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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

E   siet sveicināti septembrī – viršu ziedēšanas laikā. Tas lie-
cina, ka rudens ir pavisam tuvu. Dārzos gruntīgi nogata-
vojušies dārzeņi gaida savu saimnieku gādīgās rokas, lai 

dotos uz pagrabiem, zied dālijas un asteres, kas atgādina par jaunā 
mācību gada sākšanos, kad bērni un jaunieši ar puķu pušķiem 
rokās atkal dodas savās skolas gaitās. Tāpat kā dālijas un asteres 
savā krāšņumā ir neatkārtojamas, tāpat arī bērnu emocijas, sāko-
ties jaunajam mācību gadam, ir tik dažādas! Kāds noilgojies pēc 
saviem draugiem un nepacietīgi gaida pirmo skolas dienu, kāds, 
satraukti ieķēries mammai rokā, pirmo reizi ver skolas durvis, 
bet kāds labprāt vēl būtu laiskojies vasaras bezrūpībā, taču laiks ir 
neapstādināms, un septembris vienmēr ir īpašs mēnesis kā jauns 
sākums visiem, kuri mācās, visiem, kuri māca, un visiem, kas ir 
līdzās tiem, kuri mācās.

Tāpēc no sirds vēlu šajā mācību gadā visiem pedagogiem un skolē-
niem zinātkāri, uzcītību un radošus panākumus!  Lai visiem pietiek 
spēka un drosmes sasniegt jaunus mērķus un paveikt noderīgus dar-
bus! Bet vecākiem: lai pietiek mīļuma un enerģijas, atbalstot savas atva-
ses mācību procesā!

Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem novada bērniem 
un jauniešiem arvien ir viena no Dobeles novada pašvaldības priori-
tātēm. Tādēļ gribu uzsvērt: esmu gandarīts, ka, neskatoties uz sarež-
ģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem, arī šogad gandrīz visās izglītī-
bas iestādēs ir veikti lielāki un mazāki būvniecības un atjaunošanas 
darbi, lai bērni un jaunieši varētu atgriezties sakoptā, atjaunotā, ērtā un 
modernā mācību vidē. Kā lielākos paveiktos darbus izglītības iestādēs 
jāmin Auces vidusskolas ēkas siltināšanas un ventilācijas sistēmas ierī-
košanas darbi, jumta seguma nomaiņa pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņš” ēkas trešajam korpusam, Dobeles pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Valodiņa” telpu remontdarbi (izremontētas telpas, lai nepiecie-
šamības gadījumā varētu atvērt vēl vienu pirmsskolas izglītības izglīto-
jamo grupu) un vērienīgi pagalma labiekārtošanas darbi.

Savukārt Augstkalnes pamatskolā saskaņā ar bijušajā Tērvetes nova-
dā izstrādāto restaurācijas projektu veikti ēkas vējtvera restaurācijas 
darbi, Bēnes pamatskolas sporta zāles ģērbtuvju telpu remontdarbi, 
Gardenes pamatskolas tualešu telpu remontdarbi, Mežinieku skolas 
virtuves remontdarbi, garderobju telpu remonta darbi Dobeles pirms-
skolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš”, 3. stāva telpu remonta darbi 
Krimūnu PII “Ābolītis” un Augstkalnes pamatskolas vējtvera restaurā-
cijas darbi saskaņā ar restaurācijas projektu.

Ir veikti būvprojektēšanas uzsākšanas priekšdarbi, lai veiktu būvpro-
jektēšanas darbus Dobeles 1. vidusskolas ēkas pilnīgai atjaunošanai un 
pārbūvei. Kopumā šogad pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanā ir ieguldīti pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi aptuveni 
1,3 miljonu eiro apmērā.

Kaut gan Dobeles novada pašvaldībai ir izdevies atrast līdzekļus, lai 
arī šajā mācību gadā nodrošinātu skolēniem bezmaksas ēdināšanu, 
šis mācību gads nebūt nebūs viegls ekonomiskās situācijas dēļ valstī. 
Arvien strauji augošās izmaksas liks pārskatīt un vēlreiz vērtēt, kā ietau-
pīt finanšu līdzekļus, lai arī turpmāk varētu segt skolēnu ēdināšanas 
izmaksas no pašvaldības budžeta. Šogad izglītojamo nodrošināšana ar 
bezmaksas ēdināšanu pašvaldībai izmaksās aptuveni 1,2 miljonus eiro.

Domājot par energoefektivitāti, arī izglītības iestādēs tiks veik-
ti apgaismes objektu nomaiņa uz LED apgaismojumu, lai ilgtermiņā 
samazinātu izmaksas elektroenerģijai. Un šis ir tikai sākuma solis, kas 
jāsper, lai ilgtermiņā samazinātu pašvaldības izdevumus energokrīzes 
pārvarēšanas procesā, tāpat jādomā, ar kādiem atbalsta mehānismiem 
nākt pretim novada iedzīvotājiem, jo šī ziema noteikti nebūs viegla 
nevienā mājsaimniecībā. Un tas patiesi uztrauc domes vadību.

Mums kopā ir uzticēts svarīgs darbs – rūpēties par nākotni. Gan par 
savas ģimenes nākotni, gan novada nākotni, tāpēc darīsim savus darba 
pienākumus ar vislielāko atbildības sajūtu, jo ikkatrs darbs, ko darām, 
ir nozīmīgs gan pašiem, gan novadam, gan Latvijai kopumā! 

Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs

CIENĪJAMIE NOVADNIEKI! ARĪ DOBELES NOVADĀ SĀCIES 
JAUNAIS MĀCĪBU GADS
Ar īsti rudenīgi dzestriem 
rītiem ir atnācis septembris. 
Bērni un jaunieši atkal atgrie-
žas savos skolas solos pēc 
aktīvi pavadīta vasaras brīv-
laika. Īpaši emocionāla un 
patīkama satraukuma pilna 
šī mācību gada pirmā diena 
ir teju 300 pirmklasniekiem, 
kuri šogad uzsāk skolas gaitas 
Dobeles novadā.

Š   ajā mācību gadā vispārizglī-
tojošajās izglītības iestādēs 
visās tās izglītības program-

mās mācības uzsāka 4457 izglīto-
jamie. Savukārt pirmsskolas izglī-
tībā sava bērnudārza vai skolas 
pirmsskolas izglītības grupas dur-
vis vēruši 1482 mazuļi, no tiem 793 
bērni līdz piecu gadu vecumam, 
bet 689 bērni uzsākuši mācības 
obligātajā pirmsskolas izglītībā.

Pamatskolas gaitas no 1.–9. klasei 
uzsākuši 2603 skolēni, no tiem 298 
skolēni vēruši pirmās klases durvis. 
Vidusskolas posmā mācības turpina 
372 jaunieši, turklāt Dobeles novadā 
piedāvātajās profesionālās izglītības 
programmās reģistrēti 298 audzēk-
ņi, profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestādēs mācības 1. septem-
brī uzsākuši 980 audzēkņi, kuri pēc 

Auces vidusskolā 1. septembrī svinīgi tiek ievesti pirmklasnieki.

skolas sevi brīvajā laikā izglītos arī 
mūzikas, mākslas un sporta jomās.

Kā allaž, uzsākot jauno mācību 
gadu, Zinību dienā skolēnus sveica 
skolu direktores, novēlot šo nākamo 
mācību cēlienu veselīgu, aizraujošu 
un veiksmīgu. Domes pārstāvji sveikt 
pedagogus un skolēnus devās uz vai-
rākām Dobeles novada izglītības ies-
tādēm. Veiksmi visiem skolēniem 
vēlēja arī domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis, apmeklējot Dobeles Valsts 
ģimnāziju, kur 1. septembra svinī-
gajā pasākumā sacīja: “Man ir liels 
prieks jūs šodien sveikt Zinību dienā, 

kad iesākās jauns 
posms jūsu dzīvēs. 
Šo dienu es pats 
atceros kā satrau-
kuma, taču vien-
mēr prieka pilnu, jo 
atkal tika satikti kla-
sesbiedri, draugi, 
tika “iesildīts” iemī-
ļotais klases sols un 
satikti skolotāji. Šī 
diena varbūt katram 
nāk ar savu emo-
ciju gammu, taču 
vēlos jums novēlēt: 
izbaudiet, jo rītdie-
na nāks jau ar citiem 
p i e n ā k u m i e m . 
Aicinu ikvienu sko-
lēnu redzēt un ielā-
got labākos piemē-
rus un ieteikumus 
no skolotājiem, ne 
tikai mācīties, bet 
veidoties arī par per-
sonībām, kas tālāk 
veidos visu mūsu 

Latvijas sabiedrību. Novēlu pedago-
giem pacietību un gudrību, kā arī 
veiksmi šajā atbildīgajā darbā.”

Pirmās nopietnās mācību stundas 
Dobeles novada skolu 1. klases sko-
lēniem jau devīto gadu tika orga-
nizētas kādreizējā Latvijas Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas 
muzejā “Pikšas”. Arī šogad visi 298 
skolēni kopā ar savām tikko iepazīta-
jām klases audzinātājām mēroja ceļu 
uz Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām 
“Pikšas”. Diena sākās ar Dobeles 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieka Gunta Safranoviča uzrunu, kas 
visus aicināja nolikt ziedus piemi-
nekļa pakājē, tad sekoja četras gan 
izzinošās, gan radošās mācību stun-
das katrai klasei, bet noslēgumā sko-
lēniem mikipelei Minnijai bija jās-
niedz atgriezeniskā saite par to, kas 
šai dienā ir uzzināts. Izrādās, ka sko-
lēni, verot 1. klases durvis, prot skai-
tīt, prot saskatīt, saklausīt, par ko 
lielu paldies jāteic pirmsskolas izglī-
tības pedagogiem.

Liels paldies par atbalstu pasāku-
mam AS “Dobeles dzirnavnieks”, kas 
bija sarūpējis dāsnas skolas somas 
spēkam un izturībai katram sko-
lēnam! Savukārt Dobeles novada 
Izglītības pārvalde ikvienam skolē-
nam līdzi deva spēka maizes kukulīti 
kā ceļamaizi jaunajā Zinību pasaulē.

Lai šis jaunais dzīves posms skolē-
niem sniedz ne tikai zināšanas, bet 
arī prieku un gandarījumu, tiekoties 
ar saviem skolasbiedriem un skolo-
tājiem ikdienā!  

Sabiedrisko attiecību nodaļaDobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis 
Zinību dienā sveic skolotājus un skolēnus arī Dobeles 1. 
vidusskolā.                             Foto no pašvaldības arhīva



2022. GADA 15. SEPTEMBRIS. NR. 11 (11) 2 LĒMUMI

DOBELES NOVADA DOMES LĒMUMI AUGUSTĀ
25. augusta Dobeles novada domes sēdē 
nolēma:
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2022. gada 12. janvāra lēmumā Nr. 3/1 “Par 
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas 
pakalpojumiem”, izsakot 2. pielikumu “Maksas 
pakalpojumi Dobeles novada izglītības iestā-
dēs” jaunā redakcijā.

• • •
Apstiprināt nolikumus:
- “Grozījumi nolikumā “Dobeles  novada sadar-
bības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 
nolikums”” un veikt grozījumu Civilās aizsar-
dzības plānā;
- “Grozījumi nolikumā “Dobeles 1. vidusskolas 
nolikums””.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības 
noteikumus:
- “Kritēriji un kārtība Dobeles novada pašvaldī-
bas dibināto izglītības iestāžu vadītāju paaugsti-
nātas mēneša darba algas likmes noteikšanai”;
- “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budže-
ta mērķdotācija Dobeles novada izglītības 
iestādēs”;
- “Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas 
pedagogu slodžu sadales kārtība”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 31 “Grozījums Dobeles novada 
domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Dobeles novada pašvaldības nolikums””.

• • •
Veikt izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksā. Apstiprināt šādu maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Auces 
pilsētā, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces 
un Vītiņu pagastos:

- maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu – 17,29 EUR/m3 bez PVN, 
PVN 21% – 3,63 EUR, kopā 20,92 EUR/m3 ar 
PVN;
maksu par bioloģisko atkritumu apsaimnieko-
šanu – 11,51 EUR/m3 bez PVN, PVN 21% – 2,42 
EUR, kopā 13,93 EUR/m3 ar PVN.
- noteikt, ka maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu stājas spēkā sākot ar 2022. 
gada 25. septembri.

• • •
Ieguldīt Dobeles novada pašvaldības mantu 
SIA “Dobeles ūdens” pamatkapitālā.

• • •
Atbrīvot no amata Auces Mūzikas skolas 
direktoru Intaru Grīnbergu sakarā ar skolas 
reorganizāciju.

• • •
Nodot telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
“Bikstu pensionāru biedrība” ēkā “Liepziedos”, 
Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, bied-
rības darbības nodrošināšanai.

• • •
Nodibināt ceļa reālservitūtu Dobeles novadam 
piederošā nekustamā īpašuma “Sarkankrogs”, 
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, zemes vienī-
bā par labu nekustamā īpašuma “Vilkezera mežs”, 
Īles pagastā, Dobeles novadā, zemes vienībai.

• • •
Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo 
nekustamo īpašumu “V1131”, Bikstu pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
 Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus:
- dzīvokli Nr. 9 “Atpūtās”, Tērvetes pagastā, 
Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 4 Stacijas ielā 6, Aucē, Dobeles 
novadā;

- “Pie Mackiem”, Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Jaunzeltiņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
- “Mežpļavnieku pļava”, Vītiņu pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Brekši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā;
- “Skaras”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā;
- “Aiz Tenīšiem”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Lejiņas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā;
- “Mežābeles”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Salas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt izsolē lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes:
- “Pie Jaunzemjiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Čakšu lauks”, Zebrenes pagastā, Dobeles 
novadā.

• • •
Apstiprināt:
- izsoles rezultātus;
- lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles 
rezultātus.

• • •
Veikt grozījumu Dobeles novada domes 2021. 
gada 27. maija lēmumā Nr. 110/7 “Par nekusta-
mā īpašuma Dārza iela 1, Dobelē, Dobeles nova-
dā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”.

• • •
Lūgt VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Dobeles 
novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā 
zemes gabala daļu gar valsts autoceļu V1126 
“Dobele – Penkule”, 16,894–17.169 km zonā, 
labajā ceļa pusē ceļa zemes nodalījuma joslā 
275 m garumā, zemesgabalā ar kadastra apzī-
mējumu 4684 004 0200. Lai nodrošinātu iedzī-

votāju drošību uz ceļa, Dobeles novada dome 
plāno 2023. gadā izbūvēt gājēju celiņu, ielu 
apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju.

• • •
Izslēgt atsevišķa ceļa un ielas posmu no 
Dobeles novada pašvaldības ceļu reģistra.

• • •
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2016. gada 29. septembra lēmumā Nr. 220/9 
“Par līguma par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanu slēgšanu ar SIA “Dobeles 
ūdens””, nosakot SIA “Dobeles ūdens’’ šādas 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas vietas – Dobeles pilsētas, Annenieku, 
Augstkalnes, Auru, Bikstu, Bērzes, Bukaišu, 
Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, 
Penkules, Tērvetes un Zebrenes pagastu admi-
nistratīvā teritorija. Lēmums stājas spēkā 2023. 
gada 1. janvārī.

• • •
Pārcelt Gunti Šēferu no Dobeles novada pašval-
dības administrācijas struktūrvienības – Auces 
pilsētas pārvaldes – vadītāja vietnieka amata 
uz Dobeles novada pašvaldības administrācijas 
struktūrvienības – Auces pilsētas pārvaldes – 
vadītāja amatu. Noteikt, ka Guntis Šēfers pienā-
kumus uzsāk pildīt ar 2022. gada 1. septembri.

• • •
Atļaut ierīkot lauksaimniecības zemi mežā 
nekustamā īpašuma “Mežiņi” (kadastra 
Nr.46460030231) zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 46460030115, Auru pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Piešķirt finansiālu atbalstu riteņbraucējam 
Mārim Bogdanovičam 1000 eiro apmērā dalī-
bai Pasaules čempionātā Dānijā 2022. gada 17. 
septembrī.

Lai uzklausītu novada iedzīvotājus un izzinātu viņus interesējošos jautājumus gan par pašvaldības darbu, gan par saimnieciska rak-
stura jautājumiem, Dobeles novada pašvaldības vadība un domes deputāti uzsākuši pagastu apsekošanu. Tā norisināsies līdz pat 
vēlam rudenim, proti, līdz brīdim, kad tikšanās būs aizvadītas lielākajā daļā Dobeles novada pagastu.

AIZVADĪTAS PIRMĀS DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
UN DOMES DEPUTĀTI TIKŠANĀS AR PAGASTU IEDZĪVOTĀJIEM

Augustā pirmās sanāksmes noritēja 
Gardenes, Lejasstrazdu un Naudītes pagas-
tos. To laikā domes vadība apsekoja pagas-
tu teritoriju un kopā ar iedzīvotājiem dis-
kutēja par aktuālo. Tikšanās laikā ne vien 
tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautā-
jumiem, bet arī izkristalizējās dažādi paš-
valdībai iepriekš neapzināti problēmjau-
tājumi, kuriem tiks rasts risinājums. Visos 
pagastos iedzīvotāji atzina, ka informācijas 
apmaiņa ir svarīga, un turpmāk pagastu 
ļaudis vēlētos saņemt plašāku informāciju 
par darbiem, kurus plānots veikt konkrēta-
jā pagastā.

Arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis sarunās ar iedzīvotājiem uzsvē-
ra, ka pagasta iedzīvotāju domu apmaiņa ir 
ļoti svarīga, tādēļ tās veicināšanai arī nāka-
majā domes sēdē tiks lemts par konsultatī-
vo padomju izveidi. Konsultatīvo padomju 
locekļi būtu lietas kursā par pagastā notie-
košo, par problemātiku un aktuāli risinā-
majiem jautājumiem, turklāt būtu kā tiešā 
saite starp iedzīvotājiem un pašvaldību. “Vēl 
pēc laika mēs varētu ieviest arī līdzdalības 
budžetu. Respektīvi, finanšu līdzekļus pie-
šķir dome, bet padomes pašas varētu lemt, 
ko par šo naudu īstenot, ” skaidroja domes 
priekšsēdētājs.

Vienlaikus Ivars Gorskis aicināja ikvie-
nu iedzīvotāju būt atbildīgam un ziņot paš-
valdībai par nebūšanām, jo daudz lietu var 
ātrāk risināt tieši ar iedzīvotāju palīdzību, jo 
iedzīvotāji ir tie, kuri ikdienā vislabāk redz, 
ko nepieciešams uzlabot, mainīt un risināt. 
Lai iegūtu plašāku informāciju par pašval-
dībā notiekošo, klātesošie tika aicināti lasīt 
Dobeles novada pašvaldības informatīvo 
izdevumu “Dobeles Novada Ziņas”, kas visā 
novada teritorijā ir pieejams bez maksas.

Naudītes iedzīvotāji, tiekoties ar pašvaldī-
bas vadību, uzmanību vērsa uz ēku apsaim-
niekošanas kvalitāti, nepieciešamību sakār-
tot autobusa pieturas un problemātiku ar 
neregulāru zāles pļaušanu pagasta teritorijā. 
Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, klāt-
esošajiem tika skaidrots, ka autobusu pie-
turvietas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, 
taču pašvaldība rīko tikšanās ar VAS “Latvijas 
Valsts ceļi”, lai šo situāciju uzlabotu. Savukārt 
apsaimniekošanas jautājums ir pašvaldības 
pārziņā, un iedzīvotājiem tika apsolīts turp-
māk daudz lielāku vērību pievērst teritori-
jas regulārai pļaušanai, tāpat rast risinājumu 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu apdzīvotības 
jautājumam, neradot papildu siltuma zudu-
mu kaimiņos esošajos dzīvokļos.

Klātesošie tika informēti arī par to, ka 
drīzumā novadā būs vienotais dispeče-
ru punkts, uz ko iedzīvotāji nepieciešamī-
bas gadījumā varēs zvanīt par visiem prob-
lēmjautājumiem, kas ir pašvaldības polici-
jas kompetencē, kā arī citām problēmām. 
Atbildot uz iedzīvotāju pārmetumiem par to, 
ka vienā novadā par ūdeni nav vienota tarifa, 
tika skaidrots, ka Dobelē un Tērvetē, sākot ar 
2023. gadu, būs vienādi izcenojumi, savukārt 
Aucē tie varētu atšķirties, jo ūdensapgādi 
nemainīgi nodrošinās SIA “Auces komunālie 
pakalpojumi”.

Joprojām iedzīvotājus bažīgus dara 
Naudītes skolas slēgšana, taču bērnu nepie-
tiekamā skaita dēļ citas iespējas un risinā-
jumi diemžēl nav. Taču, raugoties uz esoša-
jiem bērnu laukumiem, iedzīvotājiem tika 
solītas pozitīvas pārmaiņas, jo gan Naudītē, 
gan Gardenē jau drīzumā tiks salaboti esošie 
rotaļu laukumi, kas kļuvuši nedroši.

Lejasstrazdu iedzīvotājiem viens no aktu-
ālākajiem bija jautājums par peldvietas 

nepieciešamību pie Gaurata ezera. Tas paš-
valdības vadībai jau bija zināms, un šis jau-
tājums jau šobrīd tiek risināts, tāpat arī tiek 
apsvērta iespēja izveidot publisku peldvietu 
Gardenē un pie Lāču dīķa Dobeles pagastā. 
Tā kā šie jautājumi neprasa lielu pašvaldības 
finanšu ieguldījumu, peldvietas jau drīzumā 
varētu tikt izveidotas.

Sanāksmēs plaši apspriests tika jautājums 
par energoefektivitātes stiprināšanu visā 
novadā. Šī plāna ietvaros, kā viens no elek-
trības taupības plāniem, ko pašvaldība jau 
uzsākusi īstenot, ir apgaismojuma nomaiņa 
uz ekonomiskiem LED gaismekļiem. “Tas 
ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā eko-
nomēt,” pauda domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis, piebilstot, ka taupības nolūkā jau 
šobrīd pagastu centros un pilsētā pa nak-
tīm tiek izslēgts ielu apgaismojums, un arī 
turpmāk tiks domāts, kā ekonomiskāk tērēt 
pašvaldības līdzekļus. Savukārt pagasta pār-
valdes vadītāja Dace Škorņika informēja, 
ka drīzumā tiks rīkota iedzīvotāju sapulce, 
kurā iedzīvotājiem izskaidros jautājumus par 
valsts atbalsta saņemšanu 2022./2023. gada 
apkures sezonā.

Ņemot vērā, ka pagasta iedzīvotājiem aktu-
āls ir jautājums par ceļa asfaltēšanu izbrauk-
šanai uz Rīgu, Edgars Laimiņš skaidroja, ka 
asfalts šogad tiks uzklāts Aizstrautniekos, 
taču par citu ceļu asfaltēšanu šobrīd neko 
konkrētu solīt nevar, jo nav zināms, cik 
lielu finansējumu piešķirs valsts. Savukārt 
komentējot iedzīvotāju vēlmi izbūvēt velo-
celiņu no Lejasstrazdiem līdz Dobelei, Dace 
Škorņika uzsvēra, ka pašvaldības Attīstības 
un plānošanas nodaļā jau ir iesniegts lūgums 
rast iespēju piesaistīt Eiropas finansējumu 
šāda celiņa izbūvei. Tāpat arī tika solīts uzkrā-
sot līnijas automašīnu stāvlaukumā, sakārtot 

volejbola laukumu un pagastā veikt citus ceļa 
satiksmes uzlabojumus. Viena no jau ilgga-
dēji samilzušām problēmām Lejasstrazdu 
ļaudīm ir bērnunamā dzīvojošo bērnu uzve-
dība, uz ko iedzīvotāji arī norādīja tikšanās 
laikā. Domes priekšsēdētājs solīja pievērsties 
problēmas risināšanai un sadarbībā ar paš-
valdības Sociālo dienestu rast visefektīvāko 
risinājumu.

Gardenes iedzīvotāji sanāksmes laikā 
aktualizēja brīvi pieejamo dzīvokļu prob-
lēmu, proti, ka jaunajiem speciālistiem un 
ģimenēm dzīvošanai nav pieejami dzīvok-
ļi, bet tajā pašā laikā ir iedzīvotāji, kuri dzī-
vokļos nedzīvo, tos uztur sliktā stāvoklī un 
pat izposta. Ivars Gorskis atzina, ka paš-
valdībā tiešām kritiski trūkst dzīvojamās 
platības, līdz ar to šobrīd jau ir sākts darbs 
pie pašvaldības dzīvojamā fonda plānoša-
nas. Turpinot nesakārtotas vides problē-
mu, Gardenes iedzīvotāji vērsa uzmanību 
uz problēmu, ka ciemā ir daudz krauķu, kas 
“uzdarbojas” pie atkritumu tvertnēm un 
izvazā atkritumus pa visu ciemu. Kā situāci-
jas risinājums tika izklāstīta ideja par atkri-
tumu tvertņu iežogošanu, norādot, ka jau 
šobrīd tiek izstrādāts dizains iežogotajām 
atkritumu tvertnēm, lai tās būtu aprīko-
tas ar jumtu, un šāda problēma ar putniem 
nebūtu. Domājams, ka šāda veida risinā-
jums tiks ieviests arī Gardenē.

Gardenē ar iedzīvotājiem tikās Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis 
un viņa vietnieki Edgars Laimiņš un Guntis 
Safranovičs. Lejasstrazdos uz tikšanos iera-
dās domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks 
Edgars Laimiņš un Dobeles novada pašval-
dības izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs, 
kā arī Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja 
Dace Škorņika. Savukārt Naudītē uz klāteso-
šo jautājumiem bija gatavs atbildēt gan Ivars 
Gorskis, Edgars Laimiņš un Aldis Lerhs, gan 
Penkules pagasta pārvaldes vadītāja Ērika 
Karro un domes deputāte Sanita Olševska. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 

12. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, 
Dobelē, Dobeles novadā, pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

- dzīvokli Nr. 4 Stacijas ielā 6, Aucē, Dobeles 
novadā, 64,9 kv.m. platībā un pie dzīvok-
ļa piederošās kopīpašuma 649/5004 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
kadastra numurs 46059000603, par sākumce-
nu 2000 eiro, solis 200 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izso-
lē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 
eiro un dalības maksu 20 eiro, nosolītās pirku-
ma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. 
decembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņo-
jams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 
namu pārzini, zvanot 27234102.

- zemesgabalu “Pie Jaunzemjiem”, 
Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar 
kadastra numuru 46980040119, platība 4,78 
ha (kadastra apzīmējums 46980040119) 
par sākumcenu 21500 eiro, solis 2000 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 10. oktobrim 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu doku-
menti par pašvaldības bankas kontā iemak-
sāto drošības naudu 2150 eiro un dalības 
maksu 40 eiro, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 31. decem-
bris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības 
ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomnie-
kam. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249.

- zemesgabalu “Čakšu lauks”, Zebrenes 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46980040216, platība 5,87 ha (kadastra apzī-

mējums 46980040329) par sākumcenu 30000 
eiro, solis 3000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 10. oktobrim pašvaldībā rakstveidā jāie-
sniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības ban-
kas kontā iemaksāto drošības naudu 3000 eiro 
un dalības maksu 40 eiro, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. 
decembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesī-
bas ir nekustamā īpašuma pašreizējam nom-
niekam. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249. 

• • •
Ar izsoles noteikumiem interesen-

ti var iepazīties Dobeles novada pašvaldī-
bā Brīvības ielā 15, Dobelē, darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālr.: 
63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesen-

ti var iepazīties Dobeles novada pašvaldī-
bā Brīvības ielā 15, Dobelē, darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālr.: 
63707249.

• • •
Drošības nauda un dalības maksa 

ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701
Reģ. nr.: LV90009115092

Norēķinu konti:
Banka: AS “SEB banka”
Konta nr.: LV94UNLA0050014267180
Bankas kods: UNLALV2X

Banka: AS “Swedbank”
Konta nr.: LV28HABA0001402050427
Bankas kods: HABALV22

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles novada Kultūras pārvalde aicina bied-
rības, nodibinājumus un fiziskas personas, tajā skaitā iedzīvotāju iniciatīvu gru-
pas, iesniegt kultūras projektus. Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2022. gada 
29. augusta līdz 23. septembrim plkst. 12.00. Viena projekta maksimālā atbalstāmā 
summa ir līdz 1000 eiro.

AICINA IESNIEGT KULTŪRAS PROJEKTUS

Dobeles novada dome konkursa kārtī-
bā piešķir finansiālu atbalstu kultūras pro-
jektiem Dobeles novada tēla veidošanai un 
popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, 
atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai 
individuālas kultūras aktivitātes.

Kultūras projektu konkursa mērķi:
- sekmēt kultūras pieejamību Dobeles 

novada iedzīvotājiem;
- veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti un 

radošumu;
- uzturēt un attīstīt kultūras tradīcijas 

Dobele novadā;
- popularizēt Dobeles novadu.
Pieteikumi jāiesniedz papīra formātā 

klātienē kādā no Dobeles novada valsts un 

pašvaldības vienotajiem klientu apkalpo-
šanas centriem (turpmāk – VPVKAC):

- Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 
15, Dobelē, Dobeles novadā;

- Auces pilsētas VPVKAC Jelgavas ielā 1, 
Aucē, Dobeles novadā;

- Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, 
Tērvetes pagastā, Dobeles novadā.

Pieteikumus var iesniegt arī:
- papīra formātā, nosūtot pa pastu: 

Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 15, 
Dobele, Dobeles novads, LV -3701. Datums 
uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 
vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu;

- elektroniska dokumenta formā, nosū-
tot uz pašvaldības elektroniskā pasta adre-

Dobeles novada pašvaldības 2022. gada otrajā projektu konkursa kārtā “Par finansiāla 
atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā” ir piešķirts finansē-
jums 17 projektiem par kopsummu 15 838,00 eiro. Ir atbalstīti šādi projektu pieteikumi:

Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs Piešķirtais 
finansējums
(eiro)

Pasaules čempionāts GPC spēka trīscīņā un atsevišķos 
vingrinājumos 17.10.–23.10.2022. Trnava, Slovākija)

Biedrība “Gold Barbell” 1000,00

Edgars Siliņš, Enduro, Endurokross, Enduro Sprints Iniciatīvas grupa 
“Siliņi”

1000,00

Atbalsts Dobeles novada sieviešu basketbola koman-
dām

Biedrība “Basketbola 
klubs “Dobele””

1000,00

Atbalsts Beatei Jansonei – sagatavošanā un dalībai 
triatlona sacensībās

Jānis Jansons 1000,00

Riteņbraukšanas sporta kluba “Tandēms” sportistu 
gatavošanās 2022. gada Latvijas un starptautiskām sa-
censībām, kluba komandas starts Latvijas čempionātā, 
lielākajos MTB sacensību seriālos un velomaratonos, 
starptautiskās sacensībās

Riteņbraukšanas spor-
ta klubs “Tandēms”

1000,00

Mācību–treniņu nometne pirms Latvijas čempionāta 
svarcelšanā pieaugušajiem atsevišķos vingrinājumos

Sporta klubs “Dobeles 
Atlēts”

1000,00

Triatlona nometne Beātei Bulai sagatavošanās proces-
am un dalība sacensībās “2022 Europe Triathlon Youth 
Championships Festival La Baule”

Biedrība “Latvijas Tri-
atlona federācija”

700,00

“TANDEMSDH 2022 Turpinājums” Biedrība “TANDEMS-
DH”

1000,00

Iedzīvotāju sporta aktivitātes un veselīga dzīvesveida 
veicināšana Krimūnu pagastā, aktīvi sportojot kopā ar 
ģimeni

Biedrība “Elise” 1000,00

Dobeles šaušanas sporta kluba un Dobeles sporta sko-
las sportistu Daniela Vilciņa, Riharda Zorges, Ernesta 
Erba, Elīzas Rasiņas starts Latvijas izlases sastāvā ISSF 
(Starptautiskā Šaušanas federācija) Pasaules čempi-
onātā Kairā (Ēģipte) 12.10.–26.10.2022.

Latvijas Šaušanas 
federācija

1000,00

“Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2022” Latvijas Vieglatlētikas 
savienība

938,00

Atbalsts “MX4 Dobele” sportistu tehniskā nodrošināju-
ma uzlabošanai

Biedrība “MX4 Dobele” 1000,00

Sporta diena “Ķer vasaru aiz astes!” Iniciatīvu grupa 
“Ģimeņu saime “Saules 
ligzda””

200,00

Dobeles Šaušanas sporta kluba un Dobeles Sporta 
skolas sportistu Riharda Zorges, Ernesta Erba, Elīzas 
Rasiņas un Sanijas Didžes starts Latvijas izlases sastāvā 
ESC (Eiropas šaušanas konfederācija) Eiropas čempi-
onātā 25 m Vroclavā, Polijā, 05.09.–18.09.2022.

Šaušanas sporta klubs 
“Dobele”

1000,00

Distanču slēpošanas distances un bērnu slidkalna 
pirmssezonas sagatavošana

Biedrība “Tautas sporta 
bāze”

1000,00

Aktivitātei “Mežs aicina” Biedrība “TSK Sprīdī-
tis”

1000,00

Aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitātes “Laimiņā” - 
Sporta svētki, veselīga uztura darbnīca “Rudens garša”, 
veselības vingrošanas nodarbības

Personu ar invaliditāti 
un atbalstītāju biedrība 
“Laimiņa”

1000,00

PIEŠĶIRTS PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS 
SPORTA PROJEKTIEM DOBELES NOVADĀ

si apic@dobele.lv. Dokuments jāparaksta 
ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu aprites likuma 
noteikumiem.

Kārtību, kādā Dobeles novada dome 
sniedz finansiālu atbalstu kultūras projek-
tiem Dobeles novadā, nosaka pašvaldības 
2022. gada 30. marta noteikumi “Par finan-
siāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras 
projektiem Dobeles novadā”.

Pieteikuma veidlapu, atskaites par pie-
šķirtā finansējuma izlietojumu projektam 
veidlapu un Dobeles novada kultūras pro-
jektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus varat 
atrast Dobeles novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv.

Vairāk informācijas par projekta konkur-
sa nolikumu: Dobeles novada Kultūras pār-
valdes vadītāja Nadežda Čerpaka, e-pasts 
kultura@dobele.lv, tālr. 27865565.

13. septembrī Pļavas ielas terasē, Dobelē, piedaloties domes priekšsēdētājam Ivaram 
Gorskim, priekšsēdētāja vietniekam Guntim Safranovičam, pašvaldības izpilddirek-
toram Agrim Vilkam, Dobeles 1. vidusskolas 9.c klases audzēkņiem, skolotājai Irēnai 
Miķelsonei, kā arī līdzdarbojoties citiem pašvaldības speciālistiem un SIA “Dobeles 
komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, tika iestādīti koki un dekoratīvie krūmi, kas teri-
toriju padarīs daudz tīkamāku un pievilcīgāku.

DOBELĒ STĀDĪJA KOKUS UN DEKORATĪVOS KRŪMUS

Pašvaldība jau kopš 2008. gada iesaistās 
Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātā 
projektu konkursā “Meža dienas”, tādējādi 
veiksmīgi piesaistot Meža attīstības fonda 
finanšu līdzekļus dažādu teritoriju apzaļu-
mošanai. Šogad jau otro gadu fonda finan-
sējums izlietots iegādājoties stādus – noka-
renos bērzus, jasmīnus un citus košum-
krūmus - Bērzes upes piegulošās teritorijas 
apzaļumošanai. Savukārt palīdzību stādu 
iestādīšanā un teritorijas uzkopšanā sniegu-
ši skolēni, kuri arī no pašvaldības puses tika 

aicināti ikdienā rūpēties par iestādītajiem 
kociņiem un nepieļaut to postīšanu.

Izglītojot jauniešus par koka dzīves ciklu, 
mežu nozīmi un zaļās zonas nepiecieša-
mību pilsētvidē, ar savām zināšanām dalī-
jās Dobeles novada pašvaldības Jaunbērzes 
pagasta pārvaldes vadītājs, izbijis mežsaim-
nieks Raimonds Sīpols.

Pateicamies par sadarbību un iesaisti 
teritorijas apzaļumošanā!

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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12. augustā atzīmējam Starptautisko Jaunatnes dienu, un tieši tāpēc šī gada 12. augustā Aucē notika jau-
neklīgs festiņš “Kājām gaisā”, uz kuru tika aicināti jaunieši un ikviens, kas garā jūtas jauns. Līdzās jaunie-
šiem un ģimenēm ar bērniem festivālā rosījās arī vidējās paaudzes pārstāvji un daži jauneklīgi seniori.

AR JAUNEKLĪGU “ŅIGU ŅAGU” AUCĒ 
AIZVADĪTS FESTIVĀLS “KĀJĀM GAISĀ”

D   ienas pirmajā pusē jaunieši pulcējās Vecauces sta-
dionā, lai noskaidrotu, kura ir labākā futbola un 
tautas bumbas komanda. Sportiskie aktīvisti pie-

dalījās arī vairākās jestrās stafetēs, iegūstot vērtīgas balvas 
no AS “Dobeles dzirnavnieks”.

Festivāla kultūras, mākslas un izlaides programma jeb rik-
tīgs “ņigu ņags” notika Vecaucē, Ideju centrā, tam uz mirk-
li atdzīvojoties, iegūstot jaunu un mūsdienīgu elpu. Arī SIA 
“Nomadic Homes” vigvami organiski papildināja Ideju cen-
tra atmosfēru.

Festiņa viesus priecēja vairāki muzikāli priekšnesumi – 
Agnese Matveja, Rainers Liekniņš (čells), Arnis Miltiņš un 
Jānis Miltiņš, “Zumba lovers” (vadītāja Aelita Petrova) un deju 
grupas “Kāpnes” (vadītāja Kima Megija Staņislavska), Arturs 
Gruzdiņš ar grupu “Refleksija”, dīdžeju seti ar Dj Treets un 
Beat Box. Uzrunas teica un svētkos sveica Dobeles novada 
domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un Dobeles Jaunatnes ini-
ciatīvu un veselības centra direktore Līga Liepiņa.

Jauneklīgo festiņu uz priekšu kūrēja spridzeklīgais tan-
dēms – Kima Megija Staņislavska un Linda Garbile. Reizi 
stundā kāds laimīgais loterijā tika pie unikālas Latvijas Dabas 
fonda un projekta “Game on” galda spēles “Terra futura”, lai 
vēl vairāk izprastu klimata pārmaiņas. Ikviens festivāla vie-
sis varēja izbaudīt sadraudzības un miera apli Ilzes Blokas 
vadībā.

Uz vecās kūts betona sienas pakāpeniski iezīmējās Saules 
sistēmas planētas un sīki iedomu pavadoņi. Tā bija grafi-
ti darbnīca, ko vadīja Kristers Zeikmanis ar savu asistenti 

Saniju Pūpolu.
Durvis vēra viena no 18. gadsimta akmens mūra kūts 

ēkām, kur darbojās “Next Level” virtuālās realitātes un 
“Playstation” stacija. Interesenti ar virtuālajām brillēm uz 
deguna pārtapa par varoņiem un devās virtuālajos ceļoju-
mos. Kā domā, pie kuras no radošajām pieturām bija vislie-
lākā rinda? Pie šīs, protams. Festiņa teritoriju ik pa laikam 
ierībināja Beat Box ar “loop maschine” ritmu skanētāja Arvja 
Kantiševa vadībā. Viņš bija tas, kurš stāstīja vakara pasaciņu.

Ja biji festiņā, visticamāk, arī sastapi trīs improvizato-
rus no improvizācijas teātra “Tea Tree Impro”, kuru vadībā 
izsmējies, izkustējies un, pilnīgi iespējams, arī sevī atraisīji 
improvizatoru.

“Open lab” teltī ikkatrs varēja sev uztaisīt mazu, simpātisku 
kartona dāvanu kastīti. Tikai un vienīgi šajā festiņā darbojās 
“Kafejnīca ar noteikumiem”, kur bija iespēja baudīt kūkas un 
malkot kafiju virtuozu viesmīļu un mūzikas pavadībā. Tie, 
kas tur bija, viennozīmīgi atzīst: bija jauki. Paldies “Ingas 
Tortēm” par sadarbību.

Festivāla laikā darbojās arī “Dzejas vigvams”, kas bija īpaši 
piemērots tiem, kam “riebjas” dzeja, jo tajā bija iespēja tik-
ties ar brīnišķīgo Lindu Skrandu un pilnveidot savas dzejdara 
prasmes, piemēram, izmantojot metodi “black poetry”, vai 
piedalīties biblioterapijā, lai īstajā laikā saņemtu rakstnie-
ka atbildi uz dalībnieka problēmjautājumu. Nolīst no visiem 
zem ābeles, lai pabūtu divvientulībā ar grāmatu, bija iespēja 
improvizētā savvaļas bibliotēkā.

Uz akmens mūra pie 18. gadsimta senās kūts bija apska-

tāma Auces Jauniešu mājas “Pilnīgs kosmoss” lielformāta 
melnbalto fotogrāfiju izstāde “Vai viegli būt jaunam?” (idejas 
autore Vija Kurpniece, fotogrāfe Elza Jarmoļiča). Tas ir stāsts 
par jauniešiem un to mijiedarbošanos starp dažāda vecuma 
paaudzēm, nezaudējot jauneklīgumu, radošumu un pārvarot 
bailes par vēl nezināmo.

Festivāla laikā nudien garšīgi un sātīgi varēja paēst gan 
“Bergi.food”, gan pie “Aku Afif”, kurš vairākas stundas gata-
voja vegāno sēņu zupu, ar ko festiņa dalībniekus iepriecināja 
vakara stundā.

Festivālu organizēja Auces Jauniešu māja “Pilnīgs kos-
moss”, biedrība “Dobeles Jauniešu dome”, Dobeles Jaunatnes 
iniciatīvu un veselības centrs sadarbībā ar SIA “Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Mācību un pētījumu saim-
niecību “Vecauce””, Auces pilsētas Kultūras namu, SIA 
“Spectre Latvia”, sporta pasākumu organizatoru Gunti 
Strazdiņu. Galvenais festivāla atbalstītājs – AS “Dobeles 
dzirnavnieks”.

Kurš tad vēl, ja ne es! Notici sev un notici jaunietim!
Vija Kurpniece, 

viena no “Kājām gaisā” idejas autorēm un organizētājām

Daļa no festiņa orgkomitejas – no kreisās Kima Megija 
Staņislavska, Vija Kurpniece, Linda Garbile. 

Foto – Madara Ādmidiņa

Festivāls aizsākās 2016. gadā, kad pirmo reizi tikās astoņi kolektīvi no dažā-
diem Latvijas novadiem, lai visas dienas garumā ar savām izrādēm priecētu 
skatītājus, dalītos pieredzē un gūtu ekspertu vērtējumu savam darbam.

No 15. līdz 19. augustam Dobeles PIUAC telpās norisinājās praktiskās darb-
nīcas “RaDI/radošums, dizains, ideja”, kurā piedalījās 7.–8. klašu skolēni no 
Dobeles novada skolām. Nometne tika rīkota sadarbībā ar Dobeles novada 
Izglītības pārvaldi un “Dobeles sveces” veikalu.

Amatierteātru festivāla kopbilde.                                                                   Foto no pasākuma arhīva

KRIMŪNU ESTRĀDĒ NOTICIS TREŠAIS AMATIERTEĀTRU 
FESTIVĀLS “ŠEIT UN TAGAD!”

“Š  eit un tagad!” tiek organizēts 
ar domu, ka tiekamies ik pēc 
diviem gadiem. Un tā tas arī 

notika, kamēr Covid-19 ienesa korekcijas 
mūsu plānos. Bet šogad atkal mums bija 
tā iespēja tradīciju turpināt, šoreiz pul-
cējot kopā amatierteātrus no Bauskas 
novada Rundāles pagasta (režisore Lilita 
Lauskiniece), Svitenes pagasta (režisore 
Ilga Vaičūne), Bauskas Tautas teātri (reži-
sore Ināra Heigenbarte), Saldus novada 
Brocēniem (režisore Zanda Strogonova), 
Jelgavas novada Vilces pagasta (režisore 
Regīna Deksne), Bērvircavas Tautas nama 
(režisore Zane Jančevska).

13. augustā pasākums iesākās ar kopīgu 

teātru kolektīvu gājienu un Krimūnu ama-
tierteātra atklāšanas uzvedumu, kā arī tra-
dicionālo teātru kopīgo “Lilioma dziesmas” 
izpildījumu. Priecājāmies par aktieru un 
režisoru izturību šajā sarežģītajā Covid-19 
laikā un to, ka pat pandēmija nav mazinā-
jusi vēlmi spēlēt teātri un priecēt skatītājus 
ar savām izrādēm. Redzot, ar kādu patiesu 
prieku atkal satikāmies, apliecināja tikai to, 
ka visiem ir nepieciešamas šādas satikšanās, 
sarunāšanās un dalīšanās savos stāstos.

Visas dienas garumā skatītājiem un dalīb-
niekiem bija iespēja balsot par katras izrā-
des aktieru simpātiju, bet vakarā noslēgumā 
tika pasniegtas balvas. Izrādēs savas “odzi-
ņas” meklēja arī teātru režisori, kur katram 

kolektīvam tika pa savai nominācijai. Un kā 
“saldais ēdiens” tika pieteikts Valda Zilvera 
un Andra Daņiļenko koncerts.

Kaut arī diena bija visai karsta un gara, 
tas aktierus itin nemaz nenogurdināja, un 
vakars turpinājās ar dejām. Atvadoties visi 
izteica vēlmi atgriezties un satikties šeit 
Krimūnās pēc diviem gadiem.

Paldies visu kolektīvu vārdā sakām mūsu 
tautas nama vadītājai Kristīnei par izdomu, 
atbalstu un sirsnību, ar kādu tika uzņemti un 
pavadīti visi pasākuma dalībnieki. Uz tikša-
nos 2024. gadā ceturtajos amatierteātru svēt-
kos “Šeit un tagad!”

Anita Riekstiņa,
Krimūnu pagasta pārvaldes vadītāja

RADOŠĀS DARBNĪCAS SKOLĒNIEM DOBELES 
PIUAC TEHNOLOĢIJU TELPĀ “OPEN LAB”

N   edēļa iesākās ar “Dobeles sveču” 
ražošanas uzņēmuma SIA “Baltic 
Candles Ltd” iepazīšanu, lai izpras-

tu sveču tapšanas procesu un uzzinātu vairāk 
par ražošanas aizkulisēm. Diena turpinājās 
ar kopīgu saliedēšanos, viens otra iepazīšanu 
un atraisīšanos kopā ar Andri Podvinski, lai 
turpmākie komandas darbi ritētu veiksmī-
gāk un tiktu sasniegti labāki rezultāti.

Neiztikt arī bez radošas darbošanās, jo jau-
niešu pirmais uzdevums “Open Lab” telpā 
bija pašu zīmēto un meklēto attēlu iekausē-
šana uz T-krekliem ar termopreses palīdzību.

Nākamajās dienās, lai oriģinālas domas un 
jaunas idejas raisītos, kopā ar Lauru Boldisevicu 
jaunieši darbojās grupās, kur apsprieda ilgt-
spējīgus produktus, meklēja vēl nebijušu sveču 
dizainus, kā arī skicēja savas idejas.

Sveču liešana, vizuālā tēla radīšana, kastī-
šu veidošana notika “Open Lab” tehnoloģi-
ju telpā, jo nodarbību mērķis bija radīt sava 
dizaina sveci, tā logo un iepakojumu, liekot 
lietā visas zināšanas, kuras iegūtas pirma-
jās nodarbību dienās. Lai šos skaistos darbus 
iemūžinātu un radītu izpratni par vizuālā tēla 
veidošanu produktiem, kā arī paskatītos uz 
saviem darbiem no mārketinga skatupunkta, 
skolēni devās uz “Krauze Vision” fotostudiju, 
kur tika dots uzdevums – izlietās sveces bija 
skaisti jānobildē pašu saliktā kompozīcijā.

Noslēguma dienā radītos darbus jaunieši 
prezentēja, un rezultāts patīkami pārsteidza 

gan pašus nodarbību dalībniekus, gan arī 
klātesošos. Paldies visiem sadarbības part-
neriem par ieguldīto darbu! 

Aneta Lucaus, 
Dobeles PIUAC sociālo mediju speciāliste

Radošās darbnīcas skolēniem: mirklis “Krauze 
Vision” fotostudijā pirms uzdevuma pildīšanas.         

Foto – no Dobeles PIUAC arhīva
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Dobeles novada pašvaldība izsludina projektu iesniegšanas II kārtu, lai pretendētu uz līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai atbilstoši Dobeles novada pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 5 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” prasībām.

IZSLUDINĀTA PROJEKTU IESNIEGŠANAS II KĀRTA LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI

Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 
30. septembris (ieskaitot).

Viena projekta īstenošanai līdzfinansē-

jums var tikt piešķirts līdz 50% apmērā, mak-
simālais apmērs viena projekta realizācijai 
ne vairāk kā 5000 eiro. 2022. gadā daudzdzī-

vokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai pašvaldības budžetā 
vēl esošie līdzekļi ir 12 000 eiro apmērā.

Plašāka informācija – infografikā.
Elvija Namsone,

Dobeles novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītāja,

Līdzfinansējuma piešķirša-
nas pagalmu labiekārtošanas komi-

sijas priekšsēdētāja vietniece

6. septembrī durvis svinīgi vēra SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīcas” inter-
nais bloks un rehabilitācijas nodaļa, kur projekta ietvaros veikti vērienīgi pār-
būves un labiekārtošanas darbi.

PABEIGTA DOBELES UN APKĀRTNES 
SLIMNĪCAS INTERNĀ BLOKA UN 
REHABILITĀCIJAS NODAĻAS PĀRBŪVE

S   vinīgo pasākumu atklāja SIA “Dobeles 
un apkārtnes slimnīcas” valdes 
priekšsēdētājs Leons Zariņš, savukārt 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis savā uzrunā pauda pateicību valdei 
un visiem, kuri bija iesaistīti vērienīgā pro-
jekta īstenošanā, kā arī novēlēja veiksmīgu 
darbu.

Slimnīcas internā bloka pārbūves darbi 
veikti stacionāra ēkas 3. stāvā, kur atradās 
terapijas un neiroloģijas nodaļa. Pārbūvējot 
nodaļu starpsienas, izbūvējot inženierko-
munikācijas, ventilācijas sistēmas, iebūvējot 
sienu konsoles, katrā palātā izveidojot sani-
tāro mezglu un veicot telpu iekšējo apdari, 
šobrīd internajā blokā izveidotas 24 ērtas 
palātas - 20 divvietīgas un 4 vienvietīgas. 
Atsevišķām telpu grupām uzstādītas automā-
tiski veramas durvis.

Pēc pārbūves visas izremontētās internā 
bloka telpas ir iekārtotas ar individuāli izga-
tavotām jaunām mēbelēm, 44 jaunām elek-
triski regulējamām pacientu gultām, pasīva-
jiem pretizgulējumu matračiem un pacientu 
skapīšiem ar pusdienu galda virsmu.

mās  izmaksas veido (Eiropas Reģionālās 
Attīstības fonda līdzfinansējums – 935 789,65 
eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 99 
083,61 eiro (saskaņā ar 23.01.2018. MK notei-
kumiem Nr. 56) un slimnīcas attiecināmo 
izmaksu līdzfinansējums 66 055,74), pārējās 
izmaksas 1 169 115,47 eiro apmērā ir slimnī-
cas neattiecināmās izmaksas.

Būvprojekta autors Personu apvienība 
“REM PRO un SESTAIS STILS”, galvenais 
būvuzņēmējs – SIA “Aimasa”, būvuzraudzību 
veica SIA “RS Būvnieks”

Līdz ar pārbūvēto internā bloka un rehabi-
litācijas nodaļas telpu nodošanu ekspluatāci-
jā projekta īstenošana ir sekmīgi noslēgusies.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Rehabilitācijas nodaļas pārbūves darbi 
tika veikti diagnostikas ēkas 1. un 2. stāvā 
(fizikālās terapijas un rehabilitācijas noda-
ļā). Pirmajā stāvā izbūvētas divas vingro-
šanas zāles, no kurām viena ir aprīkota ar 
slingu un tam nepieciešamo aprīkojumu, 
personāla atpūtas telpa, pacientu ģērbtuves, 
bet ūdens procedūru zonā izbūvēts bērnu/
zīdaiņu baseins, skeleta zemūdens trakcijas 
baseins, ārstnieciskā pirts, izvietota jauna 
hidroterapijas vanna zemūdens masāžām 
Meden Inmed, Aquameden un hidrotera-
pijas vanna Meden Inmed, Aquanea, kā arī 
jauna Technomex virpuļvanna rokām, vir-
puļvanna kājām, cirkulārā duša un Šarko 
duša, kā arī izbūvēta atpūtas vieta pacien-
tiem pēc ūdens procedūrām.

Rehabilitācijas nodaļas 2. stāvā izbūvēta 
Bobota vingrošanas nodarbību zāle un bērnu 
vingrošanas zāle, fizikālās terapijas telpa, 
ozekerīta procedūras telpa, Sāls pirts, inhalā-
ciju telpa, audiologopēda, uztura speciālista, 
adatu terapeita, ergoterapeita, rehabilitologa 
un fizioterapeitu konsultāciju kabineti. Arī 
rehabilitācijas nodaļas izremontētās telpas 

iekārtotas ar individuāli izgatavotām jaunām 
mēbelēm un kabineti labiekārtoti ar 15 jau-
nām koka kušetēm un elektriskajiem masā-
žas galdiem.

Rūpējoties par vides pieejamību uz palā-
tu un kabinetu numuriem ir uzraksti braila 
rakstā, gar koridoru sienām internajā blokā 
nostiprināti gari roku balsti, uz stikla dur-
vīm un uz grīdas uzlīmētas labi pamanā-
mas durvju vērtnes atrašanās vietas vājre-
dzīgajiem. Katrā pārbūvētajā kārtā ir izvei-
dots sanitārais mezgls pacientiem ar īpašām 
vajadzībām.

Kopējās pārbūves un jauno iekārtu, 
mēbeļu izmaksas sastāda 2 270 044,47 eiro 
bez PVN, no kuriem projekta attiecinā-
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Ar jaunām vēsmām tradicionālas 
atkalsatikšanās Augstkalnes pagastā

Augstkalnes pagastā Zinību dienā ar zinātkāru atkalsatikša-
nās prieku Augstkalnes pamatskolas durvis vēra 120 pamat-
skolas skolēni un 43 pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi” 
mazuļi. Skolas direktore neslēpj prieku, ka ar 1. septembri 
darbu izglītības iestādē sāk Iveta Kurloviča kā medmāsa, vien-
laikus arī par to, ka šajā mācību gadā skolai nav pedagogu brīvo 
vakanču. Tas gan nenozīmē, ka viss veiksmīgi rit savu gaitu, jo, 
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir daudz citādu, pat grūti 
atrisināmu jautājumu, par kuriem ir vērts vēl diskutēt.

Vienlaikus priecē, ka pēc iepriekš izstrādāta projekta bijuša-
jā Tērvetes novadā skolai ir atvēlēti līdzekļi, lai turpinātu skolas 
ēkas galvenās ieejas jeb vējtvera atjaunošanas remontdarbus. 
Šobrīd rit darbs pie kāpņu sakārtošanas. Skolai tas ir ļoti nozī-
mīgi, jo ar katru vasaru aizvien vairāk tūristu izrāda interesi par 
Mežmuižas pili, kurā atrodas Augstkalnes pamatskola.

31. augustā Augstkalnes bibliotēkā rosījās ne tikai bijušā 
Tērvetes novada visas četras bibliotekāres, bet ciemos tika 
sagaidīta arī Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore 
Lana Augule un Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Nadežda Čerpaka, kā arī Augstkalnes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Sandra Latiša.

Vizītes iemesls bija pateikt vislielāko un sirsnīgāko paldies 
Augstkalnes bibliotekārei Dzintrai Punkai par viņas augsti 
vērtējamo un nesavtīgi ieguldīto darbu bibliotēkas attīstībā 
40 darba gadu garumā. Vienlaikus Dzintra nodeva bibliotēkas 
atslēgas, lai darbu varētu turpināt konkursa kārtībā izvēlētā 
jaunā bibliotekāre. 

Augstkalnē kultūras dzīve un sporta aktivitātes jau tradicio-
nāli notiek roku rokā. Arī šajā gadā septembrī gaidāmi vairāki 
jau tautā iecienīti pasākumi.

17. septembrī Augstkalnes pagastā norisināsies nu jau tradi-
cionālais un apmeklētāju ne tikai no apkārtējiem Latvijas nova-
diem, bet arī Žagares skrējēju kluba (Lietuvas Republika) ļoti 
iecienītais “Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram”, kas šogad 
noslēgsies ar muzikālu pārsteigumu un prāta mežģi viktorīnā, 
kā arī ar pasākuma labvēļu un viņu sarūpētajām dāsnajām pār-
steigumu balvām.

Savukārt 25. septembrī Dobeles novadā norisināsies “Bērnu 
pārgājienu diena”, kas vīsies cauri arī Augstkalnes pagastam 
ar vadmotīvu “Izzini mežu”. Šai pastaigā doties aicināti bērni 
kopā ar saviem vecākiem. Laika vīri sola labvēlīgus laika aps-
tākļus, tādēļ ieplāno un dodies uz Augstkalni baudīt tās piedā-
vātās aktivitātes!

Aizvadīts ciemiņiem bagāts 
un interesants laiks Tērvetē

Aizvadītais mēnesis Tērvetē ir bijis bagāts ne tikai pašu orga-
nizētiem pasākumiem, bet arī viesi bija izvēlējušies savus pasā-
kumus organizēt mūsmājās. Tas pārliecinoši pierāda Tērvetes 
atpazīstamību.

Augusta vidū jau deviņpadsmito gadu pēc kārtas Tērvetē 
notika tradicionālie Zemgaļu svētki, kad uzskatāmi atdzīvo-
jās Tērvetes senvēsture, kad ir iespēja izzināt seno zemga-
ļu materiālās un garīgās kultūras vērtības. Vienlaikus tas ir 
starptautiska mēroga pasākums, jo Tērvetē svētku laikā vieso-
jās pasākuma dalībnieki no Lietuvas, kā arī kopa “Lity Taler” 
no Baltkrievijas, kas šobrīd, neatbalstot notikumus Ukrainā, 
savu patvērumu raduši Polijā. Dalībnieku vidū bija ciemiņi 
no Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Rīgas un Daugavpils. Svētku 
noslēgumā pasākuma organizētājs, biedrības “Latviešu kara-
vīrs” vadītājs Normunds Jērums ikvienu aicināja uz tikšanos 
XX Zemgaļu svētkos 2023. gada augustā.

Par vēsturi sarunas augustā vēl turpinājās. Pasākumā 
“Tērvete toreiz” kopā ar vēsturnieku Andri Tomašūnu disku-
sijās iesaistījās Tērvetes vēstures entuziasti Andris Vēveris, 
Andrejs Zuševics un pasākuma organizētājs Jānis Švītiņš.

Netrūka arī kultūras un mākslas pasākumi Tērvetē. Augusta 
izskaņā pie sevis mākslas cienītājus aicināja izaugsmes un 
atpūtas centrs “Tērvetes līči”, kas interesentiem piedāvāja pasā-
kumu “Mākslas melodijas augustā”. Bija gan gleznu izstāde, gan 
tikšanās ar gleznotājas tērvetnieces Birutas Baumanes meitu, 
mākslinieci Laini Kainaizi, radiofonā skanēja Tērvetes skolas 
stāsti, bija iespēja darināt un skandēt mūzikas instrumentus, 
baudīt koncertu, tā bija atpūta dabas ieskautā un harmonis-
kā vietā, kas aizvien biežāk ver durvis izziņas pasākumiem un 
radošajām darbnīcām.

20. augustā VAS “Latvijas valsts meži” Dabas parks Tērvetē 
jau trešo gadu ikvienu aicināja uz īpašajiem svētkiem Pasaku 
mežam. Šogad svinības tradicionāli notika par godu Sprīdīša 
vārda dienai, kam pievienojās Meža Ķēniņa 50. gadadienai 
veltītie notikumi Pasaku mežā. Dabas parka Tērvetē aizsāku-
mi meklējami 1958. gadā, kad tika izveidotas pirmās pastaigu 
takas, un tieši Meža Ķēniņš pagājušā gadsimta septiņdesmita-

AKTUĀLAIS PAGASTOS
jos gados bija viena no pirmajām parka teritorijā uzstādītajām 
koka skulptūrām.

Tajā pašā laikā pie rehabilitācijas centra “Tērvete” noti-
ka Latvijas Nūjošanas un iešanas čempionāts, ko organizēja 
Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Dobeles nova-
da pašvaldību. Pasākums pulcēja 170 dalībniekus no dažādām 
Latvijas vietām. Tērvetē ikvienu aktivitātes dalībnieku svei-
ca Dobeles novada domes deputāte Dace Reinika un Dobeles 
novada Sporta pārvaldes vadītāja Linda Karloviča, izsakot pār-
liecību, ka dalībnieki Tērvetē noteikti vēl atgriezīsies, lai baudī-
tu mūsu dabas skaistumu un meža takas.

10. septembrī Tērvetē atkal norisinājās sportiski aktīvais 
pasākums “Stirnu buks 2022”. Organizatori ar lepnumu teic: 
“Lai arī Tērvetes mežā esam skrējuši vairākkārt, nevaram 
noliegt – šī joprojām ir mūsu viena no visiecienītākajām taku 
skrējienu norises vietām pašā Latvijas zaļajā viducī, kur satie-
kas seno zemgaļu, folkloras un literāro tēlu pasaule! Šoreiz 
sacensību centrs tika izvietots vietā, kuru “stirnu buki” līdz 
šim vēl nebija apmeklējuši – Tērvetes ūdenskrātuves ielokā! Tā 
iepazīstam Tērveti atkal un atkal no jauna!”

Vienlaikus 10. un 11. septembrī sadarbībā ar Dobeles nova-
da pašvaldību Tērvetē norisinājās arī “Pirts un veselības fes-
tivāls 2022”, kas pasākuma ietvaros piedāvāja gan pirts takas, 
gan svētku, rotaļu un tirgus takas, kā arī sajūtu takas, vien-
laikus pasākumā interesentiem tika piedāvāta ne tikai pēr-
šanās, 35 izzinošas lekcijas, daudzveidīgas meistarklases un 
radošās darbnīcas, protams, bija baudāma un skatāma arī pati 
pēršanās.

Šobrīd aicinām ikvienu interesentu 24. septembrī tikties 
Tērvetes tradicionālajā Labrenču tirgū, kur kopīgi cepsim ķirb-
ju pankūkas, svērsim Dižķirbi, darbosimies kēksiņu meistar-
klasē, baudīsim koncertu, izjādes ar zirgiem. Protams, būs arī 
citas lustes, nāc un atpūties kopā ar mums! Uz tikšanos Tērvetē!

Bēnē augusts aizvadīts ar plašu kultūras 
un atraktīvu sporta programmu 

Augusts Bēnē... Bija karsti, daba un cilvēki veldzes izslāpu-
ši, bet puķes pilnziedos un tik krāšņas gan pie Bēnes muižas 
kungu mājas, estrādē, gan centrā pie aptiekas, veikala, pietu-
ras, gan Bēnes vidusskolas, kas burtiski rožu ieskauta un daiļa 
kā vienmēr.

Uz Latvijas “kultūras notikumu pārbagātības” fona mūsu 
pagastā kā mazi uzplaiksnījumi aizvadīti vairāki jauki notiku-
mi. Pirmkārt, Sporta svētki, kas, pateicoties Dobeles novada 
Sporta pārvaldes vadītājas Lindas Karlovičas enerģiskajai rīcī-
bai, jaukajam tandēmam – sportiskajiem Bēnes Peintbola un 
atpūtas parka “Zīles” īpašniekiem Aretai un Aleksandram –, 
kā arī Bēnes atsaucīgākajai iedzīvotāju kopienai, tomēr notika, 
pārceļot datumu no iepriekš plānotā divas nedēļas vēlāk.

Paldies ikvienam, kurš atbalstīja organizatorus! Bija daudz 
jauna, interesanta, un tas jau ir cerīgi. Es, piemēram, “patre-
nējos” loka šaušanā un, atvēsinoties ēnā pie “klints kāpšanas 
sienas”, ar sajūsmu vēroju, kā lieli, mazi, azartiski jaunieši un 
bērni apņēmīgi un drosmīgi atkal devās jaunā kāpienā.

Ja svētku dalībnieki no iepriekšējo gadu sporta veidiem kaut 
ko vēlētos arī turpmāk redzēt Bēnē, par to jāzvana un jāpavēs-
ta rīkotājiem, jo vienmēr viss ir uzlabojams un pilnveidojams!

13. augustā Bēnes vidusskolas sporta laukumā notika arī fut-
bola turnīrs “Bēnes kauss”. Visi dalībnieki saņēma aproces, ko 
uzrādot, par brīvu varēja apmeklēt grupas “Liepavots” balli, kas 
tovakar pulcēja dejot izslāpušos Bēnes brīvdabas estrādē, un 
tādu bija ap trijiem simtiem! Jestra ballīte piedzīvota! Tonakt 
visi uzelpojām dzestrāku gaisu, un paldies Jelgavas apsardzes 
firmas “Koblenz” vīriem, novada Pašvaldības policijai, arī 
saprātīgajiem dalībniekiem, ka prieks ballēties nevienam neti-
ka sabojāts! Augusta pēdējā svētdienā, kas bija svelmainākā šī 
mēneša diena, karstumizturīgākie ļaudis apmeklēja latviska 
humora un vērtību piesātināto izrādi “No saldenās pudeles”, ko 

uz Bēni atveda Codes amatierteātris “Spēlētprieks”. 
Mūsu pagastā tas šogad aizritēs “Bēnei – 750” zīmē. 

Briest ne tikai rudens raža, bet arī vairāki lieliski notikumi. 
CILVĒKMĪLESTĪBASstāsts “Esi man tā…” jau 25. septembrī 
priecēs ar profesionālu mākslinieku dalību, DZEJASstāsts risi-
nāsies alejā “Mana pietura – Bēne”, kas būs īpašs notikums 
Bēnes dzimšanas dienā, 5. oktobra vakarā ar lukturīšiem, lam-
piņām, “dzīvo” mūziku, dzeju, gardumiem un Performanci 
bēnenieku izpildījumā, kā arī Bēnes un robežpagastu radošo 
ļaužu piedalīšanos skanēs KONCERTstāstā “Palikt un vīt ligzdu 
tālāk!” ar noslēguma Ballīti 15. oktobra vakara izskaņā.

Ingrīda Rozenfelde,
Bēnes Tautas nama vadītāja

Penkulē un Naudītē augusts bijis rosīgs
Augusts Penkules un Naudītes pagastos ir aizvadīts rosīgā 

darbā. 20. augustā Naudītē norisinājās tradicionālie “Atvasaras 
svētki”. Šogad tos apmeklēja kupls iedzīvotāju skaits. Starp 
dalībniekiem bija atrodami daudzi vietējie un citu pagastu lie-
lie un mazie iedzīvotāji. Svētkus svinēt bija ieradušies arī dobel-
nieki. Pasākumā katrs varēja atrast sev piemērotu un sirdij tīka-
mu aktivitāti. Padomāts bija gan par lielajiem, gan par maza-
jiem un labvēlīgie laikapstākļi veicināja šī pasākuma norisi.

Septembra beigās Naudītes pagasta kultūras darba organiza-
tore kopā ar Naudītes bibliotēkas vadītāju aicinās uz sarunām 
pie tējas tases dažādas Naudītes iedzīvotāju grupas ar mērķi 
plānot turpmāko kultūras dzīvi pagastā. Informācija par šīm 
tikšanās reizēm tiks nodrošināta uz ziņojumu dēļiem un ar 
sociālo mediju starpniecību.

26. augustā Naudītes pagastā viesojās Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Ivars Gorskis, priekšsēdētāja vietnieks Edgars 
Laimiņš, deputāte Sanita Olševska un izpilddirektora vietnieks 
teritoriālajos jautājumos Aldis Lerhs. Vizītes laikā delegācija 
apsekoja Apguldes ezera peldvietas, viesojās pie uzņēmuma 
SIA “Nakts Mēbeles” īpašnieka Jura Griķa Apguldes ražotnē, 
apsekoja arī Naudītes feldšerpunktu un Naudītes ciema terito-
riju, īpašu uzmanību veltot Naudītes estrādei piegulošajai teri-
torijai, kurā ietilpst arī peldvieta. Delegācija viesojās arī pašval-
dībai piederošajā īpašumā – “Pētervalde”, apsekoja Naudītes 
skolas plašās telpas un Lielapguldes muižas teritorijai blakus 
esošās pašvaldības ēkas. Pašvaldības delegācijas vizīte noslē-
dzās ar tikšanos ar iedzīvotājiem. Paldies visiem šī pasākuma 
dalībniekiem par atsaucību un līdzdalību!

Ērika Karro,
Penkules pagasta pārvaldes vadītāja

Ukros gaida jaunus amatierteātra dalībniekus
Ukros vasaras pēdējā mēneša izskaņā estrādē bija iespē-

ja noskatīties Vadakstes amatierteātra izrādi “Kaislības 
“Ezerlaukos””. Domājot par to, lai iedzīvotājiem būtu pieejama 
arī profesionālā māksla, 10. septembrī Ukru estrādē notika ļoti 
daudzpusīgās dziedātājas Katrīnas Dimantas koncerts. Par tra-
dīciju kļuvusi rudens ziedu izstāde, kas šogad tiks organizēta 
no 12. līdz 17. septembrim. Ir ieplānots, ka  drīzumā notiks foto 
izstāde. Aktīvi darbojas amatierteātris, kas ar prieku uzņemtu 
savā kolektīvā jaunus dalībniekus.

Aigars Razdovskis,
Ukru Klientu apkalpošanas punkta lietvedis

Auros sākusies Skolas ielas pārbūve
Augusta svarīgākais notikums Auru ciematā noteikti ir tas, 

ka ir sākusies Skolas ielas pārbūve un remonts. Darbi ir jāpa-
beidz šajā gadā, un būvnieki to ir arī apsolījuši izdarīt. Visā 
pagastā turpinās arī grantēto autoceļu sakārtošana un greide-
rēšana. Gardenes ciematā veiksmīgi turpinās darbi graustu 
novākšanā un pašvaldībai piederošās teritorijas sakārtošana.

Jānis Ozoliņš,
Auru pagasta pārvaldes vadītājs

BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
Vingrošana bērniem Dobelē

1., 6., 8., 13., 15., 20., 22. septem-
brī plkst. 17.00 Ķestermeža estrādē. 
Pieteikties pie Mika pa (tālr.: 26907278).

Uztura meistarklase Dobelē
15. septembrī plkst. 17.30 PIUAC, 

Brīvības ielā 7. Pieteikties pa tālr. 
28643755.

29. septembrī plkst. 14.00 personu 
ar invaliditāti un atbalstītāju biedrībā 
“Laimiņa”,

Kr. Barona ielā 3. Pieteikties pa tālr. 

29465545.
29. septembrī plkst. 17.30 PIUAC, 

Brīvības iela 7. Pieteikties pa tālr. 
28643755.

Aizstrautniekos
15. septembrī plkst. 14.00 

Aizstrautnieku bibliotēkā. Pieteikties 
pa tālr. 29496778.

Tērvetē
19. septembrī plkst. 12.00 Tērvetes 

bibliotēkā, “Zelmeņos”, Tērvetes pagas-
tā. Pieteikties pa tālr. 29219485.

Penkulē
19. septembrī plkst. 15.00 Penkules 

bibliotēkā. Pieteikties pa tālr. 63745407.

Pasākumi tiek rīkoti Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilak-

ses pakalpojumu pieejamības uzla-
bošana Dobeles novada iedzīvotā-

jiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Informācija par plānotajiem sporta 
pasākumiem novadā pieejama pašval-

dības tīmekļa vietnē www.dobele.lv
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AICINA PIEDALĪTIES PROJEKTĀ “VECĀKU SKOLA – JAUNI IZAICINĀJUMI 
ĢIMENĒM PANDĒMIJAS UN ĢEOPOLITISKO APSTĀKĻU IETEKMĒ”

NO 13. SEPTEMBRA
angļu valoda (ar priekšzināšanām, 100 stundas).
Nodarbības: otrdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 

līdz 19.30 Dobeles PIUAC (Brīvības iela 7). Dalības 
maksa: 370 eiro. Pieteikties pa tālr.: 63781741 vai piuac@
dobele.lv.

20. SEPTEMBRĪ PLKST. 13.00
informatīva tikšanās “Zoom” platformā par zemnieku un 

mājražotāju “REKO Latvija” tirdziņa idejas iedzīvināšanu 
Dobeles novadā. Ideju prezentēs “REKO Latvija” dibinātāja 
Liene Turlaja, tikšanos organizē Dobeles PIUAC. Dalība: bez 
maksas. Pieteikties pa tālr.: 63781739.

21. SEPTEMBRĪ NO PLKST. 10.00 LĪDZ 17.00
klātienes tikšanās “Paškontrole un HACCP mazajiem un vidē-

jiem pārtikas aprites uzņēmumiem” Dobeles PIUAC (Brīvības 
iela 7). Dalības maksa: 45 eiro. Pieteikties pa tālr. 63781741 vai 
piuac@dobele.lv.

22. SEPTEMBRĪ PLKST. 15.00
praktiskais seminārs “Mākslas MIX” Naudītes bibliotēkas tel-

pās. Dalība: bez maksas. 

NO 23. SEPTEMBRĪ NO PLKST. 18.00 LĪDZ 20.00
gleznošanas pamati iesācējiem Dobeles PIUAC (Brīvības 

DOBELES PIUAC PASĀKUMU PLĀNS SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

Auces Kristīgo sieviešu biedrība (AKSO) sadarbībā ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsts centru Aucē īstenos LEADER projektu “Vecāku skola – jauni izaicinājumi ģimenēm pandēmijas 
un ģeopolitisko apstākļu ietekmē” (Nr. 22-06-AL30-A019_2202-000006).

Projekta mērķis ir aktualizēt problēmas, kuras izraisījusi 
ilgstošā Covid-19 pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā, 
kā rezultātā strauji pieaug dārdzība un pazeminās ģimeņu 
labklājības līmenis.

Ģimenes sastopas ar virkni problēmām – kā saglabāt sta-
bilas attiecības un audzināt bērnus krīzes situācijā, laikā, 
kad zūd drošība, izplatās dezinformācija, cenas pieaug strau-
jāk nekā ieņēmumi. Nodarbībās tiks sniegtas teorētiskas un 
praktiskas zināšanas, kā sagatavoties krīzei, kā atpazīt cēlo-
ņus, kā risināt un novērst problēmas un mazināt sekas saistī-
bā ar labklājības līmeņa pazemināšanos.

Katra krīze var kļūt arī par jaunu iespēju, ja atraisām savu 
radošumu. Edvards de Bono ir teicis: “Radošums ir tas, kas 
iededz mūsu dzīves prieku un degsmi par dzīvošanu un būša-
nu. Bez radošuma nenotiktu mūsu attīstība, jo mēs atkārtotu 

vienus un tos pašus ieradumus un modeļus.” Projektā mēģi-
nāsim kopīgi apzināt iespējas un atraisīt radošumu.

Projekta galvenās tēmas:
- draudi ģimeņu labklājībai un drošībai – kā sagatavoties 

ekonomiskās situācijas pasliktināšanās realitātei;
- kā nepakļauties dezinformācijai;
- būt apzinātam šeit un tagad, piedzīvot savu “iekšējo 

bērnu”, izmantojot savu intuīciju, emocijas, ķermeņa sajūtas, 
prātu un dvēseli, radošumu, lai pārvarētu grūtības un krīzi 
pārvērstu par jaunu iespēju;

- ģimenes stabilitāte un attiecības ekonomiskās krīzes aps-
tākļos – problēmas, iespējas un risinājumi;

- attiecības ar bērniem un to audzināšana krīzes situācijās, 
kā nospraust un nepārkāpt robežas;

- “zero waste” mazatkritumu dzīvesveids kā iespēja ģime-

nes budžeta sabalansēšanā, pārtikas atkritumu samazināša-
nā un ēdienreižu plānošanā, praktiskās darbnīcas tīrīšanas 
un mazgāšanas līdzekļu pagatavošanā.

Meistarklases:
- kā sagatavot veselīgas un lētas maltītes un ģimenes svētkus.
Projektā kopumā paredzētas 24 nodarbības, sākot no sep-

tembra otrās puses līdz nākamā gada aprīlim. Nodarbības 
notiks Aucē, Jelgavas ielā 1a, biedrības AKSO telpās. 
Nodarbības plānotas reizi nedēļā vakaros pēc darba, no plkst. 
17.30 līdz 19.30.

Ja epidemioloģisko situācijas dēļ nodarbības nevarēs īste-
not klātienē, pāriesim uz “Zoom” platformu. “Zero waste” jeb 
mazatkritumu dzīvesveida nodarbībās tikšanās paredzētas 2 
reizes, savukārt ēdienu gatavošanas meistarklases – 3 reizes, 
tās notiks sestdienās rīta pusē.

Projekta dalībniekiem, kas piedalīsies vismaz 75% nodar-
bību, tiks izsniegtas apliecības par neformālās izglītības 
programmas apguvi.

Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 26400401 vai 
e-pastā: anita.seglina@dobele.lv vai anita.piic@inbox.lv.

iela 7). Dalības maksa: 120 eiro. Pieteikties pa tālr. 63781741 
vai piuac@dobele.lv.

NO 26. SEPTEMBRA
angļu valoda (iesācējiem, 100 stundas).
Nodarbības: pirmdienās, trešdienās no plkst. 18.00 līdz 

19.30 Dobeles PIUAC (Brīvības iela 7). Dalības maksa: 370 eiro. 
Pieteikties pa tālr. 63781741 vai piuac@dobele.lv.

29. SEPTEMBRĪ PLKST. 18.00 
Dobeles PIUAC “Open Lab” koprades tehnoloģiju telpās “Darītāju 

pieredzes stāsti”. Tikšanās ar Sanitu un Simonu Mežgalēm, zīmola 
“MONA_MONA” radītājām, radošuma un sadarbības veicināšanai. 
Dalība: bez maksas. Pieteikties pa tālr.: 63781740.

06. OKTOBRĪ NO PLKST. 10.00 LĪDZ 15.00
Dobeles PIUAC telpās “KickStart digitalizācijas treniņš” 

Dobeles novada uzņēmējiem, 1. nodarbība. Latvijas IT klas-
tera un Digitālā inovācijas centra rīkots praktisks digitalizāci-
jas treniņš, kas palīdz uzņēmumam iegūt vērtīgus padomus 
un ieskicēt nākotnes digitalizācijas vīziju. Dalība: bez maksas. 
Pieteikties pa tālr. 63781739.

NO 10. OKTOBRA
“Skulpturālās glezniecības pamati” (18 stundas) Dobeles 

PIUAC (Brīvības iela 7). Nodarbības notiks 2 reizes mēnesī, 

laiks tiks precizēts. Dalības maksa: 120 eiro.  Pieteikties pa tālr. 
63781741 vai piuac@dobele.lv.

14. OKTOBRĪ NO PLKST. 10.00 LĪDZ 15.00
Dobeles PIUAC telpās “KickStart digitalizācijas treniņš” 

Dobeles novada uzņēmējiem, 2. nodarbība. Latvijas IT klas-
tera un Digitālā inovācijas centra rīkots praktisks digitalizāci-
jas treniņš, kas palīdz uzņēmumam iegūt vērtīgus padomus 
un ieskicēt nākotnes digitalizācijas vīziju. Dalība: bez maksas. 
Pieteikties pa tālr. 63781739.

21. OKTOBRĪ NO PLKST. 10.00 LĪDZ 15.00
Dobeles PIUAC telpās “KickStart digitalizācijas treniņš” 

Dobeles novada uzņēmējiem, 3. nodarbība. Latvijas IT klas-
tera un Digitālā inovācijas centra rīkots praktisks digitalizāci-
jas treniņš, kas palīdz uzņēmumam iegūt vērtīgus padomus 
un ieskicēt nākotnes digitalizācijas vīziju. Dalība: bez maksas. 
Pieteikties pa tālr. 63781739.

28. OKTOBRĪ PLKST. 10.00 LĪDZ 15.00
Dobeles PIUAC telpās “KickStart digitalizācijas treniņš” 

Dobeles novada uzņēmējiem, 4. nodarbība. Latvijas IT klas-
tera un Digitālā inovācijas centra rīkots praktisks digitalizāci-
jas treniņš, kas palīdz uzņēmumam iegūt vērtīgus padomus 
un ieskicēt nākotnes digitalizācijas vīziju. Dalība: bez maksas. 
Pieteikties pa tālr.: 63781739

Sākot ar 1. oktobri, Dobeles novada pašvaldība sāks pieņemt iesniegumus elektroenerģijas, granulu, brikešu un malkas apkures 
izdevumu atbalstam no Dobeles novada administratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām.

PAR ATBALSTU ENERGORESURSU CENU PIEAUGUMA KOMPENSĒŠANAI DOBELES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ESOŠAJĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM

Elektroenerģijai kompensācija paredzēta tām mājsaimniecī-
bām, kurām patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģi-
jas cena ir virs 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, 
kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh.

Kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 
EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 
0,100 EUR/kWh.

Iesniegumi pašvaldībā no 1. novembra (jāiesniedz rēķins par 
oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (2023. gada aprīļa rēķiniem).

Granulām un briketēm kompensācija paredzēta tām mājsaim-
niecībām, kuru izmaksas pārsniedz 300 EUR/tonnā. 

Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 
100 EUR/tonnā apmērā. Attiecināms uz granulu/brikešu iegādi no 
2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Uz vienu mājokli/
dzīvokli atbalsta slieksnis – 10 tonnas.

Malkai kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru 
izmaksas pārsniedz 40 EUR/berkubikmetrā.

Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no izmaksām virs 
šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā. Uz 
vienu mājsaimniecību paredzēts maksimālais patēriņa apjoms 35 
berkubikmetri. Attiecināms uz iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim.

Malkai, par kuru nav saglabāts čeks, kompensācija paredzē-
ta, ja malka iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam (iesniedzēja 
pašapliecinājums).

Iesniedzējam ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 EUR apmē-
rā. Iesniegumi malkai, par kuru nav saglabāts čeks, tiek pieņem-
ti no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Ja persona iesniedz iesnie-
gumu gan par malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, gan 
bez maksājuma dokumentiem, tad atbalsta apjomu aprēķina kā 
starpību starp 60 EUR un atbilstoši maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem aprēķinātajam atbalstam. Atbalstu ar maksājumu 
apliecinošiem dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk pār-

sniegt 60 EUR. (Datu sistēmā tiek uzkrāta info par iepriekš piešķir-
to apjomu.)

Iesniegumu par atbalstu (viens vai vairāki iesniegumi visā atbal-
sta periodā, bet ievērojot limitus atbalstam) sākot ar 2022. gada 1. 
oktobri iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne 
biežāk kā reizi mēnesī pēc savas izvēles vienā no šādiem veidiem:

- elektroniski – e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv;
- klātienē Dobeles novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vie-

notajos klientu apkalpošanas centros:
- Aucē, Jelgavas ielā 1, tālr. uzziņām: 63745280, 25433649;
- Dobelē, Brīvības ielā 15, tālr. uzziņām: 63700137, 63781491, 

26527422;
- Tērvetes pagastā, “Zelmeņi”, tālr. uzziņām: 28389997;
- visās Dobeles novada pašvaldības pagastu pārvaldēs 

(Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, 
Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, 
Penkules, Tērvetes, Ukru, Vītiņu, Zebrenes pagastos).

Iesniedzamie dokumenti:
- iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontak-

tinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta 
numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai; 

- pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, 
ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbal-
sta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli; 

- pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR 
atbalstu;

- maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, kok-
snes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;

- rēķins par elektroenerģiju, ja atbalsta pieprasījums tiek 
iesniegts par mājokli, kuru apkurina, izmantojot elektroenerģiju;

- mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības (īres līgums) aplieci-
nošs dokuments (uzrādīt oriģinālu).

Pašvaldība pieņem lēmumu 30 darbdienu laikā pēc iesniegu-

ma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumen-
tu saņemšanas, ieskaitot aprēķināto atbalstu norādītajā bankas 
kontā, vai izsniedz atteikumu to piešķirt. Atbalsts tiek sniegts 
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasāku-
mu likumā noteiktajā kārtībā. 

Iesniegumu pašvaldībai nav jāsniedz:
- mājsaimniecībām/dzīvokļiem, kurām apkuri nodrošina cen-

tralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 
EUR/MWh. Atbalsta periods – no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. 
gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēros, automātiski iekļaujot rēķinos;

- mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompen-
sēs 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) lietotājiem, kuru mēne-
ša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/mēnesī). Atbalsta 
periods – no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu 
piemēros, automātiski iekļaujot rēķinos (dabasgāzes tirgotājiem 
piemērotais maksas samazinājums tiks segts caur Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības valsts kontroles biroju).

Mājokļa pabalstu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. 
aprīlim varēs saņemt mazturīgie (GMI slieksnis mājokļa pabalsta 
apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā), 
vēršoties ar iesniegumu Sociālajā dienestā.

Sociālos pabalstus no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 
31. maijam piešķirs automātiski, izņemot pensijas vecumu sasnie-
gušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir 
piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar inva-
liditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības 
biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pen-
sijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz 
iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apku-
res sezonā: 

https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-ener-
goresursu-cenu-pieauguma-kompensacijai?utm_source=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.lm.gov.lv%2F.
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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 “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Adrese: Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004.

Izplatīšanu veic: Dobeles novada pašvaldība.
Pieejams: Dobeles novada pašvaldības iestādēs, lielākajās tirdzniecības 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

PASĀKUMI NOVADĀ SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI
Aucē (tālr.: 26168132)
21. septembrī plkst. 18.00
muzikāls dzejas vakars “Labajos vārdos paslē-
pies brīnums” pie tējas tases. Piedalās: dzejniece 
Inese Tora, māksliniece Solveiga Kļaviņa, dziedā-
tāja Inese Nereta, mūziķi Ilze Krapauska (flauta) 
un Aldis Andersons (taustiņinstrumenti). Ieeja: 
bez maksas.
29. septembrī plkst. 10.00
radošās apvienības “Teātris un Es” jautrā izrā-
de  bērniem un pieaugušajiem “Baltais lācis - 
SUPERZVAIGZNE!” Ieejas maksa: 3 eiro.
Līdz 5.10. Auces jauniešu mājas “Pilnīgs kos-
moss” foto izstāde “Vai viegli būt jaunam”. Foto 
autore: Elza Jarmoļiča.
7.10. plkst. 19.00 dziedātājas Aijas Vītoliņas un 
ģitārista Aivara Hermaņa koncerts. Ieejas maksa: 
7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā 
un www.bilesuparadize.lv.

Bēnē (tālr.: 28295001)
17. septembrī plkst. 15.00
Ukru amatierteātra izrāde “Čemergess”. Autore 
Monika Zīle, režisore Gunta Razdovska. Ieejas 
maksa: 2 eiro.

“Bēnei–750” ietvaros:
25. septembrī plkst. 17.00
Bēnes Tautas namā CILVĒKMĪLESTĪBASstāsts 
– KONCERTS “Esi man tā…” Piedalās Marts 
Kristiāns Kalniņš, “Putnu Balles” solistes Līva 
Kalniņa, Kristiāna Stirāne, mūziķi Jānis Miltiņš, 
Ivars Kalniņš. Ieeja: bez maksas (ieeja no plkst. 
16.00).
5. oktobrī no plkst. 19.00
DZEJASstāsts ALEJĀ “Mana pietura – Bēne”. 
Rudens lapu zeltā skanēs saksofona mūzika, dzeja 
Bēnei, iedegsies lampiņas un lukturīši, baudīsim 
karstu dzērienu, Bēnes gardumiņus, ikviens aici-
nāts arī ar savu lukturīti Bēnes ģerboņa krāsās!
5. oktobrī plkst. 20.00
PERFORMANCE “Sadosimies rokās!” Šis mirklis 
tiks fiksēts FOTOstāstā “Mana Bēne”.
15. oktobrī plkst. 18.00
sarīkojums “Pie saknēm, pie avotiem…” Piedalās 
Bēnes un robežpagastu radošie ļaudis ar 
KONCERTstāstu “Palikt un vīt ligzdu tālāk!” Pēc 
koncerta BALLE. Ieeja: bez maksas.

Bikstos (tālr.: 26767172)
22. septembrī plkst. 18.00
Bikstu pagastmājā “Skalu grozu pīšanas meis-
tarklase ar Anitu Muižnieci”. Dalībnieku skaits 
ierobežots. Dalības maksa: 3 eiro. Pieteikties pie 
Evitas Zutes pa tālr. 26767172. Pasākums tiks 
rīkots sadarbībā ar Dobeles PIUAC.
23. septembrī plkst. 18.00
Bikstu Tautas namā Krimūnu amatierteātra 
“Skats” teātra izrāde “Pirmā grēka līcis” (gan-
drīz kāzu reportāža ar dziedāšanu un dejoša-
nu). Lugas autors Ēriks Hānbergs, režisore Anita 
Riekstiņa, scenogrāfs Kārlis Freibergs. Ieeja: bez 
maksas.
30. septembrī
kino piektdiena Bikstu Tautas namā:
- plkst. 16.00 animācijas filma bērniem 
“Ugunssirds”. Biļetes cena: 2 eiro;
- plkst. 18.00 “Uzticības persona”. Biļetes cena: 
3 eiro.

Dobelē
Dobeles pilsētas kultūras namā
(tālr.: 29331181)
Līdz 22. oktobrim
Zaigas Sīmanes un Dinas Lūses zīda un akrila 
gleznu izstāde “Lidojums”. Izstāde apskatāma: no 
otrdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 18.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Ieeja izstādē: 
bez maksas.
16. septembrī plkst. 19.00
Kārļa Anitena monoizrāde “Liftā un ratiņos” – 
personīgs stāsts kāda cilvēka dzīves līkločos pan-
dēmijas laikā. Biļetes: DPKN un “Biļešu paradī-
zes” kasēs. Biļešu cena: 10 eiro.
17. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00
vēsturiskajā Tirgus laukumā Amatnieku tirgus un 
Tomātu svētki.
17. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00
III DPKN kultūras sezonas atklāšana un XII 
Amatnieku plenērs. Ar programmu var iepazī-
ties: https://kulturadobele.lv/dpkn. Visi pasākumi: 
bez maksas.
20. septembrī plkst. 19.00
ASV a capella grupas “The House Jacks” koncerts. 

“The House Jacks” ir “oriģināla rokgrupa bez ins-
trumentiem”. Koncertā kopā ar grupu uzstāsies 
arī DPKN jauktais koris “Sidrabe”, lai kopīgi izpil-
dītu dziesmas latviešu un angļu valodā. Ieeja kon-
certā: bez maksas.
21. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00
pie Dobeles atbrīvošanas pieminekļa Ziedu 
paklājs. Dobeles atbrīvošanas piemineklim – 82. 
un 26. gadskārta kopš otrreizējās atjaunošanas. 
21. septembrī plkst. 19.00
koncerts “Saimnieki savā zemē”. Grupa 
“PārNovadnieki” (mūziķi no grupām “Klaidonis”, 
“Zelta Kniede, “Ventas rumba” un “Baltie lāči”). 
Ieeja koncertā: bez maksas.
22. septembrī plkst. 18.30
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfo-
niskā orķestra koncerts. Biļetes: DPKN un “Biļešu 
paradīzes” kasēs. Biļešu cena: 5 eiro.
24. septembrī plkst. 17.00
stand–up izrāde “MēsJūsMīlam” (Ralfs Eilands 
& Kaspars Breidaks). Biļetes: biļešu tirdzniecī-
bas portālā www.aula.lv. Biļešu cena: 16 eiro. 
Pasākuma dienā: DPKN kasē.
7. oktobrī plkst. 20.00
“Comedy Latvia” stand–up komēdijas izrāde 
“Neatšķaidīts”. Latvijas spilgtākie stand–up scē-
nas komiķi – Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kreičmanis, 
Kalvis Troska, Aleksandrs Guzenko, Kaspars 
Žilins un “Jack Everitt” (ENG). Par veterānu iesil-
dīšanu parūpēsies jaunākais “Comedy Latvia” 
biedrs Kārlis Strautiņš. Biļetes: www.bezrindas.lv. 
Biļešu cena: 15 eiro.
8. oktobrī plkst. 17.00
sieviešu kora “Vizma” 50 gadu jubilejas koncerts. 
Biļetes: DPKN un “Biļešu paradīzes” kasēs.  Biļešu 
cena: 5 eiro.
9. oktobrī plkst. 12.00
muzikāls uzvedums bērniem “Hops un čiks!”. 
Aizraujošs stāsts par zaķiem Bannijiem, kuri kopā 
ar dziedātāju Lauri Valteru ielēks košajā Brīnumu 
zemē tā, ka “hops un čiks!”. Biļetes: DPKN un 
“Biļešu paradīzes” kasēs. Biļešu cenas: 9, 10 un 
12 eiro.
11. oktobrī plkst. 19.00
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS)  orķestra 
koncerts. Ieeja koncertā: bez maksas.
15. oktobrī plkst. 15.00
radošā apvienība “Teātris un Es” ar izrādi bēr-
niem “Sunītis un kaķīte”. Biļetes: DPKN un “Biļešu 
paradīzes” kasēs.
15. oktobrī plkst. 19.00
anekdošu šovs “Atļausiet jūs pakutināt?”. Humora 
vakars ar 7 stāstiem. Aktieri – Inta Bankoviča, 
Gerda Dinsberga un Armands Ekštets. Biļetes: 
DPKN un “Biļešu paradīzes” kasēs. Biļešu cena: 
15 un 18 eiro.

Dobeles Amatu mājā (tālr.: 22049477)
No 9. septembra līdz 8. oktobrim
tautas daiļamata meistares – keramiķes Dainas 
Petteres (TLMS “Avots”) un rokdarbnieces, adī-
tājas Guntas Batuhtinas (TLMS “Avots”) izstāde 
“Mans dzīvesprieks”. Izstāde apskatāma: no otr-
dienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.30, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Ieeja izstādē: 
bez maksas.

Dārzkopības institūta dārzā
1. oktobrī no plkst. 10.00
“Dobeles Ābolu svētki”. Programma pieejama: 
www.dobele.lv.

Bukaišos (tālr.: 27017005)
1. oktobrī plkst. 17.00
Starptautiskajai senioru dienai veltīta Ukru ama-
tierteātra izrāde “Čemergess” Bukaišu Tautas 
namā. 

Penkulē (tālr.: 26129518)
17. septembrī plkst. 16.00
Penkules Tautas namā Senioru vakars kopā ar 
mūziķi Andri Daņiļenko.

Jaunbērzē (tālr.: 26486790)
7. oktobrī plkst. 18.00
pasākums senioriem “Kad dzērves jau rudeni 
kliedz...”.

Krimūnās (tālr.: 25488435)
20. septembrī plkst. 10.00
papīra liešanas darbnīca bērniem Krimūnu 
Tautas namā.
6. oktobrī plkst. 17.30
skalu grozu pīšanas meistarklase Krimūnu Tautas 

namā. Līdzmaksājums: 5 eiro, vietu skaits ierobe-
žots. Pieteikties pa tālr. 25488435.

Tērvetē (tālr.: 29330689)
24. septembrī plkst. 10.00 - 14.00 Labrenču tir-
gus un dižķirbju lustes Tērvetes estrādē. 
7. oktobrī plkst. 19.00
Tērvetes Tautas namā Skolotāju dienas koncerts. 
Aicināti Dobeles novada izglītības iestāžu skolotāji 
un darbinieki. Koncerts ar  jauneklīgo un enerģis-
ko grupu “Bekars”. Ieeja: bez maksas, ar iepriek-
šēju pieteikšanos.

Ukros (tālr.: 26321905)
No 10. oktobra līdz 10. novembrim
Auces Jauniešu mājas “Pilnīgs kosmoss” lielfor-
māta fotogrāfiju izstāde “Vai viegli būt jaunam?” 
(idejas autore Vija Kurpniece, fotogrāfiju autore 
Elza Jarmoļiča).

Zebrenē (tālr.: 26767172)
9. oktobrī no plkst. 10.00
Zebrenes pagastmājā lielformāta ziedu gatavo-
šanas meistarklase ar Diānu Taubi. Meistarklasē 
katrs dalībnieks izgatavos lielformāta ziedu – gla-
diolu, ko varēs izmantot kā dekoru arī brīvdabā. 
Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikties pa tālr. 
26767172. Dalības maksa: 10 eiro. 
15. oktobrī no plkst. 13.00
pie Zebrenes pagastmājas “Ražas svētki” ar rado-
šu darbošanos, sportiskām aktivitātēm, degus-
tācijām un loteriju. Ja būs slikti laika apstākļi, 
pasākums notiks pagastmājas telpās. Ieeja: bez 
maksas.
Septembrī
Zebrenes pagastmājā pirmā stāva vestibilā apska-
tāma novadnieces Brigitas Grasmanes gleznu 
izstāde “Gadalaiki”.
Septembrī
Zebrenes pagastmājā pirmā stāva vestibilā apska-
tāma Dzintras Žvagiņas foto izstāde “Spārni 
mūzām”.

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS
Aizstrautnieku bibliotēkā
(tālr.: 63754460)
No 2. septembra līdz 28. oktobrim
izstāde “Veiksmes zilonīši”, bikstenieces Ārijas 
Ratkus zilonīšu figūriņu kolekcija.
No 6. septembra līdz 7. oktobrim
izstāde “Dobeles novads dzejā”, literatūras izstāde 
veltīta dzejas dienām, kurā iekļauti mūsu nova-
dam veltīti dzejoļi.
15. septembrī plkst. 14.00
uztura meistarklase “Kartupelis uzturā – node-
rīgi vai kaitīgi?”. Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts “Veselības veicināšanas un slimības pro-
filakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
Dobeles novadā” sadarbībā ar novada pašvaldību. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29496778.
27. oktobrī plkst. 17.30
“Klipatu copatu”, spoku stāstu, pasaku un leģendu 
vakars, laipni lūgti dažādu vecumu bērni!

Auces bibliotēkā (tālr.: 63744882)
No 5. septembra līdz 7. oktobrim
izstāde “Parādi man, ko Tu krāj”, aucenieku hobiji 
un kolekcijas, Ritas Bričkus stārķu kolekcija izstā-
žu telpā.
14. septembrī
Dzejas dienu pasākums ar Ritas Bričkus un Ainas 
Treijas dzejas lasījumiem un iepazīstināšana ar 
grāmatu.
No 10. oktobra līdz 4. novembrim
aucenieka Harija Urdževica gleznu izstāde biblio-
tēkas izstāžu telpā.

Bēnes bibliotēkā (tālr.: 63758248)
29. septembrī plkst. 17.30
“Foto kā iedvesmas stāsts”, foto meistarklase ar 
Ievu Ūdri–Kalniņu par fotografēšanas noslēpu-
miem un niansēm.
No 3. līdz 31. oktobrim
izstāde “Ar putniem”, Sandras Kazimiraites–
Eglītes fotogrāfiju izstāde.

Bikstu bibliotēkā (tālr.: 26564425)
No 1. līdz 30. septembrim
izstāde “ Ar putniem”, Sandras Kazimiraites–
Eglītes fotogrāfiju izstāde.

Bites bibliotēkā (tālr.: 63768432)
24. septembrī plkst. 11.00
“Dzejas svētki”. Tematisks pasākums (dzejnie-

ces–novadnieces Solveigas Puķītes grāmatas 
“Gājputnu krustcelēs” prezentācija).

Dobeles novada Centrālajā 
bibliotēkā (tālr.: 63781870)
15. septembrī plkst. 13.00
“Jaunais – vecais” dzejnieks Čaks Veidens prezen-
tēs savu pirmo dzejoļu krājumu.
5. oktobrī plkst. 10.00
tikšanās ar rakstnieci un mākslinieci Indru Sproģi.
15. un 29. septembrī plkst. 10.00
Trusis Prū aicina uz pasaku rītu bibliotēkā, ņemot 
līdz savu mīļāko rotaļlietu. 

Īles bibliotēkā (tālr.: 26374225)
17. septembrī plkst. 11.00
Tēva dienai veltīts pasākums – zīmēsim tētus, vec-
tētiņus, radīto darbu izstāde.
No 15. septembra līdz 15. oktobrim
Īles vēstures stūrītī izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs” 
jeb kas izaudzis mammas un vecmāmiņas dārzā.

Jaunbērzes bibliotēkā (tālr.: 63723768)
29. septembrī plkst. 14.00
radoša nodarbība skolēniem “Rotaļas ar dzejas 
rindām”.

Lejasstrazdu bibliotēkā (tālr.: 63700802)
15. septembrī plkst. 17.00
tikšanās ar Dobeles Vācu kultūras biedrību.
Līdz 29. septembrim
izstāde “Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles 
novadā!”.
24. septembrī plkst. 11.00
praktiskā nodarbība kopā ar Ivetu Čerpinsku 
“Sviestmaižu un uzkodu gatavošanas ABC”.

Naudītes bibliotēkā (tālr.: 25488424)
22. septembrī plkst. 15.00
praktisks seminārs “Mākslas MIX”.
No 1. līdz 30. septembrim
Dobeles novada muzeja izstāde “Laikmeta zīmes 
Dobelē”.
20. septembra līdz 10. oktobra
mārtiņrožu izstāde “Ar mārtiņrozēm rudens 
atnāk...”.

Penkules bibliotēkā (tālr.: 63745407)
Līdz 1. oktobrim 
fotoizstāde “Skaists ik mirklis”. Izstādē apskatā-
mas Lindas Bēvaldes fotogrāfijas.
19. septembrī
uztura meistarklase “Ikdienas uzturā iekļaut vai-
rāk dārzeņus”. Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Veselības veicināšanas un slimības profilakses 
pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles 
novadā” sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību.
27. septembrī plkst. 14.00
Dzejas pēcpusdiena. Tikšanās ar dzejnieci 
Solveigu Puķīti (grāmatas atvēršanas svētki).
No 8. līdz 31. oktobrim
Agneses Bules mākslas darbu izstāde “Latviešu 
sapnis Penkulē”.

Šķibes bibliotēkā (tālr.: 63781735) 
No 3. līdz 31. oktobrim
“Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā”, 
Dobeles Vācu kultūras biedrības ceļojošā izstāde.
6. oktobrī plkst. 17.30
tikšanās ar Dobeles Vācu biedrības pārstāvjiem, 
kuras laikā pastāstīs par izstādi, muzicēs Valters 
Kalvis Vitte.
14. septembrī plkst. 15.00
Dzejas dienām veltīts pasākums laukā pie biblio-
tēkas – mīļākās dzejas rindas rakstot uz asfalta.

Tērvetes bibliotēkā (tālr.: 63726029)
19. septembrī plkst. 12.00
praktiskas nodarbības kopā ar Kristīni Sekaci “Kā 
ikdienas uzturā iekļaut vairāk dārzeņus”.

Zebrenes bibliotēkā (tālr.: 29982613)
24. septembrī plkst. 12.00
Dzejas dienām veltīts pasākums “Randiņš ar 
dzeju”.
15. oktobrī plkst. 13.00
Ražas svētki “Ar rudens garšu”, būs iespēja pie-
dalīties loterijā, viktorīnā, radošajā darbnīcā un 
rudens garšas degustācijās.
22. oktobrī plkst. 12.00
tematiskā pēcpusdiena, radošā darbnīca 
“Redzams tumsā”. Pārrunas par drošību tumšajā 
laikā, gatavosim atstarotājus.


