārvaldīšana jāuztic 
Auces pilsētas pārvaldniekam? Priekšsēdē-
tājs atbildēja, ka, viņaprāt, nav nepieciešams 
tērēt naudu atsevišķa pārvaldnieka amatam, 
ja to var veikt Auces pilsētas pārvaldnieks, 
jo noslogojums Vītiņu pārvaldīšanai nav 
tik liels, lai veidotu atsevišķi štata vienību. 
Vienlaikus I. Gorskis norādīja, ka konkurss 

uz Auces  pilsētas pārvaldes 
vadītāja amatu vēl nav noslē-
dzies, komisija gala lēmumu 
nav pieņēmusi, taču tuvākajā 
laikā būs zināmi konkursa re-
zultāti. Taču līdz tam atbildī-
gais par Auces pilsētu, Vecau-
ci un Vītiņu pagastu ir Guntis 
Šēfers, kurš pilda Auces pil-
sētas pārvaldnieka vietnieka 
amatu. Pensionārus priekšsē-
dētāja atbil de neiepriecināja, 
tāpēc kāds no pensionāriem 
izteica viedokli, ka vītiņnieki 
ir diezgan satraukušies, ka ir 
pieraduši un novērtē līdzšinē-
jā atbildīgā par Vītiņu pagastu 
darbu, tāpēc neuzskata, ka 
būtu nepieciešams kāds cits, 
uz ko priekšsēdētājs atbildēja: 
“Gan Auce, gan Vītiņi grib pašu 
labāko, tāpēc mums jāspēj atrast, 
kurš tad būtu tas visspējīgākais, 
visgudrākais un visizdarīgākais. Es, tāpat kā jūs, 
esmu ļoti iein teresēts, lai tas būtu īstais cilvēks, 
lai “rokas aug no pareizās vietas”, un viss būtu 
sakārtots un izdarīts. Pretējā gadījumā arī es 
dzīvošu nesakārtotā vidē, jo esmu vītiņnieks.” 
Vienlaikus sapulces dalībniekiem tika stāstīts, 
ka funkciju pārvaldniekam būs krietni mazāk, 
jo daļa no tām pāriet Dobeles novada pašval-
dībai, būs mazāk gan tiesību, gan pienākumu, 
toties vairāk saimnieciskā darba. 

Tāpat klātesošos interesēja, vai brīvpusdie-
nas būs arī arodskolu audzēkņiem, uz ko tika 
saņemta apstiprinoša atbilde. 

Sapulces turpinājumā izskanēja vēl vairāki 
jautājumi par Auces pilsētas pārvaldes vadī-
tāja amata konkursu, tai skaitā pensionārus 
interesēja, kas ir pieteikušies uz šo konkur-
su, taču priekšsēdētājs paskaidroja, ka šādu 
in for māciju izplatīt aizliedz normatīvie akti, 
vien piebilda, ka pieteikumus bija iesnieguši 
pieci kandidāti. 

Ņemot vērā to, ka, uzsākot adminis-
tratīvi teritoriālo reformu, tās mērķis bija 

ieekonomēt  finanšu līdzekļus, cita starpā, 
tika uzdots jautājums, cik tad štata vienības 
pašvaldībā pēc triju novadu apvienošanas 
ir likvidētas un kāda ir šīs reformas jēga. Uz 
šo jautājumu priekšsēdētājs sniedza skaid-
rojumu: “Mēs jau pirms reformas skaļi teicām, 
ka, saliekot trīs novadus kopā, nav iespējams 
no kaut kā vienkārši atbrīvoties, jo teritorija ir 
palielinājusies. Izrādās, ka cilvēki pat jāņem 
klāt, taču neviens lieks štats netiek veidots. 
Par ekonomiju jājautā tiem, kas šo reformu 
ierosināja.” Domes deputāts Gints Kaminskis 
papildināja teikto, ka objektīvi to varēs 
novērtēt tikai ilgtermiņā, jo šis ir pirmais 
mēnesis, kad Dobeles novada pašvaldība sāk 
izpildīt kopīgo budžetu, iepriekšējā pusgada 
darbs norisinājās iepriekšējā budžeta ietvaros. 
Izvērtējot rezultātus, apmēram pēc kāda gada 
varēs tikai apjaust reformas efektivitāti. 

Sapulces otrajā daļā, kad klātesošie pa-
mazām sāka diskutēt arī savā starpā, vēl tika 
runāts par sasāpējušo energoresursu cenu 
kāpumu, tāpat sapulces dalībnieki vēlējās, lai 

vairāk tiktu skaidrots par atkritumu apsaim-
niekošanu un komunālo pakalpojumu pieeja-
mību nākotnē. G. Kaminskis vērsa uzmanību, 
ka visus šos jautājumus iespējams uzdot arī 
pakalpojumu sniedzējiem klātienē, aicinot 
tos uz kopīgu sapulci. Domes priekšsēdētājs 
skaidroja, ka šobrīd mēģina izvērtēt, kā visla-
bāk noturēt siltumapgādes tarifu nemainīgu. 
Notiek pakāpeniska atteikšanās no gāzes, tā 
vietā izvēloties šķeldu, kam ir zemāka cena. 
Noslēgumā Gints Kaminskis klātesošos aici-
nāja izmantot arī dažādus pabalstu veidus, ko 
sniedz valsts, lai kompensētu energoresursu 
cenu kāpumu, par to jāinteresējas Sociālajā 
dienestā. 

Domes priekšsēdētājs sapulces beigās pa-
teicās visiem, kas atrada laiku, lai tiktos klā-
tienē, solot šādas sapulces apmeklēt visā no-
vadā, lai klātienē atbildētu uz interesējošiem 
jautājumiem par aktuālo novadā. 

Gita Šēfere-Šteinberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Autores foto 

TREŠAIS ETĪŽU KONKURSS AUCES MŪZIKAS SKOLĀ 
NOSLĒDZIES
Trešais attālinātais etīžu konkurss Auces Mūzikas skolā šogad notika 
februārī, kad audzēkņi varēja sūtīt vērtēšanai savas izpildītās etīdes 
vai vokalīzes video ierakstu. Šogad konkursam sagatavojās un video 
iesniedza 37 audzēkņi. Ņemot vērā iegūto žūrijas vērtējumu ballēs, tika 
sadalīta 1., 2. un 3. vieta, kā arī noskaidroti divu galveno Grand Prix 
balvu ieguvēji.

onkursā audzēkņi tika vērtēti divās 
grupās: A grupā (1.–4. klašu audzēk-
ņi) un B grupā (5.–9. klašu audzēkņi). 

Saskaņā ar nolikumu konkursa mērķi bija 
pilnveidot audzēkņu profesionālās meistarī-
bas izaugsmi, veicināt jauno mūziķu attāli-
nāto uzstāšanās pieredzi un sekmēt digitālo 
pieredzes apmaiņu mūzikas skolas audzēk-
ņiem un pedagogiem. Žūrijas darbā piedalījās 
asto ņi Auces Mūzikas skolas pedagogi. Vērtē-
jot konkursantu sniegumu, tika ņemta vērā 
nošu teksta precizitāte, izpildījuma tehniskās 
apguves līmenis, kā arī priekšnesuma māksli-
nieciskums un kopiespaids. 

No Izglītības programmas “Stīgu instru-
mentu spēle” konkursā piedalījās 12 audzēk-
ņi (4 vijoles spēles, 8 čella spēles audzēkņi). 
No Taustiņinstrumentu spēles programmas 
konkursā piedalījās vislielākais dalībnieku 
skaits – 14 audzēkņi (10 klavierspēles, 4 akor-
deona spēles audzēkņi). No Vokālās mūzikas 
programmas – Kora klases konkursā pieda-
lījās 1 audzēknis, no Pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu spēles programmas kon-
kursā piedalījās 10 audzēkņi (8 pūšamins-
trumentu spēles, 2 sitaminstrumentu spēles 
audzēkņi).

Saskaņā ar iegūto punktu skaitu pirmās 
vietas tika piešķirtas 11 audzēkņiem: Gab-
rielai Briģei, Dāvim Grābenam, Karlīnai 
Gašpuitei, Katrīnai Annai Lignickai, Beātei 
Beatrisei Viļumai, Edgaram Šimkus, Annijai 
Feierabendai, Pēterim Gristiņam, Elizabetei 
Dadzītei, Gustavam Grīnbergam, Jēkabam 
Kra pauskim. No viņiem galveno Grand Prix 
balvu A grupā ieguva Jēkabs Krapauskis (eifo-
nijs) un B grupā –Pēteris Gristiņš (saksofons), 
viņu skolotājs ir Andris Egils Āboliņš. Sirsnī-
gi sveicam! Skolotāji, kuru audzēkņi ieguva 
pirmās vietas: Ilze Āboliņa, Andis Āboliņš, 
Andris Egils Āboliņš, Ilmārs Bankevics, Vija 
Kursiete, Inga Siliņa, Imants Vežuks.

Auces Mūzikas skolas direktors Intars 
Grīnbergs pēc konkursa atzīst: “Esmu ļoti gan-
darīts, ka šogad piedalījās vairāk audzēkņu nekā 
iepriekšējā gadā, turklāt priekšnesumu līmenis 

No kreisās: Annija Feierabenda, Jēkabs Krapauskis, skolotājs Andris Egils Āboliņš, 
Pēteris Gristiņš un Dāvis Grābens.

ir krietni audzis. Tas liecina gan par skolotāju 
attieksmi, gan pašu audzēkņu vēlmi parādīt pēc 
iespējas labāku sniegumu. Tas arī ir viens no 
iemesliem, kāpēc šādu konkursu rīkojam. Vēla-
mies, lai audzēkņi vairāk vingrinātos spēlēt savu 
izvēlēto instrumentu, jo tikai tādā veidā varam 
cerēt sasniegt labu rezultātu un celt skolas pro-
fesionālo līmeni. Personīgi vēlos pateikties sko-
lotājai Gitai Lignickai par ieguldīto darbu un 
sarūpētajām balvām bērniem, paldies visiem 
skolotājiem, kuri nepalika vienaldzīgi un īpaši 
centās palīdzēt bērniem sagatavoties konkursam. 
Šogad bērni tika arī pie īpašām medaļām, ko 

Pensionāru sapulces dalībnieki kopā ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski un deputātu Gintu Kaminski.

pats personīgi sagatavoju. 
Ļoti ceru, ka šis konkurss 
kļūs arvien populārāks, lai 
visiem labas un izcilas sek-
mes arī turpmāk!”

Paldies vecākiem, 
audzēkņiem un skolotā-
jiem par ieguldīto darbu, 
gatavojoties konkursam. 
Īpašs paldies par nesav-
tīgo darbu, lai konkurss 
noritētu nevainojami, 
konkursa idejas autorei, 
organizētājai, skolotājai 
Gitai Lignickai un meda-
ļu izgatavotājam – direk-
toram Intaram Grīnber-
gam! Jāpiemin, ka šogad 

balvās audzēkņi saņēma īpašas dāvanu kartes, 
ko varēs izmantot tepat Dobeles novada paš-
valdībā, dodoties izjādēs ar zirgu saimniecībā 
“Klētnieki”, Bēnē, izbaudot ģimenisku atpūtu 
SIA “Nomadic Homes” glempingā “Kadiķos”, 
Vītiņu pagastā, kā arī izmēģinot spēkus peint-
bola laukumā atpūtas bāzē “Zīles”, Bēnē, un 
dodoties neaizmirstamā piedzīvojumā LVM 
Tērvetes dabas parkā. Tāpat sirsnīgu paldies 
jāsaka konditorejai “Ingas Kūkas” par sarūpē-
tajām saldajām sirsniņām! 

Lai labi skan arī citos konkursos! 

Auces Mūzikas skolas informācija un foto 
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Auru pagastā notiek sagatavošanās darbi 
Auru ciemata centrālās ielas – Skolas ielas 
rekonstrukcijai. Martā Dobeles novada Iepir
kumu komisija izsludinās iepirkumu par ielas 
rekonstrukciju. Noslēdzoties iepirkumam, 
iedzīvotāji tiks informēti par darbu veicēju 
un iespējamajiem ierobežojumiem un neērtī
bām darbu veikšanas laikā.

Tiek apsekoti visi pagasta ceļi un, atkarībā 
no laika apstākļiem, pakāpeniski tiks veikta 
ceļu seguma labošana, greiderēšana. 

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai 
un samazinoties ierobežojumiem, tiek plā
notas kultūras aktivitātes, par ko informēsim 
iedzīvotājus atsevišķi. 

Turpinās darbi pie teritoriju sakopšanas. 
Jānis Ozoliņš, 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs  

Tā kā ir apstiprināts Dobeles novada paš
valdības budžets, var plānot ar pašvaldības au
toceļiem saistītus darbus. Notiek ceļa posma 
Brieži–Apgulde paredzēto darbu iepirkuma 
procedūras sagatavošana. Penkules pagastā 
ceļa posmā Noras–Rūķīši paredzēta vecā 
asfalta seguma atjaunošana. Ja iepirkuma 
procedūra noritēs veiksmīgi, tad abos ceļa 
posmos remonta darbi ir paredzēti gada vidū. 

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, 
pagastos ir atsākusies kultūras dzīve. Par tālāka
jiem pasākumiem iedzīvotāji tiks informēti. In
formācija tiks izvietota gan sociālajos tīklos un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā, gan afišās.

Esam gandarīti, ka tekstila šķirošanas 
konteineri būs pieejami Naudītes un Penkules 
pagastos, lai pagastu iedzīvotājiem būtu ērti 
šķirot atkritumus īslaicīgās uzglabāšanas 
novietnēs.

25. martā plkst. 13.00 aicinām pulcēties 
pie Penkules tautas nama, kur norisināsies 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pa
sākums, uz ko tiek lūgts ierasties ikviens Dobe
les novada iedzīvotājs. Tiek organizēts arī 
koncerts, kurā uzstāsies Valdis Atāls un Egons 
Pičners. 

Penkules un Naudītes pagasta 
pārvaldes informācija 

Šajā laikā, kad visi esam norūpējušies par 
situāciju Ukrainā, ir īpaši smagi runāt par ik
dienišķām lietām, taču dzīve jau neapstājas, 
mums vienkārši jābūt daudz vienotākiem un 
atvērtākiem vienam pret otru. Tāpēc izman
tošu izdevību, lai publiski izteiktu paldies vi
siem, kuri šajā situācijā nav palikuši vienal
dzīgi un ir pauduši gatavību palīdzēt ukraiņu 
tautai. Aicinu vēlreiz mūspuses uzņēmējus 
apzināt savas iespējas piedāvāt darbu Uk
rainas bēgļiem gadījumā, ja kara situācija 
Ukrainā ieilgst. Aicinu visus, kuriem ir vēl
me un iespēja palīdzēt, izmantot jau šobrīd 
esošās atbalsta sniegšanas iespējas. 

Šis pavasaris ar laika apstākļiem mūs nav 
lutinājis, un es labi apzinos, kādas grūtības 
sagādāja grantētie ceļi, kuri bija kļuvuši neiz
braucami lietavu dēļ. Lai pasargātu ceļus no 
priekšlaicīgas sagraušanas, uz atsevišķiem 
grants ceļu posmiem tika noteikti pagaidu 
satiksmes ierobežojumi kravas transportam. 
Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, jo ceļu 
virskārtas planēšana sākta pie atbilstošiem 
laika apstākļiem. 

Īsumā pastāstīšu par aktuālajiem re

montdarbiem šogad. Gribu uzsvērt, ka 
turpināsim grants seguma ielu dubulto 
virsmas apstrādi Aucē ar aku pacelšanu, 
kas jau veiksmīgi tika uzsākta pērn, tam 
paredzēti vairāk nekā 150 000 EUR. Bedrī
šu remontam Aucē pēc pilnās tehnoloģijas 
atvēlēti 20 000 EUR. Gājēju ietves izbūves 
projekta izstrādei Jelgavas ielā, Aucē, plā
noti 5000 EUR. Vislielākais gandarījums 
par apjomīgajiem fasādes siltināšanas 
darbiem Auces vidusskolā, kam paredzē
ti 784 910 EUR, kā arī par to, ka veiksmīgi 
tiek realizēts ventilācijas sistēmas izbūves 
projekts Auces vidusskolā, kas pērn tika 
atbal stīts Ministru kabinetā ar kopējo fi
nansējumu 470 588,24 EUR, kuru sastāda 
400 000 EUR valsts budžeta finansējums 
(85% no kopējām projekta izmaksām) un 
pašvaldības līdzfinansējums 70 588,24 EUR 
(15% no kopējām projekta izmaksām). Tā kā 
Aucē bērnu laukumi jau kādu laiku ir kal
pojuši, prieks, ka varēsim tērēt 10 000 EUR 
rotaļu laukuma iekārtu atjaunošanai un 
sertifikācijai. Būvkonstrukciju pastiprinā
šanai un telpu remontam Auces  pilsētas 

pārvaldes ēkā tika piešķirti 54 000 EUR, sa
vukārt Auces  pilsētas kultūras namā šogad 
plānots estrādes solu remonts un telpu re
monts, kam piešķirti 4000 EUR. Atzīmēšu, 
ka grants seguma ielu dubultai virsmas ap
strādei Vītiņos budžeta ietvaros piešķirts 
finansējums 20 000 EUR apmērā, savu
kārt aktuāls šobrīd ir jautājums, vai šajos 
apstākļos, kad valstī ir nestabila situācija 
enerģētikas jomā, ēkā, kurā atrodas Vītiņu 
tautas nams un bibliotēka, mainīt malkas 
apkures katlu uz modernāku, vai tomēr no
gaidīt un turpināt kurināt ar malku. Vītiņu 
tautas namam remontdarbiem piešķirti 
8670 EUR, no tiem jāveic bēniņu siltināša
nas darbi un kosmētiskais remonts. 

Aicinu ikvienu aucenieku, Vītiņu un Ve
cauces iedzīvotāju būt aktīvam un sazināties, 
ja radušās kādas problēmas vai vajadzības, 
vai arī esat konstatējuši kādas nepilnības 
Aucē vai Vītiņu un Vecauces pagastā, lai tās 
varam kopīgiem spēkiem atrisināt. 

Guntis Šēfers,
Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks  

Semināra mērķis bija pilnveidot specifis
kās zināšanas un prasmes darbā ar personām 
ar invaliditāti, papildināt kompetences līme
ni, veicinot toleranci un atvērtību dažādībai. 
Nodarbības vadīja pasniedzēja Gunta Anča, 
sabiedriskā darbiniece, cilvēku ar invaliditā
ti tiesību aizstāve un kopš 2002. gada Latvijas 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības or
ganizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja.

Seminārā piedalījās dažādi tūristu pakal
pojumu sniedzēji gan no Tērvetes, gan no Do
beles un Jelgavas.

Dace Laizāne,
uzņēmējdarbības speciāliste

Saimnieciskas rūpes un labas ziņas
Aizvadītajā laika periodā Tērvetes pagastā 

ir norimušas rūpes par vēja postījumiem. Kā 
daudzviet, arī Tērvetē, tie bija nopietni, kas 
apdraudēja gan braucamo ceļa daļu, gan tur 
uzstādīto ceļa apgaismojumu. Paldies arbo
ristiem, kas pierādīja, ka pašu spēkiem mēs 
nebūtu tikuši galā.

Ne viens vien telefona zvans atskanēja par 
grūti izbraucamiem, pat neizbraucamiem 
grantētajiem ceļiem, bet tas arī pamudinā
ja pagasta pārvaldes vadītāju apsekot lielāko 
daļu pagasta teritorijā esošo ceļu, lai perso
nīgi sniegtu atbildes iedzīvotājiem. Pavasarī, 
diemžēl, ar to jārēķinās, bet visu var atrisināt, 
ja dara. Pati saule parūpējās, lai 1. martā grei
deris ceļus uzlabotu, kā izrādījās vissliktākā 
stāvoklī bija valsts ceļa posmi.

Laba ziņa visiem sporta entuziastiem! No 
2022. gada 10. marta darbu sāk Tērvetes spor
ta centra vadītāja Anete Kruglauža, kas savus 
amata pienākumus sporta centrā apvienos ar 
sporta darba organizēšanu Tērvetes, Augst
kalnes un Bukaišu pagastos. Vienlaikus Anete 
atbildēs arī par pašvaldības sporta objektiem 
iepriekšminētajos pagastos.

Visur un visiem, uz ko tas attiecas – būsim 
atbildīgi par tiem, ko pieradinām! 

Sniegs ir nokusis un atklājas tas, kas visu 
ziemu krājies zem vairākkārtīgām sniega se
gām, bet, diemžēl, Lielā talka vēl aiz kalniem!

Šoreiz aicinām negaidīt Lielo talku, bet 
Mazajā talkā iziet četrkājaino draugu saim
niekiem, jo arī uz jums ir attiecināms Minis
tru kabineta noteikumu Nr. 266 “Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52. punkts, 
kas paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpaš
niekam vai turētājam ir pienākums apdzīvo
tu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) 
dzīvnieka ekskrementus, un par šo noteiku
mu neievērošanu var piemērot administratī
vo sodu līdz 75 EUR.

Šobrīd nesauksim teritorijas, kur tas ir ļoti 

aktuāli, nepieņemami un piegružots apzināti, 
bet vēlreiz aicināsim iziet Mazajā talkā pie
gružoto teritoriju tuvumā dzīvojošos mājdzīv
nieku īpašniekus. Tā būs jūsu attieksme un 
rūpes par sev tuvāko teritoriju un tur dzīvojo
šajiem iedzīvotājiem.

Ziemas garo vakaru stāsts
Līdz pat 30. martam Bukaišu bibliotēkā 

vērojama rokdarbu izstāde “Dzijas pārvērtī
bas – cimdi, zeķes, zābaciņi...”. Tie ir Bukai
šu, Augstkalnes un Tērvetes pagastu čaklo un 
radošo rokdarbnieču meistardarbi, kas tapuši 
garajos ziemas vakaros – grīdas celiņi, šalles, 
somas, roku mauči, cimdi, zeķes, plecu lakati, 
pančo, cepures un pat spilvens. Tie ir rokdar
bi, kas priecē ne tikai acis, bet arī sirdi!

Ar speciālistiem par drošu internetu
3. martā Augstkalnes pamatskolā viesojās 

lektore S. Magrina no Cert.lv, kas 1.–9. klašu 
skolēniem nolasīja lekciju par drošu interneta 
lietošanu. Uzmanība tika vērsta uz interneta 
vidē notiekošo emocionālo pazemošanu, in
terneta atkarību, bet vecāko klašu skolēni tika 
iepazīstināti ar sekstingu, paroļu drošību, me
dijpratību un citiem aktuāliem jautājumiem. 
Plašāku informāciju par bērnu drošību inter
aktīvajā vidē gan vecāki, gan pedagogi var ie
gūt: www.drossinternets.lv.

Skolēni aizvadītajā mēnesī viesojās Do
beles PIUAC koprades – tehnoloģiju telpā 
Open-Lab! Skolēniem bija iespēja iepazīties ar 
Open-Lab telpas funkcijām un iespējām, kā arī 
katrs varēja ar lāzergraviera iekārtu iegravēt 
savu vārdu uz zīmuļa. Ar jauniešiem tika dis
kutēts par nākotnes aktuālajām profesijām, 
vienlaikus viņus iedrošinot savu ideju reali
zācijā. Skolēni un pedagogi saka lielu paldies 
Dobeles PIUAC koprades – tehnoloģiju telpas 
Open-Lab lektorēm! 

Ar Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu 
pārvaldes vadītājiem Sandru Latišu un Māri 
Berlandu, uzņēmējdarbības speciālisti Daci 

Laizāni sarunājās sabiedrisko attiecību 
speciāliste Inita Roze

PAVEIKTAIS BIKSTOS UN ZEBRENĒ

AKTUĀLAIS AUCĒ, VĪTIŅOS UN VECAUCĒ 

Februāris bija pirmais mēnesis pēc budže
ta pieņemšanas, kurā apstiprinātie apjomīgā
kie darbi ir jāiesniedz izvērtēšanai Iepirkumu 
nodaļai, kas atbilstoši likumdošanai veiks ie
pirkumu vai arī mēs paši varēsim veikt tirgus 
izpēti. Zebrenes estrādes jumta un sienu iz
veidei pašlaik notiek tirgus izpēte. Bikstiem – 
vieglās automašīnas piekabes iegādei tiek 
slēgts līgums. Mums sāpīgs jautājums bija zā
les pļaušanas tehnikas pārvietošana. Tagad tā 
būs drošāka, ātrāka un varēs izmantot vietās, 
kur iepriekš pļāvām ar trimmeri. Tiek risināts 
jautājums par servitūta ceļa sakārtošanu uz 
Zebrus ezeru, kur ir iesaistīta pašvaldība, VAS 
“Latvijas valsts meži” un privātīpašnieks. Izla
ses veidā greiderējam ceļus. Tā kā mūsu kli
mats mainās un katrs gads ir arvien vējaināks, 
tad gribētu lūgt iedzīvotājiem, ja ir apgrūtinā
ta braukšana lūzušu koku dēļ, lūdzu infor
mējiet, lai varam operatīvi novākt. Algotajos 
sabiedriskajos darbos iesaistītie iedzīvotāji 
strādā teritoriju sakopšanas darbos. 

Kultūra un sports
Līdz 15. martam Bikstu bibliotēkā bija ap

skatāma izstāde “Lakatu un brošu paradīzē”. 
Rokdarbu autore ir novadniece Ina Ramate. 
Izstādē bija apskatāmi 17 dažādu krāsu toņu 
tamborētie plecu lakati un 17 šūtas brošiņas, 
kas greznotas ar dažādiem dūrienu veidiem 
un pērlītēm. Tāpat līdz 15. martam Bikstu 
bibliotēkā bija apskatāma šūto dūraiņu izstā
de “Stilīgi un silti”. Cimdu darinātāja ir novad

niece Vaira Krievaite. Dūraiņi tapuši, dodot 
apģērbam otru dzīvi. Cimdu šūšanai rokdarb
niece izmantojusi vilnas un filca džemperus 
un jakas, pogas, mežģīņu blūzītes. Dūraiņi ir 
ne tikai krāsaini un stilīgi, bet arī ļoti silti.

9. februārī Bikstu bibliotēka rīkoja piemi
ņas pasākumu mūziķim, dzejniekam, aktie
rim grupas “Tumsa” līderim Mārtiņam Frei
manim, kurš šogad svinētu savu 45 dzimšanas 
dienu. Pasākumā tika stāstīts par mūziķa 
dzīvi, kas atspoguļota grāmatā “Mans draugs 
Mārtiņš Freimanis”, un lasīti dzejoļi no krā
juma “Zālīte truša dvēselei”. Dzejas vakarā 
Mārtiņa dziesmas dziedāja Latvijā labi pazīs
tamais mūziķis Gatis Mūrnieks. 

11. un 18. februārī Zebrenes pagastmājā 
notika “Ādas apstrādes meistarklases”. No
darbībās dalībnieki iemācījās ar rokām uzšūt 
pases vāciņus un dažāda veida somas. Meis
tarklases tika rīkotas sadarbībā ar Dobeles no
vada PIUAC. Tās vadīja meistare Daina Ieviņa. 
20. februārī Zebrenē notika novusa turnīra 
2. kārta. Šoreiz par medaļām cīnījās 14 dalīb
nieki. Apkopojot 2. kārtas rezultātus, 1. vietā 
ierindojās Igors Stabulnieks, 2. vietā – Valdis 
Andiņš, 3. vietā – Vjačeslavs Borisevičs. Uzva
rētāji tika apbalvoti ar medaļām. Martā notiks 
turnīra 3. kārta, pēc kuras uzzināsim visa tur
nīra  uzvarētājus. Tā būs sīva cīņa, jo uzvarē
tāji mājās varēs doties ar kausiem.

Irēna Dabra, 
Bikstu pagasta pārvaldes vadītāja

AURU PAGASTĀ 
REKONSTRUĒS 
CIEMATA 
CENTRĀLO IELU 

Mēs visi esam šausmu, pārdomu, izvērtēšanas laikā. Katrs rīts atnāk ar domu, 
kā ir tur – Ukrainā? Nenovērtējams atbalsts Ukrainai nāk no mūsu cilvēkiem.  
Atskan zvani gan no uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Sniedzam un pieņemam 
informāciju, ko arī nododam tālāk, lai varētu palīdzēt tagad un lai varam palī-
dzēt tad, kad vajadzēs jumtu virs galvas, siltu ēdienu un morālu atbalstu. Pal-
dies visiem par atsaucību! Bet pagastos dzīve turpinās, un mums ikvienam ir 
jādara savs darbs. 

TĒRVETĒ DISKUTĒJA PAR DAUDZVEIDĪGU 
TŪRISMU

TĒRVETES, AUGSTKALNES UN 
BUKAIŠU PAGASTOS

PENKULĒ UN NAUDĪTĒ GADS SĀCIES 
AR PĀRMAIŅĀM

2. martā Zemgales tūrisma asociācija sadarbībā ar LIAA tūrisma depar-
tamentu un apmācības centru SUSTENTO Tērvetes kultūras namā tūris-
ma pakalpojuma sniedzējiem organizēja klātienes semināru “Par invali-
ditāti bez barjerām”.  

Penkules un Naudītes pagastos darbu ir uzsākusi jauna pagastu pārval-
des vadītāja Ērika Karro. Īpaši gribam pateikties iepriekšējam pārval-
des vadītājam Jānim Ozoliņam par ieguldīto darbu. Samērā īsajā laika 
posmā, ko viņš pavadīja pārvaldes vadītāja amatā,  Jānis ir iekarojis pa-
gasta iedzīvotāju cieņu un mīlestību. 
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KO ŠOGAD ATZĪMĒT? 

S

Strādājot ar Dobeles pilsētas un novada hroniku, nākas tajā ne tikai 
ierakstīt  jaunus faktus, bet arī atskatīties uz gada skaitļiem, kas lieci-
na par kāda  notikuma gadskārtām. Skatot cauri bezkaislīgo gadskait-
ļu rindas, uzmanības lokā nonāk gan zināmu lielu jubileju datumi, par 
kuriem regulāri tiek atgādināts, gan mazāku, bet pieminēšanas vērtu 
notikumu gadadienas, kas dažkārt piemirsušās. Kādi Dobeles novadam 
šogad zīmīgi skaitļi atrodami vēstures lapaspusēs? 

enākais un nozīmīgākais gada skaitlis, 
kas jāmin un jāatceras – 1272. gads, 
kad pirmo reizi rakstos minēts Auces 

vārds. Tas pirmoreiz izlasāms līgumā starp 
Rīgas domkapitulu un Livonijas ordeni. Šajā 
1272. gada 7. oktobrī latīņu valodā rakstītajā 
dokumentā, kas apstiprina Dobeles zemes 
nodošanu ordenim, bet Spārnenes piederību 
domkapitulam, uzskaitīti arī ciemi un ezeri, 
tostarp ezers (stagnum), kuru sauc Aucis 
(quod Autzis dicitur). Šis ezers, tāpat kā otrs 
dokumentā minētais Zebrus ezers (quod 
Sebrus vocatur) atradies Spārnenes zemē, 
Spārnenes pilij (castrum Sparnene) pakļautajā 
novadā. Tātad Auces vārdam šogad jāatzīmē 
nozīmīgā 750 gadu jubileja. 

Pārceļoties tuvāk mūsdienām, redzam 
kādu citu interesantu jubileju – pirms 115 ga
diem Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca 
piedzīvoja pārbūvi un ieguva mums šobrīd pa
zīstamo torņa formu un augstumu – 50 met
rus. 1907. gadā tornis Līvbērzes barona fon 
Fitighofa vadībā paaugstināts, darbus veicis 
būvmeistars Timbors no Jelgavas, vispirms 
par divām pēdām paaugstināti torņa mūri, 
tad likta ar metālu apsista 70 pēdu augsta 
torņa smaile. Viss darbs izmaksājis 3443 rub
ļus, kokmateriālus bez maksas pieveduši ap
kārtnes saimnieki. Lai savāktu līdzekļus bū
vei, Dobeles koris, ko tolaik vadīja Elizabete 
Francmane, rīkoja labdarības koncertus, bet 
Dobeles pagasta rakstvedis Kārlis Strēlerts 
organizēja labdarības bazāru Dobeles muižas 
šķūnī. 

Ja jau pieminējām Strēlertu ģimeni, tad, 
rau – atkal jubileja! Un pavisam apaļa – šo
gad atzīmējam novadnieces, rakstnieces 

Veronikas  Strēlertes 110 gadu jubileju. Viņa 
dzimusi 1912. gadā jau pieminētā Dobeles 
rakstveža Kārļa Strēlerta un viņa sievas Vilhe
mīnes (dz. Skurbes) ģimenē.

Un par rakstniekiem turpinot – šogad, 
9. augustā, apritēs 150 gadu, kopš Auru 
pagasta “Vīgantos” dzimis rakstnieks, preses 
darbinieks un grāmatu izdevējs Augusts 
Deglavs. Savukārt viena no nozīmīgākajām 
latviešu gleznotājām Biruta Baumane šogad 
svinētu simtgadi. Viņa dzimusi Tērvetes skolā 
1922. gada 6. jūnijā skolotāja ģimenē. 

Pieminot Tērveti, nedrīkstam aizmirst, ka 
1932. gadā Tērvetē pabeidza skaisto sanato
rijas ēku. Tērvetes sanatorijas ēka šogad at
zīmē savu jau 90. gadskārtu. 152 metru garās 
un 3,5 stāvu augstās ēkas celtniecība tolaik 
izmaksājusi divus miljonus latu. Sanatorijas 
visas palātas orientētas uz dienvidiem, tās 
ir plašas, gaišas un saulainas. Ēka būvēta ar 
3,5 m aug stiem griestiem un plašiem 3 m 
platiem gaiteņiem, tai ir 380 logi. Palātām ir 
platas durvis, visā ēkā nav neviena sliekšņa. 
Tā būvēta, lai būtu piemērota pacientiem ra
tiņkrēslos, kā arī gados vecākiem cilvēkiem. 
Ēkas centrālajā daļā trijos stāvos atrodas zā
les. Tērvetes sanatorijas ēka ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis. 

Atgriežoties Dobelē, uzmanība jāpievērš 
māksliniecei Hildai Vīkai. Dobeles novada 
muzejs plāno atzīmēt gleznotājas un rakstnie
ces 125. dzimšanas dienu. Novembrī muzejā 
būs skatāmi mākslinieces darbi, vairāki no 
tiem nupat kā piedzīvojuši restaurāciju.  

Šķiet, kā viena no nozīmīgākajām šogad 
minama Dobeles Mūzikas skolas 75 gadu ju
bileja. Dobelē mūzikas skolu 1947. gadā no

dibināja izcilais klarnetes spēles pedagogs 
Jūlijs Grūtups. Mūzikas skolas pirmie audzēk
ņi mācību procesu uzsāka Dobeles 7gadīgās 
pamatskolas ēkā, tagadējā Viestura ielā 1. 
1950. gada 28. aprīlī Dobeles rajona darbaļau
žu deputātu padomes izpildkomitejas lēmums 
Nr. 246. norāda, ka skolas darbība jāpārtrauc. 
Skola savu darbību atsāka tikai 1957. gadā. Tā
tad šogad jāatzīmē arī darbības atjaunošanas 
65 gadi. Pēc darbības atjaunošanas mācību 
process notika gan kultūras namā, gan Dobe
les 1. pamatskolā. Vēlāk skolai tiek piešķirtas 
telpas nelielā divstāvu namā Viestura ielā 12. 
Ēkā Skolas ielā 2 mūzikas skola atrodas kopš 
1975. gada, pirms Mūzikas skolas tur atradās 
1922. gadā dibinātā Dobeles ģimnāzija. 

Kāda cita, tiesa, mazāka, bet piemina
ma jubileja, kas saistīta tieši ar namu Skolas 
ielā 2, Dobelē, – ēka savu pašreizējo (pirms 
mūsdienās veiktās pārbūves) izskatu ieguva 
1937. gadā. Tā paša gada 13. novembrī iesvē
tīja jaunās ģimnāzijas telpas un reizē atzīmē
ja skolas pastāvēšanas 15 gadu jubileju. Šajā 
pasākumā skolai tika pasniegta Valsts prezi
denta Kārļa Ulmaņa dāvana – griestu lustra, 
ko izgatavojis Konstantīns Rončevskis pēc 
Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Pētera 
Federa meta. Tātad šogad šis īpašais interje
ra priekšmets priecē pedagogus un audzēk
ņus jau 85. gadu. Lustra savu skatu mainīju
si nav, taču pati skolas ēka ir evolucionējusi. 
2019. gadā ir pabeigti ēkas atjaunošanas darbi 
un klāt uzcelta jauna akustiskā koncertzāle. 
Savukārt pašam lustras dāvinātājam  – Kārlim 
Ulmanim – arī nozīmīga jubileja –  šogad aprit 
145 gadi, kopš Bērzes “Pikšās” dzimis nāka
mais Latvijas prezidents. 

Arī Auces Mūzikas skola šogad svin nozī
mīgo 65 gadu jubileju. Tā dibināta 1957. gadā. 
Jau jubilejas svinībās pirms desmit gadiem 
direktore Sallija Bankevica teica: “No skolas 
dibināšanas brīža līdz pat šodienai mūzikas 
skolai bijusi svarīga loma Auces kultūras dzīvē 
un bērnu izglītības iespēju paplašināšanā.” 
Jānovēl, lai Auces pusē tā būtu vienmēr.

Turpinot pārskatīt hronikas raibos gada 
skaitļus, pamanāma vēl kāda pusapaļa, tomēr 

pieminama jubileja, proti, pirms 65 gadiem 
pār Bērzi Dobelē tika uzbūvēts tilts, kas ļauj 
upi šķērsot mums tik ļoti pierastajā vietā. 
1957. gadā tapušais tilts gan nav precīzi vēs
turiskajā vietā. Vecais koka tilts atradies pāris 
metrus uz dienvidiem no tagadējā, tas bijis lo
ģisks ceļa turpinājums Viestura ielas senāka
jai daļai, kas noved līdz auto daļu veikalam un 
pāraug bruģētā laukumiņā. Taisnības labad 
gan jāsaka, ka tā gan tāda “matu skaldīšana”, 
jo vieta, protams, ir aptuveni tā pati. Un tā 
tas bijis vienmēr – jau vissenākajos Dobeles 
zīmējumos, šajā vietā vienmēr bijis iezīmēts 
kāds tilts. 

Pārceļoties desmit gadus tuvāk mūsdie
nām, proti, 1967. gada 1. aprīlim, redzam, ka 
šī ir diena, kas iegājusi mūsu lokālajā vēstu
rē kā laikraksta “Komunārs” pirmā numura 
nodrukāšanas diena. Laikraksts “Komunārs”, 
atgūstot neatkarību, iegūst arī labskanīgu no
saukumu “Zemgale”. Tātad nākamajā mēnesī 
jāatzīmē vietējā laikraksta nu jau 55. dzimša
nas diena. 

Šogad apaļo 30 gadu jubileju varēs atzīmēt 
arī Dobeles sākumskola, kurā pirms trīsdes
mit gadiem – 1992. gada 1. septembrī mācības 
direktores Ligitas Rubenes vadībā uzsāka 197 
1. līdz 4. klases audzēkņi. Laikam ejot, piedzī
votas dažādas pārmaiņas, pamanāmākā no 
tām – adreses maiņa, kad pēc apvienošanas 
ar Dobeles Kristīgo pamatskolu mācību iestā
de nu atrodas Dainu ielā 8 un kopš 2020. gada  
ieguvusi arī modernu sporta zāli. 

Pagājušajā mēnesī, tieši 14. februārī, savu 
25 gadu jubileju atzīmēja uzņēmums “East 
metal” Dobelē, kas 1997. gadā uzsāka darbību 
Uzvaras ielā un kopš tā laika audzis un attīstī
jies, lai šodien spētu izpildīt aizvien sarežģītā
kus un apjomīgākus pasūtījumus. 

Un visbeidzot – pirms desmit gadiem, 
2012. gada 27. maijā, svinīgi tika atklātas Tir
gus laukuma strūklakas. Šķiet, viens no jau
nākajiem vaibstiem Dobeles sejā, taču, re – 
jau desmitgade pagājusi! 

Gada skaitļos ielūkojās 
Dobeles novada muzeja speciāliste 

Undīne Krūze

Sākoties jaunajam mācību gadam, jau 
2021. gada 1. septembrī spēkā bija stājušies 
grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka jau
nus pienākumus un lielāku atbildību izglī
tības iestāžu dibinātājiem un pašvaldībām. 
Dobeles novadā visas izglītības iestādes ir 
pašvaldības dibinātas, līdz ar to šī atbildība 
kā visi citi ar izglītības jomu saistītie darbi 
ir deleģēti Dobeles novada Izglītības pārval
dei.

Izglītības likumā kā izglītības iestāžu dibi
nātāja kompetences ir nosauktas: 

“..1) nodrošina izglītības iestādes nepār
trauktai darbībai nepieciešamos finanšu un 
materiālos līdzekļus, pārrauga normatīvo 
aktu ievērošanu, veido iekļaujošu vidi un at
bild par izglītības kvalitāti;

2) nodrošina atbalstu izglītības procesa 
kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, 
metodiskā darba organizēšanai un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidošanai;

3) sadarbībā ar dibināto izglītības iestādi 
nosaka un reizi trijos gados izvērtē izglītības 
iestādes darbības un izglītības programmas 
(izņemot studiju programmas) īstenošanas 
kvalitātes mērķus un sasniedzamos rezultā
tus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) ne retāk kā reizi trijos gados Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā novērtē izglītības 
iestādes (izņemot augstskolas un koledžas) 
vadītāja profesionālās darbības atbilstību šā 
likuma 30. pantā noteiktajam;

5) darbojas izglītības iestādes padomē, kā 
arī piedalās izglītības iestādes (izņemot augst
skolas un koledžas) pašvērtēšanā.” Citēts no 
Izglītības likuma 29. panta.

Veiksmīgi sadarbojoties ar izglītības iestā
žu vadītājiem, līdz pērnā gada 31. decembrim 
katra izglītības iestāde – pirmsskolas, vispār
izglītojošās, speciālā un interešu izglītības – 
pēc pilnībā jaunas metodikas izstrādāja un 
Izglītības pārvaldē saskaņoja iestādes pašvēr
tējuma ziņojumu, iesniedza to Izglītības kvali
tātes valsts dienestā, kā arī publiskojamo daļu 
publicēja savas iestādes mājas lapā.

Šajā ziņojumā ir norādīti izglītības iestāžu 
darbības mērķi un prioritātes, izvērtētas stip
rās puses un turpmākās attīstības vajadzības 
pēc četriem kritērijiem. Vienlaikus ziņojumā 
sniegts arī pagājušā mācību gada prioritāšu 
īstenošanas izvērtējums, un nepubliskojama
jā daļā iestādes vadītājs ir vērtējis savu profe
sionālo darbību.

Pašvaldības atbildības jomā šobrīd tiek 
sperts nākošais solis. Jau no janvāra mēne
ša turpinās sarunas ar pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem, skolu direktoriem un va
dības komandām. Sarunas organizē un vada 
Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Aija Didrihsone un pārvaldes metodiķi. Tajās 
piedalās arī Dobeles novada domes priekšsē
dētāja vietnieks Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālajā jomā Guntis Safranovičs un Dobeles 
novada domes izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājs Viesturs Reinfelds.

Vienlaikus sarunas ir lieliska iespēja iepazī
ties ar katras izglītības iestādes darbu, par ko 
stāsta gan pirmsskolas izglītības iestādes vadī
tājs un skolu direktori, gan viņu vietnieki. Sav
starpēji rodas jautājumi, abpusēji ieteikumi, 
vienlaikus aicinām izglītības iestādes vienai 
ar otru dalīties labās prakses piemēros, kopīgi 
rodas pat jaunas idejas, un, balstoties uz izglī
tības iestādes pašvērtējuma ziņojumā minēta
jām turpmākajām vajadzībām izglītības attīstī
bas jomā, tiek izvirzīti un saskaņoti izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālās darbības mērķi.

Drīzumā tiks sperts arī nākošais solis – 
darbs pie Dobeles novada izglītības attīstības 
stratēģijas izstrādes.

Šis ir neparasts laiks, mums katram un vi
siem kopā! Tas pārbagāts ar jauniem izaicinā
jumiem, pienākumiem un atbildībām. Vien 
pēc sarunām varu teikt, ka mums visiem ir 
pietiekami liela griba, apņēmība un spēja pār
varēt šķēršļus, kā arī uzņemties arvien vairāk 
atbildības. Lai mūs visus vieno vēlme darīt un 
izdarīt labi! 

Inita Roze,
Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe

Informējam, ka apmeklējot sporta klubus, 
sporta zāles, tai skaitā Dobeles 1. vidusskolas 
peldbaseinu, pieaugušajiem (18+) ir jāuzrāda 
derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimoša
nas sertifikāts.

Bērniem (līdz 18 gadu vecumam, kā arī 
tiem, kas vēl mācās vispārējā izglītībā) vairs 
netiek prasīts uzrādīt Covid-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātu vai laboratorijas 
testu, lai tie varētu saņemt jebkādus pakalpo
jumus.

Jaunie grozījumi Ministru kabineta rī
kojumā Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības iero
bežošanai” paredz, ka pakalpojumu sniedzē
jam atcelti ierobežojumi par kvadrātmetru 
platību uz vienu personu, atcelti ierobežoju
mi attiecībā par ģērbtuvju aizpildījumu, tā
pat grozījumi paredz atcelt grupu dalībnieku 
skaita ierobežojumus amatieru aktivitātēs, 
tostarp, sportā. Plašāka informācija par jau
najiem grozījumiem pieejama Veselības mi
nistrijas mājaslapā.

Dobeles 1. vidusskolas peldbaseina pub-
liskais apmeklējums

SESTDIENĀS 
13.00–14.00; 14.00–15.00; 15.00–16.00;
16.00–17.00; 17.00–18.00
Vienas stundas (60 min.) laikā iekļauts:
– nodarbība peldbaseinā,
– ģērbšanās ģērbtuvē,
– mazgāšanās dušā pirms un pēc peld ba

seina izmantošanas.
Visiem apmeklētājiem jāievēro Dobeles 

1. vidusskolas peldbaseina iekšējie kārtības 
noteikumi!

Dobeles 1. vidusskolas peldbaseina pakal
pojuma (viena stunda (60 min.) publiskais 
peldbaseina apmeklējums) izmaksas, pama
tojoties uz Dobeles novada domes 12.01.2022. 
lēmumu Nr. 3/1 “Par Dobeles novada pašval
dības iestāžu maksas pakalpojumiem”:

– vienai personai – 5,00 EUR,
– skolēniem, studentiem, pensionāriem, 

invalīdiem (uzrādot apliecību) – 2,50 EUR.
Plašāka informācija pa tālr.: 63722548 

(Dobeles  1. vidusskolas peldbaseins).

DOBELES NOVADA SKOLĀS IR UZSĀKTA 1. KLAŠU 
KOMPLEKTĒŠANA 2022./2023. MĀCĪBU GADAM

2022. gada 1. martā Dobeles novada izglītības iestādes uzsāka vecāku iesniegumu pie
ņemšanu un reģistrāciju 1. klašu komplektācijai 2022./2023. mācību gadam. 

Dobeles sākumskola un Dobeles 1. vidusskola vecāku iesniegumus pieņem no 1. līdz 
31. martam. 

Arī pārējās Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs skolēnus 1. klasē aicinām pie
teikt savlaicīgi, tomēr ne vēlāk kā līdz 20. augustam. 

Dobeles novada Izglītības pārvalde

INFORMĀCIJA PAR DOBELES 
1. VIDUSSKOLAS PELDBASEINA 
APMEKLĒJUMU 

AR ŠO MĀCĪBU GADU PAŠVALDĪBĀM NOTEIKTA 
LIELĀKA ATBILDĪBA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
NODROŠINĀŠANĀ UN PĀRRAUDZĪBĀ

15. februārī valdība noteikusi pakāpenisku epidemioloģisko drošības pa-
sākumu samazināšanu, tādēļ jau no 1. marta Dobeles 1. vidusskolas peld-
baseinu publiskā apmeklējuma laikā var izmantot lielāks cilvēku skaits.
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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

Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnēs  
www.dobele.lv un www.dobeledara.lv

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.
PASĀKUMI NOVADĀ MARTĀ UN APRĪLĪ

DATUMS PASĀKUMS VIETA
Līdz 

18. martam
Novadnieces Ivetas Veinbergas 
gatavoto leļļu izstāde.

Bikstu pagasta 
bibliotēka

Līdz 
18. martam

Daigas Kaupiņas gleznu izstāde 
“Sarunas ar sauli, ziediem…sevi”.

Zebrenes 
pagasta māja

Līdz 
18. martam

Fotogrāfu domubiedru izstāde 
“Doles salas daba un cilvēki”.

Dobeles Amatu 
mājas Izstāžu zāle

Līdz 
30. martam

Dobeles bērnu invalīdu biedrības 
“Laimiņa” radošo darbu izstāde 
 “Sniegavīru parāde”.

Lejasstrazdu 
bibliotēka, 
tālr.: 63700802

Martā
Novadpētniecības izstāde 
“Vēsturiskais muižu mantojums 
Dobeles novadā”.  

Aizstrautnieku 
bibliotēka, 
tālr.: 63754460

Martā Ināras Voļaņukas radošo darbu 
izstāde “Fotogrāfiju ietvari”. 

Annenieku biblio-
tēka, 
tālr.: 25488425

Martā Smaidas Abramovičas radošo darbu 
izstāde – “Somas un cimdi”. 

Annenieku 
bibliotēka, tālr.: 
25488425

Martā

Virtuālas izstādes: 
“Kalendārs mani sauc” (marta 
vārda dienas) – ik dienu pa jaunam 
ierakstam. “Sāpju un cerību ceļš” 
(25. marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena).

Auces bibliotēka, 
tālr.: 63744882

Martā
Zīmējumu izstāde “Uzzīmē savu 
burtiņu!”, veltīts Starptautiskajai 
dzimtās valodas dienai, 1.–4. klašu 
skolēniem. 

Bites bibliotēka, 
tālr.: 63768432

Martā

Marts – mākslas mēnesis Bites 
bibliotēkā (gleznu reprodukciju izstāde 
“Gleznotājam Vilhelmam Purvītim – 
150”, Mudītes Cimmermanes gleznu 
izstāde).

Bites bibliotēka, 
Tālr.: 63768432

Martā Anitas Grudzinskas rokdarbu izstāde. Bites bibliotēka, 
tālr.: 63768432

Martā Izstāde “Dzijas pārvērtības – cimdi, 
zeķes, zābaciņi…”.

Bukaišu bibliotēka, 
tālr.: 26383917

Martā Augstkalnes pamatskolas skolnieces 
Kristiānas Līvas Lāces gleznu izstāde.

Tērvetes bibliotēka, 
tālr.: 63726029

Martā
Atvērtās dienas koprades tehnoloģiju 
telpā Open-Lab (otrdienās un 
ceturtdienās).

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

Martā Krustvārdu mīklu konkurss “Mana un 
tava Penkule”.

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 26129518

Martā Dobeles muzeja ceļojošā izstāde 
“Laikmeta zīmes Dobelē”.

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 63745407

Martā
Novadnieces Maijas Strazdas 
vaļasprieka izstāde, kas tapusi 
Diamond Painting tehnikā.

Šķibes bibliotēka, 
tālr.: 63781735

Martā Andas Buškevicas gleznu izstāde 
“Ziedu pieskāriens”.

Auces pilsētas 
kultūras nams, 
tālr.: 26168132 

Martā
Ivonnas Bredovskas un Egila  
Neihofera gleznu izstāde 
“Un  tomēr...”.

Jaunbērzes tautas 
nams,  
tālr.: 25488422

Martā
Bēnes Mūzikas un mākslas skolas  
pedagoģes Līgas Holodņikovas darbu 
izstāde.

Īles bibliotēka, 
tālr.: 26374225

Martā Magnētiņu izstāde, veltīta teātra 
dienai ”Latvijas Leļļu teātris”

Lielauces bibliotē-
ka, tālr.: 63754702

Martā Virtuāla izstāde “Grāmatu jaunumi 
pavasarī”. (penkulesbdc.blogspot.com)

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 26129518

Martā Ivetas Paškauskas zīmējumu izstāde 
“Krāsu prieks”.

Dobeles  novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

Martā Marata Dzjubenko gleznu izstāde 
“Marats glezno!”

Dobeles novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

Martā
Aizraušanās – hobiji. 
Ivetas Paškauskas darinātās 
apsveikumu kartiņas.  

Dobeles novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

Martā
Novadnieku hobiju izstāde 
“Sveces un svečturi”, Emircijanas 
Nikolajevas un viņas meitas kolekcija.

Dobeles novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

Martā
Novadnieku hobiju izstāde 
“Ar putniem”, fotogrāfiju autore – 
Aizstrautnieku bibliotēkas vadītāja 
Sandra Kazimiraite-Eglīte.

Dobeles novada 
centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

Martā
Dobeles Vācu Kultūras biedrības 
veidotā izstāde “Vēsturiskais muižu 
mantojums Dobeles novadā”.

Dobeles novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63781871

22.03. un 
29.03. Galda spēļu pēcpusdienas skolēniem. Penkules bibliotēka, 

tālr.: 63745407

24.03 un 
31.03.

Tematiskas filmu pēcpusdienas,  
veltītas latviešu animācijas filmu 
režisorei Rozai Stiebrai.

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 63745407

15.03. 
plkst. 

18.00–21.00
Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja 
Daina Ieviņa, dalības maksa 10 EUR.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

16.03. 
plkst. 

10.00–13.00

HACCP sistēmas principu ieviešana 
un nodrošināšana pārtikas nozarē. 
Dalības maksa 30 EUR, Zoom  
platforma, lektore – Astrīda Mūrniece.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

16.03. 
plkst. 14.00 Tekstilmozaikas kursi senioriem. Dobeles PIUAC 

Aucē, tālr.: 26400401

No 16.03.
Dobeles 1. vidusskolas skolotājas 
Inas Ramates bruņurupuču kolekciju 
izstāde – “Pasaka par Diegabiksi”.

Zebrenes pagasta 
bibliotēka, tālr.: 
63700165

17.03.
plkst. 13.00

Zoom “PROTI un DARI” jauniešiem 
“Darba meklēšanas iespējas, NVA 
pakalpojumi”.

Dobeles PIUAC 
Aucē, tālr.: 
26400401

No 17.03. Daces Grīnbergas keramika, 
Imanta Klīdzēja fotogrāfijas.

Dobeles novada 
muzejs

17.03.–19.03. Foto orientēšanās konkurss 
“Satiec pavasari Dobeles novadā!”.

Dobeles Tūrisma 
informācijas 
centrs, tālr.: 
22007467, 28675118 

19.03. 
plkst. 12.00 Radošā darbnīca “Pavasara dekors”.

Zebrenes pagasta 
bibliotēka,  
tālr.: 63700165

20.03. 
plkst. 

12.00–15.00

Radošā diena sievietēm – sojas vaska 
sveču un sejas krēmu gatavošanas 
meistarklase kopā ar Lindu un 
Edīti Bēvaldēm. Ieejas maksa 5 EUR. 

Krimūnu tautas 
nams,
tālr.: 25488435

20.03. 
plkst. 18.00– 

19.30
 Izrāde “Ne viss ir tā, kā izskatās”.

Auces pilsētas 
kultūras nams, 
tālr.: 26168132

21.03–24.03.
Individuālas konsultācijas 
datorprasmju apguvē ikvienam 
interesentam.

Annenieku
bibliotēka,  
tālr.: 25488425

21.03–25.03.
Individuālas konsultācijas IT lietošanā, 
viltus ziņu atpazīšana, e-paraksta, 
e-adreses lietošana. 

Augstkalnes 
bibliotēka,  
tālr.: 63729672

21.03–25.03.
www.canva.com – palīgs afišu,  
kartiņu, reklāmu veidošanai, e-pasta 
izveidošana, iepazīšanās ar portālu 
www.latvija.lv

Bikstu pagasta 
bibliotēka

21.03–25.03. Individuālas konsultācijas datorprasmēs 
ikvienam interesentam.

Auces bibliotēka, 
tālr.: 63744882

21.03–25.03. Individuālas konsultācijas datorpras-
mju apguvē.

Tērvetes bibliotēka, 
tālr.: 63726029

21.03–25.03. Konsultācija par bibliotēkā 
izmantojamajām datu bāzēm.

Bukaišu bibliotēka, 
tālr.: 26383917

21.03.
Digitālā nedēļa. Bibliotekārā stunda 
Annas Brigaderes pamatskolas 
skolotājiem par resursa ”Letonika” 
izmantošanu mācību procesā.

Bites bibliotēka, 
tālr.: 63768432

22.03. 
plkst. 12.00

Digitālā nedēļa. 
“Mana digitālā identitāte” – izzinoša 
nodarbība jauniešiem ar dramaturgu, 
režisoru Kārli Anitēnu.

Dobeles novada 
Centrālā bibliotēka, 
tālr.: 63722175

22.03. 
plkst. 

14.00–15.00

Piemiņas pasākums “... pie Bataru 
akmens”, veltīts Latvijas brīvības 
cīnītājiem. Pasākums tiek rīkots  
sadarbībā ar Mežinieku pamatskolu 
un Gunāru Žideņu.

Jaunbērzes 
tautas nams, tālr.: 
25488422

22.03–25.03. Individuālas konsultācijas darbā ar 
datoru un internetu.

Naudītes bibliotē-
ka, tālr.: 25488424

22.03–25.03. Konsultācijas par e-pārvaldes 
izstrādājumu risinājumiem.

Lielauces bibliotē-
ka, tālr.: 63754702

22.03–25.03. Individuālas konsultācijas datorprasmju 
apguvē.

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 63745407

22.03–25.03.
Individuālas konsultācijas 
datorlietošanā, attālināto pakalpojumu 
saņemšanā un medijpratībā.

Aizstrautnieku 
bibliotēka,  
tālr.: 63754460

22.03–25.03. Individuālas konsultācijas datorprasmju 
apguvē ikvienam interesentam.

Šķibes bibliotēka, 
tālr.: 63781735

22.03.
plkst. 

18.00–21.00
Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja 
Daina Ieviņa, dalības maksa 10 EUR.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

23.03. 
plkst. 

10.00–17.00

Minimālās higiēnas prasības 
skaistumkopšanas  pakalpojumu 
sniegšanā, dalības maksa 35 EUR, Zoom 
platformā, lektore – Astrīda Mūrniece.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

23.03.
plkst. 14.00 Tekstilmozaikas kursi.

Dobeles PIUAC 
Aucē, tālr.: 
26400401

23.03. 
plkst. 17.30

Tikšanās ar izstādes “Vēsturiskais 
muižu mantojums Dobeles novadā” 
veidotājiem – Dobeles Vācu kultūras 
biedrības pārstāvjiem.

Aizstrautnieku 
bibliotēka,  
tālr.: 63754460

23.03.–25.03.

Individuālas konsultācijas datorprasmju 
apguvē ikvienam interesentam. 
E-pakalpojumu izmantošana – mācies 
un turpmāk izmanto e-pakalpojumus, 
neejot uz iestādēm klātienē.

Īles bibliotēka, 
tālr.: 26374225

23.03.–25.03. Individuālas konsultācijas darbā ar 
datoru un internetu.

Zebrenes pagasta 
bibliotēka,  
tālr.: 63700165

24.03. 
plkst. 

10.00–13.00
Dobeles novada tūrisma uzņēmēju 
tikšanās.

Dobeles Pils,  
tālr.: 28675118 

24.03. 
plkst. 13.00

Spēlēties un mācīties! Zoom platformā, 
lektore – psiholoģe Dita Leinerte.

Dobeles PIUAC 
Aucē,  
tālr.: 26400401

24.03. 
plkst.  

14.00–16.00

Zemeņu audzēšana, Zoom platformā, 
dalības maksa 5 EUR.  Lektore – Valda 
Laugale.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

24.03. 
plkst. 11.00

“Drošības ābece”. Eksperta padomi, 
kā neiekļūt krāpnieku lamatās.

Dobeles novada 
Centrālā bibliotē-
ka, tālr.: 63781871

24.03. 
plkst.  

17.30–20.00

Make-up meistarklase, 
dalības maksa 30 EUR. 
Vadītāja – vizāžiste  Dace Vizbule.

 
Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

25.03.  
plkst. 

12.00–15.00
Komunistiskā genocīda upuru  
piemiņas diena.

Dobeles stacija, 
organizē Dobeles 
pilsētas kultūras 
nams

25.03.  
plkst. 

12.00–15.00
Represēto  piemiņas  pasākums 
“Es tevi sāpe pieminu...”.

Jaunbērze, Dobele, 
“Pikšas”,  
tālr.: 25488422

25.03. 
plkst. 

13.00–15.00
Komunistiskās genocīda upuru  
piemiņas dienas pasākums.

Pie Penkules tautas 
nama,  
tālr.: 26129518

25.03. 
plkst. 

16.00–16.45
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.

Auces stacijas 
laukums,  
tālr.: 26168132

26.03.
plkst. 11.00

Meistarklase plecu lakatu gatavošanā 
uz rāmja.

Naudītes bibliotēka, 
tālr.: 25488424

26.03. 
plkst. 18.00

Liriska komēdija “Mīli mani”, lomās – 
Gunta Virkava un Zigurds Neimanis.

Vītiņu tautas nams, 
tālr.: 25976679 
(pieteikties līdz 
20.03.)

26.03.
plkst. 

18.00–19.30
Tērvetes amatierteātra izrāde – 
Gunārs Priede “Zilā”. 

Dobeles pilsētas 
kultūras nams, 
tālr.: 29331181

26.03. 
plkst.  

10.00–15.00
Pavasara gadatirgus.

Dobeles  
vēsturiskais Tirgus 
laukums

23.03. 
plkst. 15.00

Teātra dienai veltīta tikšanās ar 
Tērvetes amatierteātra “Trīne” aktrisi 
Initu Rozi.

Tērvetes bibliotēka, 
tālr.: 63726029

27.03. 
plkst. 

16.00–17.30

Jāņa Mūrnieka muzikāli spraiga 
komēdija "Precies, māsiņ!" 
Ieejas maksa 5 EUR.

Bēnes tautas nams, 
tālr.: 28295001  

28.03.
Tematiskā nodarbība PII “Sprīdītis” 
“Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, veltīta 
animācijas filmu režisores Rozes 
Stiebras 80. jubilejai.

Bites bibliotēka, 
tālr.: 63768432

29.03. 
plkst. 9.00

Tematiska pēcpusdiena “Gadalaiki – 
pavasaris un grāmata” 5–6 gadīgiem 
bērniem.

Penkules bibliotēka, 
tālr.: 63745407

29.03. 
plkst. 

18.00–21.00
Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja 
Daina Ieviņa, dalības maksa 10 EUR.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

30.03.
plkst. 14.00 Tekstilmozaikas kursi.

Dobeles PIUAC 
Aucē,  
tālr.: 26400401

30.03. 
plkst. 

19.00–21.00

Daiļdārzu semināra 1. lekcija 
“Piemājas daiļdārzu plānošana, augu 
izvēle”, pasniedzēja – Ludmila Knoka.  
Dalība – bezmaksas.

Tērvetes kultūras 
nams, Dobeles 
PIUAC,  
tālr.: 63781740

30.03. 
plkst. 

19.00–21.00
Kino “Wild East. Kur vedīs ceļš”.

Penkules tautas 
nams,  
tālr.: 26129518

02.04. 
plkst. 17.00

Koncerts “Gribu dziedāt”, koris  
Vizma & M. Kanters.

Dobeles pilsētas 
kultūras nams

03.04. 
plkst. 

12.00–14.00
Muzikāla  izrāde ģimenēm –
“Binga un Sullas svētku diena”.

Dobeles pilsētas 
kultūras nams

05.04.
plkst. 

18.00–21.00

Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja 
Daina Ieviņa, dalības maksa  
10 EUR.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

06.04. 
plkst. 

19.00–21.00

Daiļdārzu semināra 2. lekcija “Mūs-
dienīgs dekoratīvais dārzs – praktisks 
un skaits”, pasniedzēja –  
Ludmila Knoka. Dalība – bezmaksas.

Tērvetes kultūras 
nams, Dobeles 
PIUAC,  
tālr.: 63781740

06.04. 
plkst. 

19.00–20.00
Izrāde “Mīli mani”. Lomās –  
Gunta  Virkava un Zigurds Neimanis.

Jaunbērzes tautas 
nams, 
tālr.: 25488422

07.04. 
plkst. 

10.00–11.00

Bērniem tikšanās ar Eviju Gulbi, 
“Koko un Riko” u. c. bērnu grāmatu 
autori.

Krimūnu tautas 
nams, tālr.: 
25488435

09.04.  
plkst. 

9.00–17.00
Tradicionālo prasmju skola “Satiec 
savu meistaru!”.

Dobeles Amatu 
māja,  
tālr.: 22049477

09.04.  
plkst. 

10.00–15.00 
“Satiec savu meistaru!”  meistarklases  
TLMS “Bēne” vadībā.

TLMS “Bēne” 
studijas telpās, 
Stacijas ielā 8,  
tālr.: 26201427

09.04.
plkst. 

18.00–19.00
“Maksims”, stand up komēdija.

Dobeles pilsētas 
kultūras nams, 
tālr.: 29331181

09.04. 
plkst. 

18.00–19.00
Skeču šovs “Atļausiet Jūs pakutināt?”. 
Režisors Armands Ekštets. 

Krimūnu tautas 
nams,  
tālr.: 25488435

No 11.04. Rokdarbu izstāde “Ciku, caku”.
Auces pilsētas 
kultūras nams,  
tālr.: 26168132

12.04. 
plkst. 

16.00–20.00

Ādas apstrādes darbnīca Augstkalnē, 
vadītāja Daina Ieviņa, dalības maksa 
10 EUR.

Dobeles PIUAC, 
tālr.: 63781740

13.04. Lieldienu meistarklase Dobeles Pils 
Radošajā telpā.

Dobeles Pils,  
tālr.: 22027275

13.04. 
plkst. 

19.00–21.00

Daiļdārzu semināra 3. lekcija “Augu 
apgriešana – gan augļkoku, gan 
dekoratīvo”, pasniedzēja – Ludmila 
Knoka. Dalība – bezmaksas.

Tērvetes kultūras 
nams, Dobeles 
PIUAC,  
tālr.: 63781740

14.04.–16.04. Foto orientēšanās konkurss “Satiec 
pavasari Dobeles novadā!”

Dobeles Tūrisma 
informācijas 
centrs,  
tālr.: 22007467, 
28675118 

14.04.
plkst. 

16.00–17.00
Lieldienu iešūpošana Krimūnu  
estrādē kopā ar folkloras kopu.

Krimūnu 
tautas nams,  
tālr.: 25488435

16.04. 
plkst. 

16.00–17.00
Lieldienu  koncerts  ANDRIS  ĒRGLIS  
“Sirdspukti”.

Jaunbērzes 
tautas nams,  
tālr.: 25488422

SPORTA PASĀKUMI NOVADĀ 
Kad? Kas? Kur? Kontaktpersona

19.03. plkst. 11.00 Šautriņmešanas 
sacensības. 

Krimūnu pamatskolas 
sporta zāle,
tālr.: 28304284, Oskars

23.03.  
plkst. 19.00 

Atklātā novusa 
turnīra 1. kārta.

Kaķenieku sporta zāle,
tālr.: 29148674, Rolands

26.03.  
plkst. 11.00 

Aktīva pastaiga Aucē 
“Ejot, nūjojot, smoveyot”.

Auce,
tālr.: 29101146, Guntis 

26.03. plkst. 10.00 Sporta diena 
Penkulē.

Penkules sporta zāle,
tālr.: 28745037, Haralds

26.03.  
plkst. 10.00 

Atklātais Lejastrazdu 
šaha turnīrs.

Lejasstrazdu bibliotēka,
tālr.: 29760061, Ēriks

26.03.  
plkst. 11.00

Pārgājiens 
“Iepēdo pavasari”.

Biksti (tikšanās pie 
“Niedru” kempinga),
tālr.: 26085836, Jana

15.04. plkst. 12.00 
16.04. plkst. 10.00 

Pavasara starptautiskās 
sacensības 
riteņbraukšanā.

Starts un finišs 15.03. Apguldē, 
16.03. – pie agrofirmas 
"Tērvete" kantora ēkas, 
tālr.: 25488430, Dainis
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