
 2.–3. LPP.
•  Domes sēdē pieņemtie lēmumi un izsoles
•  Atjaunoti sporta svētki Dobelē
•  Par pabalstiem, kurus piešķir Sociālais dienests

 4.–5. LPP.
•  Āgenskalna puika laukos – uzdrīkstēšanās vai pārgalvība?
•  Bērnu nometnes – vieta radošām aktivitātēm
•  Aizvadīti Auces pilsētas un Tērvetes svētki

 6.–8. LPP.
•  Auru ciemā tiks veikta Skolas ielas pārbūve
•  Dobelē norisināsies uzņēmēju forums
•  Kultūras un sporta pasākumi novadā
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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

Aktīvi strādājot, sporto-
jot un svētkus svinot, aiz-
vadīts spraigs, notikumiem 
piepildīts vasaras mēnesis.

Iesāktu darbu un jaunu 
ieceru Dobeles novadā ir 
daudz. Vasaras mēnešos intensīvi tiek strādāts 
pie pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlaboša-
nas. Dobelē, Aucē un daudzviet pagastos jau 
virknei grants ceļu ir veikta dubultā virsmas 
apstrāde, kā rezultātā novērsta gan ceļa putē-
šana vasaras sezonā, gan dubļu rašanās pava-
sara–rudens periodā, gan arī uzlabota brauk-
šanas kvalitāte. Tāpat jūlija vidū ir uzsākta 
sen gaidīta projekta realizācija – Jāņa Čakstes 
ielas Dobelē rekonstrukcija. Šī iela šobrīd ir 
kritiskā stāvoklī, te nepieciešams atjaunot ne 
vien ielas virskārtu, bet arī visas apakšzemes 
komunikācijas, kas projekta ietvaros arī tiks 
izdarīts. Šobrīd iepirkumu procedūras ir izslu-
dinātas vairāku pašvaldības ceļu asfaltēšanas 
darbiem. Tos plānots paveikt vēl šogad, bet ja 
pilnībā neizdosies – nākamā gada pavasarī. 
Tuvākajā laikā ar pilno tehnoloģiju tiks veik-
ti arī paredzētie asfaltseguma ielu bedrīšu 
remonta darbi.

Tuvojoties rudenim, aizvien aktuālāks 
kļūst jautājums par siltumenerģijas un elek-
troenerģijas izmaksām un to samazināšanas 
iespējām. Ja pirms gada mēs šajā jomā prob-
lēmas neredzējām, tad šobrīd karadarbība 
Ukrainā situāciju strauji ir mainījusi. Tā kā 
Dobeles novadā daļa katlumāju siltumenerģi-
jas ražošanai izmanto fosilo kurināmo, proti, 
gāzi, šobrīd apkures jautājums ir ļoti aktu-
āls. Enerģētikas krīze paceļ ne vien gāzes, bet 
arī koksnes cenu, tādēļ pašvaldība intensīvi 
meklē risinājumu šīs situācijas stabilizēšanai, 
un neizbēgami daļu pašvaldības līdzekļu arī 
nāksies pārdalīt, lai risinātu jautājumus par 
siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksu 
samazināšanu, uz laiku nedaudz malā atliekot 
citas jomas un ieceres. Tāpēc ļoti ceram, ka 
veiksmīgi savu darbību uzsāks inovatīvā siltu-
menerģijas ražošanas stacija, kas šādā gadīju-
mā nākamajā apkures sezonā dos iespēju ļoti 
krasi samazināt siltumenerģijas izmaksas.

Augusts nepārprotami liecina par tuvojošos 
mācību gadu. Dobeles novada izglītības iestā-
dēs šobrīd notiek dažādi remontdarbi – tiek 
labiekārtota skolu apkārtne, uzlabota infra-
struktūra un klašu telpas, lai jaunajā mācī-
bu gadā skolēni varētu atgriezties izremontē-
tās un modernizētās telpās. Visus remontdar-
bus plānots pabeigt līdz augusta beigām. Par 
paveiktajiem darbiem pašvaldības izdevuma 
septembra numurā varēsiet lasīt plašāk.

Lai vasaras izskaņa Dobeles novadā aizrit 
radoši, krājot spēkus rudenim un jaunajam 
mācību gadam!

Ivars Gorskis, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs

SVEICINĀTI, DOBELES 
NOVADNIEKI!

Dobeles novada Auces pilsētas, Tērvetes, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vītiņu, Augstkalnes un Bukaišu pagastu mazu-
ļi, kuri pasaulē nākuši 2021. gadā, paši pirmie tika svinīgi sveikti ar jauno pašvaldības ieviesto dāvanu jaundzimuša-
jiem – bronzas Kurzemes un Dobeles apriņķa stūra saktu ar gravējumu “Mazais Dobeles novadnieks”.

DOBELES NOVADĀ SVEIC JAUNDZIMUŠOS

Tradīcija sveikt jaundzimušos Aucē, 
Tērvetē un dažos bijušā Dobeles novada 
pagastos tika aizsākta jau pirms vairākiem 
gadiem, bet pēc novadu apvienošanas tā 
tiks ieviesta visā novadā. Un turpmāk šādu 
pašvaldības dāvanu svinīgi pasniegs visiem 
Dobeles novadā iepriekšējā gadā dzimuša-
jiem un deklarētajiem mazuļiem.

Mazuļu sveikšanas pasākumi 23. jūlijā 
norisinājās Auces pilsētas un Tērvetes svētku 
ietvaros. Savukārt Dobeles pilsētā un pagas-
tos deklarēto, bet vēl līdz šim neapsveikto 
2021. gadā dzimušo mazuļu sveikšana tiek 
plānota līdz šī gada beigām, kad arī bērniņu 
vecāki savās pastkastītēs saņems pašvaldības 
sūtītu ielūgumu uz svinīgo pasākumu.

Mazos novadniekus svinīgi sveikt uz Auci 
un Tērveti bija devies Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Ivars Gorskis, kurš mazuļiem 

par piemiņu pasniedza pašvaldības sarūpētu 
dāvanu: senču spēka piepildītu etnogrāfisko 
Kurzemes un Dobeles apriņķa saktiņu, kādu 
reiz nēsājuši Dobeles apriņķa ļaudis un kas 
attēlota arī Dobeles novada ģerbonī. “Mazo 
bērniņ, lai šeit augušo rudzu rupjmaize dāvā 
Tev latviešu gadsimtu spēku, lai sārto dzēr-
veņu veselīgais sārtums vienmēr staro Tavos 
vaigos, lai rāmo upju plūdums vienmēr pār-
nes pāri dzīves oļiem,” šāds spēka vēlējums 
tika ietverts priekšsēdētāja dāvātajā apsvei-
kumā, kurš līdz ar saktu, smaidu, sirsnību un 
patiesu prieku par kopā būšanu aizceļoja pie 
mazajiem novadniekiem.

Bērni svinīgo pasākumu izbaudīja dažā-
di un pēc savas dāvanas devās, kā nu kurš – 
dažs cieši piekļāvies savai māmiņai un tētim, 
izjūtot mīlošo vecāko mieru, dažs uzsmaidot 
apkārtējiem un kā nu vien spēdams komuni-

cējot ar klātesošajiem, dažs nedaudz nedro-
ši raudzīdamies apkārt, bet lielākie mazuļi 
sasveicināties ar savas pašvaldības vadītāju 
un pārējiem drosmīgi gāja jau paši ar savām 
kājiņām. Bērnu un vecāku prieks bija tik 
patiess, ka emocijas, kuras sniedza šis pasā-
kums, stiprināja un uzmundrināja ikvienu. 
Pasākumu vēl krāsaināku padarīja aktivitā-
tes, kuras īpaši novērtēja gan paši mazuļi, 
gan arī viņu māsas un brāļi, kuri priecājās un 
rotaļājās līdz ar pasaku tēliem.

Turpmāk šāds pasākums, kura laikā tiks 
sveikti iepriekšējā gadā Dobeles novada teri-
torijā deklarētie mazuļi, norisināsies ik gadu, 
vasarā, izvēloties vairākas pasākumu nori-
ses vietas, kur ģimenēm, pēc iespējas tuvāk 
savām dzīvesvietām, sanākt kopā un svinēt 
šo svinīgo notikumu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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DOBELES NOVADA DOMES LĒMUMI JŪLIJĀ
21. jūlija Dobeles novada domes 
ārkārtas sēdē nolēma:
Atbrīvot no amata Dobeles pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Zvaniņš” vadītāju Dinu Štraubi 
un apstiprināt Dobeles pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaniņš” vadītāja amata konkursa 
nolikumu.

• • •
Iegādāties nekustamā īpašuma Zaļā ielā 
24, Dobelē, Dobeles novadā, kadastra Nr. 
46010120002, daļu (zemes gabalu 1250 m2 pla-
tībā) par O. Renča piedāvāto pirkuma summu 
18 000 EUR pašvaldības autonomo funkciju 
izpildes nodrošināšanai.

28. jūlija Dobeles novada domes 
sēdē nolēma:
Par kredītlīniju Dobeles novada pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA “Dobeles enerģija”.

• • •
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Dobeles nova-
da pašvaldības institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības nolikumā”.

• • •
Apstiprināt noteikumus “Finanšu līdzekļu un 
mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemša-
nas un izlietošanas noteikumi Dobeles novada 
pašvaldībā”.

• • •
Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles novada 
pašvaldības saistošos noteikumus:
- Nr. 25 “Grozījumi Dobeles novada domes 2021. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 9 

“Par Dobeles novada pašvaldības palīdzību dzī-
vokļu jautājumu risināšanā””;
- Nr. 20 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
Dobeles novadā”;
- Nr. 21 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Dobeles novada pašvaldībā”;
- Nr. 30 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Dobeles novada administra-
tīvajā teritorijā”.

• • •
Nodot telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībām 
“Dobeles Diabēta biedrība”, “Dobeles Invalīdu 
biedrība” un “Latvijas Sarkanais Krusts”.

• • •
Iecelt Viju Kursieti Auces Mūzikas un mākslas 
skolas direktores amatā.

• • •
Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo 
nekustamo īpašumu “V1135” Tērvetes pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus:
- dzīvokli Nr. 4 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles 
novadā;
- “Vienības”, Augstkalnes pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Miķelīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā;
- “Taciņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Akači”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
- “Rodēni”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.

IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Dobeles novadā atklātā mutiskā izsolē pārdod ar 

augšupejošu soli:
- dzīvokli Nr. 4 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles 

novadā, 29,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piedero-
šās kopīpašuma 294/1570 domājamās daļas no daudz-
dzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3059, par 
sākumcenu 2200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 
20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Dzīvokļa apskates laiks 
saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu 
pārzini, zvanot tel. 63722463;

- zemesgabalu “Aiz kalts” Lielauces pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 
0141, platība 8,4 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 
0141) par sākumcenu 33500 EUR, solis 3000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3350 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Kraujas” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0215, platī-
ba 1,03 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0215) par 
sākumcenu 8500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 850 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirku-
ma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nom-
niekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zva-
not 63707249;

- zemesgabalu “Misiņi”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0231, platī-
ba 0,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0231) par 
sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Panākumi” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0216, platība 3,1 
ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0216) par sākumce-
nu 25000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu 
dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 2500 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. 
gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma 
tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomnie-
kam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 
63707249;

- zemesgabalu “Kārkliņi” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0214, platī-
ba 0,82 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0214) par 

No 2022. gada 15. jūlija līdz 5. augustam spēkā 
stājušies šādi Dobeles novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi:
- 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi  Nr. 
15 “Grozījumi Dobeles novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 “Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtība””;
- 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi  Nr. 
27 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un 
transporta izdevumu segšanas kārtību izglīto-
jamajiem Dobeles novadā”;
- 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi  Nr. 29 
“Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrāci-
jas un izmantošanas nosacījumi Dobeles novadā”;

• • •
Atsavināt izsolē lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes:
- “Aiz kalts”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā;
- “Kraujas”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Misiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Panākumi”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Kārkliņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Maišeļi”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā;
- “Jaunsaknes”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Innas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
- “Pakalni”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā;
- “Edvīnas”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā;

- “Mazberķene”, Augstkalnes pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā;
- “Astras”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā;
- “Rudzi”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Apstiprināt izsoles rezultātus. Apstiprināt 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles 
rezultātus.

• • •
Rīkot atkārtotu izsoli nekustamā īpašuma 
Lauku ielā 27, Dobelē, Dobeles novadā, un 
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3, Dobelē, 
Dobeles novadā, atsavināšanai.

SPĒKĀ STĀJUŠIES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
- 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi  Nr. 
28 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultū-
raugu audzēšanai Dobeles novadā”;
- 2022. gada 13. maija saistošie noteikumi  
Nr. 19 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 
ūdenskrātuvē 2022.–2026. gadā”;
- 2022. gada 13. maija saistošie noteikumi  Nr. 
18 “Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens 
medībām Lielauces ezerā 2022.–2026. gadam”;
- 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi  Nr. 16 
“Par sabiedrisko kārtību Dobeles novada stadio-
nos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos”.
Ar saistošajiem noteikumiem un to konsolidē-
to versiju var iepazīties www.dobele.lv sadaļā 
Pašvaldība > Dokumenti > Saistošie noteikumi. 

sākumcenu 7500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 750 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirku-
ma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nom-
niekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zva-
not 63707249;

- zemesgabalu “Maišeļi” Jaunbērzes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 
0706, platība 4,45 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 
0202) par sākumcenu 35000 EUR, solis 3000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3500 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Jaunsaknes” Jaunbērzes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 
0731, platība 7,91 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 
0208) par sākumcenu 66000 EUR, solis 5000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6600 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Innas” Dobeles pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4660 005 0301, platī-
ba 1,56 ha (kadastra apzīmējums 4660 005 0301) par 
sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1100 EUR un dalības 
maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles objek-
ta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma paš-
reizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Pakalni” Zebrenes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 004 
0251, platība 2,19 ha (kadastra apzīmējums 4698 
004 0251) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldī-
bas bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Edvīnas”, Tērvetes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 
0178, platība 2,25 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 
0178) par sākumcenu 20000 EUR, solis 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-

dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības ban-
kas kontā iemaksāto drošības naudu 2000 EUR un dalī-
bas maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Informācija 
par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Mazberķene”, Augstkalnes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 
0096, platība 2,11 ha (kadastra apzīmējums 4644 
003 0096) par sākumcenu 10000 EUR, solis 500 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības ban-
kas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalī-
bas maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Informācija 
par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Mazberķene” Augstkalnes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 
0095, platība 5,31 ha (kadastra apzīmējums 4644 003 
0095) par sākumcenu 41000 EUR, solis 3000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4100 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 001 0375, 
platība 1,1701 ha (kadastra apzīmējums 4660 001 
03740) par sākumcenu 6000 EUR, solis 500 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par pieda-
līšanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
600 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 30. novem-
bris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 
63707249;

- zemesgabalu “Astras”, Annenieku pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 004 0054, 
kopplatība 3,03 ha (kadastra apzīmējums 4642 004 
0054) par sākumcenu 19000 EUR, solis 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1900 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Rudzi” Annenieku pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 001 
0873, platība 2,04 ha (kadastra apzīmējums 4642 001 
0294) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašval-
dībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100 EUR 
un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas 
samaksas termiņš – 2022. gada 30. novembris. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma 
pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesga-

balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Vienības”, Augstkalnes pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 002 0063, 
platība 2,03 ha (kadastra apzīmējums 4644 002 0063) 
par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
- 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu “Miķelīši”, Zebrenes pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 001 0161, 
platība 0,8247 ha (kadastra apzīmējums 4698 001 0161) 
par sākumcenu 3000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 300 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu Lauku iela 27, Dobelē, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4601 004 4418, platība 
2,5307 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 4418) par 
sākumcenu 63800 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstvei-
dā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 6380 EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesga-
balu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot 63707249;

- zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4601 002 1910, platī-
ba 0,1916 ha (kadastra apzīmējums 4601 002 1910) 
un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas – bibliotēku 
ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 001, garāžu 
ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 002, šķūni ar 
kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 003 par sākumce-
nu 36000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 12. septembrim 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. novembris. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot 63707249. 

Izsole notiks 2022. gada 14. septembrī plkst. 14.00 
Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 
15, Dobelē. Ar izsoles noteikumiem interesenti var 
iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 
15, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 
un pašvaldības tīmekļa vietnes www.dobele.lv sada-
ļā Pašvaldība > Izsoles. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, 

LV-3701
Reģ. nr.: LV90009115092
Banka: A/s “SEB banka”
Konta nr.: LV94UNLA0050014267180
SWIFT kods: UNLALV2X
Banka: A/s “Swedbank”
Konta nr.: LV28HABA0001402050427
SWIFT kods: HABALV22
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Dienas centra pirmspensijas un pensijas vecuma senioru deju kolek-
tīvs “Stariņš” jau sesto gadu ar prieku atsaucas aicinājumiem uzstā-
ties un dejot tuvākos un tālākos pasākumos. Pēc pauzes, kuru dejotāji 
bija spiesti ieturēt pandēmijas laikā, šo sezonu kolektīvs atsācis, aktīvi 
dejojot.

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) sadarbībā ar pašvaldībām ik gadu organizē kon-
kursu “Gada uzņēmējs Zemgalē”. Šādu balvu šogad saņem uzņēmumi, kuri darbojas 
katrā reģionā esošajā pašvaldībā un kuri attīstījuši un veicinājuši ne tikai sava uzņēmu-
ma finansiālos radītājus, bet arī veicinājuši novada atpazīstamību.

DOMES VADĪBA SVEIC DOBELES NOVADA “GADA UZŅĒMĒJUS 2021”

Ar lepnumu Dobeles novads tiek saukts par 
“darītāju novadu”. To pierāda vērienīgais aktī-
vo uzņēmumu skaits novadā un to prasme būt 
radošiem, godprātīgiem un aktīviem dažādās 
jomās, veiksmīgi konkurējot ar citiem uzņē-
mumiem visā Latvijā un pat pasaulē. Jau kopš 
2016. gada ZPR kopā ar pašvaldībām novērtē 
uzņēmēju darba ieguldījumu novada attīstībā, 
un šī balva kalpo kā goda zīme labās prakse 
piemēram uzņēmējdarbībā.

Apvienotajā Dobeles novadā pasākumam 
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” izvirzīja trīs 
uzņēmējus dažādās nominācijās – “Gada jau-
nais uzņēmējs”, “Gada mazais/mikro uzņē-
mējs” un “Gada vidējais/lielais uzņēmējs”. 
Dobeles novadā starp izvirzītajiem laureātiem 
ir pārstāvētas atšķirīgas nozares ar ļoti atšķirī-
gu darbošanās virzienu. Kā jau var noprast pēc 

nomināciju nosaukumiem, atšķiras arī uzņē-
mēju pieredze, darbinieku skaits uzņēmumā 
un finansiālie rādītāji.

Balvu šogad saņēma:
- kategorijā “Gada jaunais uzņēmējs” balvu 

saņēma “Nomadic Homes”. Uzņēmums izga-
tavo unikālas “Tipi” teltis, kas ražotas no ūdens 
un saules izturīgiem, dabīgiem materiāliem ar 
antibakteriālu pārklājumu;

- kategorijā “Gada mazais/mikro uzņēmējs” 
balvu saņēma SIA “LuRaVe – Augstkalnes 
Aptieka”;

- kategorijā “Gada vidējais/lielais uzņēmējs” 
balvu saņēma SIA “Baltic Candles”, kas nodar-
bojas ar sveču ražošanu un ir lielākais šāda 
veida uzņēmums Baltijā.

Lai darītājiem darīt prieks!
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā, pēc materiālās situācijas izvērtēšanas, ir iespējas saņemt šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus:

DOBELES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA PIEŠĶIRTIE PABALSTI

- garantētā minimālā ienākuma pabalsts, kas ir 
materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas 
izdevumu apmaksai;

- mājokļa pabalsts, kas ir materiāls atbalsts ar mājok-
ļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

Iespējams arī saņemt izziņu par atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, 
kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Dobeles nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā, Sociālais 
dienests piešķir šādus papildu sociālās palīdzības 
pabalstus:

- pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai līdz 
100 eiro, bet mājsaimniecībā, kurā ir bērni, papildus 
12 eiro par katru bērnu, iesniedzot  izdevumus aplieci-
nošu dokumentu kopijas;

- pabalsts bērna apģērbam un ar izglītību saistītu 
izdevumu apmaksai 50 eiro katram bērnam vienu reizi 
kalendāra gadā;

- pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmssko-
las izglītības iestādē 1,95 eiro bērnam par katru pirms-
skolas izglītības iestādes apmeklējuma dienu;

- pabalsts izglītojamo ēdināšanai līdz 1,42 eiro 
dienā, pārskaitot ēdināšanas pakalpojumu sniedzē-
jiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegta-
jiem rēķiniem.

Sociālais dienests var sniegt atbalstu arī tad, ja māj-
saimniecība neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam. Pieejami šādi pabalsti:

- pabalsts krīzes situācijā  līdz 2500 eiro, ko piešķir 
mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu 
Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
un kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs 
nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas 
veidus, kā arī pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt 
šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama mate-
riāla palīdzība;

- pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu 
sasniegšanai, ko piešķir personai (mājsaimniecībai), 

kam nepieciešama sociālā rehabilitācija un kurai ir 
izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, bet ne vairāk 
kā 300 eiro vienai personai mājsaimniecībā kalendā-
rajā gadā rehabilitācijas plānā ietverto uzdevumu un 
sagaidāmo rezultātu īstenošanai vai sociālās situācijas 
risināšanai.

Dobeles novada Sociālais dienests piešķir pabalstus 
audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, aizbild-
nim, kā arī bērnam bārenim un bez vecāku gādības pali-
kušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas:

Pabalsti audžuģimenei:
- pabalsts bērna uzturam 300 mēnesī katram audžu-

ģimenē ievietotam bērnam;
- pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei vienu 

reizi 250 eiro apmērā katram audžuģimenē ievietotam 
bērnam;

- pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 12 mēne-
šu periodā 250 eiro katram audžuģimenē ievietotam 
bērnam.

Pabalsts aizbildnim:
- piešķir bērna izglītībai un audzināšanai 250 eiro 

apmērā vienu reizi 12 mēnešu periodā katram aizbild-
nībā esošam bērnam.

Pabalsti bārenim:
- vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

218 eiro, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības – 
327 eiro;

- vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei 821 eiro apmērā; 

- pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību 
iestādes audzēknim 109 eiro mēnesī, bet personai ar 
invaliditāti kopš bērnības 163 eiro mēnesī;

- mājokļa pabalsts izdevumu par dzīvojamās telpas 
lietošanu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Šobrīd Labklājības ministrija izstrādā grozījumus 
likumdošanā par mājokļa pabalsta aprēķināšanas kār-
tību, lai palielinātu pabalsta saņēmēju loku un apjomu.

Dobeles novada Sociālais dienests

SENIORU DEJU KOLEKTĪVS “STARIŅŠ” 
UZSTĀJAS SABILES VĪNA SVĒTKOS

Šogad kolektīvs jau paspējis uzstāties Jaunolainē, Olainē un arī tepat Dobelē, 
kur iedejots Līgo svētku pasākums, bet 30. jūlijā senioru dejotāju kopa, izpel-
noties lielu skatītāju atzinību, uzstājās Sabiles Vīna svētkos ar divām dejām: 
“Balerīna” un “Valšu popūrijs.” Bez mūsu dejotājiem pasākumā uzstājās vēl pieci 
senioru deju kolektīvi no Brocēniem, Zemītes, Sabiles, Matkules un Kauguriem.

Vīna svētki katru gadu tiek svinēti par godu Sabiles Vīna kalnam. Jāatzīmē, ka 
Sabilē atrodas vienīgais vīna kalns Latvijā, kas arī ir ierakstīts Pasaules Ginesa 
rekordu grāmatā kā vistālākā vieta uz ziemeļiem, kur aug vīnogas.

Krāšņie Sabiles svētki, saules pielietais vīna kalns, Sabiles vīns un pati pilsē-
ta priecēja dejotājus – tā ir vieta, kuru vērts apmeklēt. Ar gandarījumu dejotāji 
atskatās uz paveikto un ievingrina soli jau nākamajam sadancim – 17. septembrī 
Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī.

Daiga Rapša, Dienas aprūpes centra “Solis” vadītāja

16. un 17. jūlijā Dobelē norisinājās sporta svētki, kas pēc ilgākas pauzes atgriezās ar 
jaunu elpu un enerģiju, priecējot pilsētas iedzīvotājus un viesus. Šogad svētki norisi-
nājās īpaši vērienīgi, jo pulcēja sportot gribētājus gan no Dobeles, Jelgavas, Tukuma, 
Mārupes, Rīgas un citiem Latvijas novadiem, gan no kaimiņvalsts Lietuvas.

ATJAUNOTI SPORTA SVĒTKI DOBELĒ

Sporta svētkos bija iespēja piedalīties spor-
ta entuziastiem, amatieriem un pat profesio-
nāļiem, startējot neskaitāmās individuālajās 
disciplīnas un komandu sporta veidos, lai 
pierādītu savu fizisko sagatavotību, rakstura 
neatlaidību un saliedētību.

Ikviens savus spēkus varēja pārbaudīt dažā-

dās individuālās vieglatlētikas disciplīnās – 30 
m skrējienā bērniem līdz 5 gadu vecumam, 
100 m sprintā bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem, 1000 m skrējienā, kā arī tāllēkšanā. 
Savukārt komandu sporta veidos īpaši popu-
lārs bija 3x3 basketbols, futbols un volejbols 
gan sievietēm, gan vīriešiem. Arī bērniem bez 

maksas visas dienas garumā bija pieejamas 
piepūšamās atrakcijas, bet pieaugušajiem bija 
iespēja pārbaudīt savus spēkus piepūšamajā 
atrakcijā “Wipeout”.

Par apmeklētājiem svētkos īpaši rūpējās 
Dobeles sporta klubi ZRKH “Tenax”, TSK 
“Sprīdītis”, FK “Allegro”, JFC “Dobele”, bas-
ketbola klubs “Dobele” un Dobeles sporta 
skola (riteņbraukšanas nodaļa sadarbībā 
ar RSK “Tandēms” un šaušanas nodaļa). 
Ikvienam bija iespēja iepazīt Dobeles spor-
ta klubus, apskatīt sporta veida ekipējumu 

un izmēģināt savus talantus. Piemēram, 
pie riteņbraucēju telts tika uzstādīts TV 
un virtuālais riteņbraukšanas stends, kur 
katrs interesents virtuālajā vidē varēja 
pamēģināt braukt sacensību režīmā, savu-
kārt basketbola stūrītī ikvienam bija iespē-
ja mest soda metienus, izvēloties arī atse-
višķu aktivitāti mazākajiem ar mini basket-
bola grozu.

Lai sportiska vasara, un tiekamies nāka-
majos sporta svētkos Dobelē!

Sporta pārvalde
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Jaunieši ir katras valsts nākotnes veidotāji, līdz ar to viņiem tiek pievērsta pastiprināta sabiedrības uzma-
nība. Diemžēl pēdējos gados Latvijā jauniešu skaits lauku reģionos krasi samazinās. Jaunieši dodas uz pil-
sētām, vai, sliktākajā gadījumā, dodas peļņā uz ārzemēm, bet lauku reģioni kļūst arvien tukšāki.

ĀGENSKALNA PUIKA LAUKOS – 
UZDRĪKSTĒŠANĀS VAI PĀRGALVĪBA?

A   rī Dobeles novada jaunieši visbiežāk pēc studi-
ju beigām izvēlas palikt uz dzīvi pilsētā. Taču, lai 
motivētu biznesa veidošanu un attīstību novadā, 

Dobeles novada pašvaldība maijā izsludināja grantu kon-
kursu “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”, tā 
finansiāli atbalstot gan jaunu komersantu vai saimniecis-
kās darbības veicēju rašanos, gan esošo uzņēmumu attīs-
tību. Konkursa dalībnieki varēja iegūt līdz 3000 eiro lielu 
atbalstu.

Pavisam tika saņemti 15 biznesa ideju pieteikumi, no 
kuriem finansējumu ieguva 5 pretendenti. Viens no tiem SIA 
“Fenneks” – ar biznesa ideju “Jaunu tūrisma, ēdināšanas un 
pasākumu iespēju ieviešana Dobeles novadā”, saņemot 2100 
eiro lielu finansējumu. Plānots radīt jaunas ēdienu gastrono-
miskās vērtības Dobeles novadā, gatavot modernus ēdienus, 
akcentējot vietējo lauksaimnieku produktu bagātību Dobeles 
novadā.

SIA “Fenneks” vienīgais īpašnieks ir Mārcis Klatenbergs. 
Viņš ir jauns cilvēks, kurš uzdrīkstas un riskē: viņa galvā ir 
daudz ideju, ko var iesākt jaunieši laukos, un pamazām savas 
idejas Mārcis arī sāk realizēt. Par to, kāds ir Mārcis, ar ko 
nodarbojas SIA “Fenneks”, un to, kā plānojis attīstīt uzņēmēj-
darbību Dobeles novadā, aicināju pastāstīt pašu uzņēmuma 
vadītāju. 

Lūdzu, pastāsti vairāk par sevi. Neesi Dobeles novad-
nieks, bet kas tevi atvedis līdz “Bergu” mājām Vecauces 
pagastā? 

Jā, neesmu novadnieks, uz dzīvi šeit esmu pārcēlies tikai 
pagājušajā gadā, kad sākās Covid-19 pandēmija. Daudzi pil-
sētnieki pēdējā laikā grib dzīvot laukos, un man šāda iespē-
ja radās tāpēc, ka vecāki šo īpašumu iegādājās jau pirms 15 
gadiem. Mēs ar tēti tajā laikā braucām uz šejieni gandrīz 
katru nedēļas nogali, remontējām, kopām, taču doma dzī-
vot šeit pastāvīgi īsti nebija. Māja tika plānota kā vasarnīca. 
Vispār tas, kā mēs atradām šo māju, bija diezgan amizan-
ti. Tēvs tajā laikā palīdzēja draugiem būvēt māju Lielaucē, 
un tajā liktenīgajā dienā mēs vienkārši braucām meklēt, 
kur var nopeldēties... Ieraudzījām šo īpašumu, tas bija ļoti 
skaistā vietā. Un, kā izrādījās, šī māja bija pārdošanā. Lai arī 
sākumā tik gludi negāja, jo nekādi arī pēc īpašuma iegādā-
šanās nevarējām dabūt ārā cilvēkus, kuri šeit dzīvoja. Kad 
beidzās tiesu darbi, varējām beidzot ķerties klāt sakopša-
nas darbiem, jo viss bija drausmīgi nolaists un aizaudzis. 
Vēsturiski šeit esot pat bijusi lapsu audzētava, tāpēc tā kūts 
arī palikusi mums “mantojumā”, diemžēl pielietojumu tai 
neredzam, jo saglābt nav iespējams, nāksies ar laiku no tās 
atbrīvoties...

Pats esi pilsētnieks, vai nebija grūti mainīt ikdienas 
ierasto ritmu? 

Es biju “pilnas slodzes rīdzinieks”, visu mūžu esmu nodzī-
vojis Āgenskalnā. Sieva gan ir vietējā, varbūt tāpēc bija vieg-
lāk. Gluži nebiju viens svešā vietā... Mēs iepazināmies viņas 
mūzikas skolas izlaidumā Aucē, kādu laiku padzīvojām Rīgā, 
taču viņa ir priecīga, ka varēja atgriezties tuvāk savai dzim-
tajai vietai. Pirmo pusgadu pēc pārcelšanās uz “Bergiem” 
vēl braukāju ikdienā uz Rīgu, jo strādāju restorānā, attālums 
nemaz nav tik liels, taču produktīvāk izmantots laiks ir tad, ja 
vari pilnībā nodoties tam, ko dari uz vietas. Un šobrīd brīva 
laika nav vispār!

Ar ko nodarbojies ikdienā? Saprotu, ka pavārmāksla tev 
nav sveša? 

Rīgā strādāju restorānos, mana ikdiena bija tieši saistī-
ta ar pavārmākslu. Bet vidusskolas laikā man bija ienācis 
prātā, ka varētu iet studēt aktiermākslu. Man gadījās pie-
dalīties vienā spēlfilmā. Varbūt tieši tas bija iemesls, kādēļ 
domāju par “aktieriem”.  Toreiz tas palika vien ideju līmenī. 
Taču pēc izlaiduma tādas īstas tālākās idejas nebija. Pat nezi-
nu kā, bet atradu Restorānu servisa skolu, kur tad arī nolē-
mu pamēģināt, jo biju dzirdējis labas atsauksmes... Gada 
laikā mani tas tā “ievilka”, ka nemanot kļuvu par šīs jomas 
“spečuku”, pateicoties, protams, arī tam, ka varēju strādāt 
kopā ar īstiem profesionāļiem, labi pazīstamiem šefpavā-
riem Latvijā. Pamazām no praktikanta kļuvu par viņu kolē-
ģi, papildus apgūstot arī citas lietas, kas nepieciešamas šajā 
jomā.

Neesi domājis par iespēju doties uz ārzemēm piepelnīties? 
Protams, ka esmu. Bet tad, kad nolēmām padzīvot ārze-

mēs, mūs pārsteidza brīnišķīgi ģimenes jaunumi, kuru dēļ 
atgriezāmies Latvijā! Bet ik pa laikam man bija iespēja 
pastrādāt Skandināvijas restorānos, kas deva lielisku pieredzi 
ne tikai no Latvijas vadošajiem šefpavāriem vien.

SIA “Fenneks” esi vienīgais īpašnieks, ar ko nodarbojas 
uzņēmums? 

Pēdējos trīs mēnešus esmu gan uzņēmējs, gan pavārs, gan 
dārznieks, gan pilnas slodzes tētis un vīrs, vairs jau šos visus 
pienākumus nevar nodalīt. Uzņēmums ir tieši šim mērķim – 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ainaviskais skaistums un gastronomiskais baudījums 
arvien vilinājis cilvēkus, kā domā to attīstīt “Bergos”? 

Sākumā galvenā doma ir nodarboties ar izbraukuma ēdi-
nāšanu, fokusējoties uz privātajiem un korporatīvajiem ban-
ketiem. Taču tuvākā nākotnē ceram, ka varēsim uztaisīt brīv-
dienu kafejnīcu–restorānu šeit uz vietas, jo telpas atļauj, arī 
profesionālais virtuves aprīkojums ir sagādāts. Informācija 
riņķo ļoti ātri, jau tagad mēs varam uzņemt un uzņemam šeit 
dažādu ballīšu svinēt gribētājus.

Šogad ieguvi pašvaldības atbalstu grantu konkursā. Kas 
pamudināja tieši uz šādu biznesa ideju? Vai nav riskan-
ti kaut ko tādu uzsākt novadā, kurā pieprasījums nekad 
nebūs tik liels kā lielpilsētā? 

Tas jau bija secīgs nākamais solis, jo esam iegādājušies ēdi-
nāšanas busiņu, bet vēl vajadzēja iegādāties šo to no profe-
sionālās virtuves tehnikas – papildu ledusskapjus, izlietnes, 
esam pasūtījuši arī malkas plīti ar krāsni, lai uz tās gatavotu, 
jo gatavošana uz “dzīvās uguns” ir kaut kas fenomenāls! Tam 
ēdienam ir pavisam cita “pievienotā vērtība”! Par pieprasīju-
mu es nebaidos, jo Dobeles novadā tāda piedāvājuma, kādu 
mēs varam sniegt, nav! Mūsu gatavotie ēdieni ir pavisam citā-
di, atšķirīgā stilā, mēs esam ļoti fleksibli, varam uzrīkot grez-
nas vakariņas pie baltiem galdautiem, bet varam pārsteigt 
arī ar neatkārtojamu “Street food” piedāvājumu. Un tas, pro-
tams, nav viss! Ēdināšanas busiņš man paver vēl citas iespē-
jas, es varu aizbraukt jebkur, piedāvājot jebko, ko vien klien-
tam sirds kāro! Varbūt drīzumā Dobeles ielās pamanīsiet 
“Bergi.food” busiņu ar interesantu pusdienu piedāvājumu!

Vai pats gatavo arī ģimenei ikdienā? “Fast food” piedāvā-
jumu neizmanto? 

Gatavoju gan! Man ļoti patīk gatavot arī ģimenei! Un, pro-
tams, izmantoju tikai kvalitatīvus produktus, cenšos izvai-
rīties no “Fast food”, jo tas it nemaz nav ne kvalitatīvi, ne 
veselīgi, ne interesanti, taču, pirms es pievērsos ēdināšanas 
jomai, es knapi varēju uzcept pelmeņus un izvārīt makaro-
nus! Bet tad, kad šefpavārs Māris Jansons studiju laikā uzsla-
vēja manis pagatavoto zandartu kā ļoti garšīgu, es sapratu, ka 
varu visu, tikai vajag mēģināt. Bet man nav tādas konkrētas 
receptes – kad atveru ledusskapi, tad arī izdomāju, ko gatavo-
šu! Man patīk eksperimentēt, patīk apvienot dažādu kultūru 
nianses ēdienos, pat ja sākumā tās šķiet pilnīgi nesavienoja-
mas lietas.

Ar ko nodarbojies brīvajā laikā? 
Man nav brīvā laika... Mans darbs ir mans hobijs!

Kādu redzi savu un uzņēmuma nākotni pēc 10 gadiem? 
Grūti teikt... Es drīzāk varētu uzzīmēt savu ikdienu vecum-

dienās: aizskrienot uz siltumnīcu pēc saviem tomātiem un 
ēdot savu svaigi ceptu maizi. Tā varētu būt idilliska ikdie-
na laukos. Nu, jā, un, protams, bariņš mazbērnu apkārt un 
miers virs galvas.

Plāni ir grandiozi, bet vai tevi nebaida neizdošanās? 
Nē, nebaida. Saņemot labas atsauksmes, es jūtu, ka ejam 

pareizā virzienā, lai arī vienmēr jābūt plānam “B”.

Vai ikdienā reti lietojamu pārtikas produktu nepieejamī-
ba uz vietas nekavēs plānu īstenošanu? 

Nē, šobrīd esmu sācis veidot vietējo ražotāju katalogu, 
tāpat man ir palikuši labi piegādātāju kontakti, zinu, ka varē-
šu vērsties pie viņiem, lai dabūtu kaut ko ekskluzīvāku.

Vai, tavuprāt, laukos jauniešiem vispār ir izaugsmes 
iespējas?

Es galīgi neuzskatu, ka laukos nav nekādu iespēju! Bet 
domāju, ka jauniešiem ir jāredz vairāk nekā tikai trīs priedes 
aiz loga, ir jāpamēģina un “jāizskrienas”, lai saprastu, ko tad 
vispār dzīvē gribi darīt! Man šobrīd riebjas trokšņaina vide, 
bet kādreiz man netraucēja ne graboši tramvaji aiz loga, ne 
sirēnas!

Kas ir tavu ideju realizācijas palīgi un atbalstītāji? 
Vislielākais mans atbalstītājs ir sieva, par ko milzīgs pal-

dies viņai! Mēs esam uz “viena viļņa”! Protams, ka nākotnē 
domāsim par palīgspēku piesaistīšanu. Uz banketiem palīgā 
nāk mani un sievas draugi.

Kas tevi spēj aizkustināt pēc garas darba dienas? 
Mani aizkustināt spēj mūzika, mūzika nomierina un arī 

dod enerģiju.

Vai ir kas tāds, ko neesi izdarījis, bet ļoti gribētu 
pamēģināt? 

O, es ar izpletni gribētu izlēkt! Kad to gatavojos darīt, bija 
slikti laikapstākļi, tāpēc nesanāca.

Ko ieteiktu jauniešiem, kuri vēl nav sadūšojušies sākt 
īstenot savus mērķus? 

Ja nevari tā uzreiz sasniegt mērķi, tad vismaz apgulies un 
rāpo uz sava mērķa pusi! Bet jāatceras, ka bez darba nebūs 
rezultāta! Sevi ir jāpierāda!

Pirms gada un šogad piedalījies “Mājas kafejnīcu dienās”, 
kā vērtē šo iniciatīvu? Vai izdevās viss, ko biji ieplānojis? 

Tas bija super! Pagājušā gadā atnāca ap 150 cilvēku, šogad 
nedaudz vairāk. Pirmajā reizē mēs nezinājām, ko cerēt, bet 
viss izdevās labāk, nekā bija plānots!

Stipri novadi ir stipras Latvijas pamats. Kā, tavuprāt, 
pašvaldība varētu vēl atbalstīt jauniešus un uzņēmējdarbī-
bas attīstību novadā? Kā pietrūkst?

Hmmm, man grūti vērtēt uzņēmējdarbības attīstību. Arī 
grantu konkursā piedalāmies pirmo reizi, bet noteikti būtu 
vairāk jādomā par to, lai bērniem un jauniešiem būtu iespē-
ja kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, jo ārpus skolas ir ļoti 
maz iespēju. Mēs savu dēlu vedam spēlēt futbolu uz Dobeli, 
bet es nevaru saprast, kāpēc nevarētu dažādus sporta veidus 
piedāvāt spēlēt tepat – Aucē? Aucē taču ir sporta laukums, 
vajag tikai gribēt un rīkoties! Es pieļauju, ka ne visi vecāki var 
atļauties vest kaut kur tālu savus bērnus, lai spēlētu futbolu, 
volejbolu, basketbolu, trenētos BMX un citās sporta spēlēs. 
Mans draugs pat ir piedāvājis līdzdarboties, atradis treneri, 
kurš būtu gatavs braukt uz Auci un trenēt bērnus, bet diem-
žēl atbalstu no skolas vadības nesaņēma, un tas skumdina. 
Kas varētu palīdzēt to “iekustināt”? Lūdzu, ļaujiet bērniem 
būt sportiskiem, aktīviem, izmēģināt dažādas sportiskas un 
radošas aktivitātes!

Ar Mārci Klatenbergu sarunājās 
Gita Šēfere–Šteinberga,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Elzas Jarmoļičas foto
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Jau 5. vasaru pašā Dobeles centrā, viesu nama “Pilsētas Māja” pagalmā, dzir-
damas priecīgu bērnu un jauniešu čalas, darbojoties bērnu dienas nometnēs.

22. un 23. jūlijā Dobeles novadu pieskandināja nu jau tradicionālie Auces pil-
sētas svētki, kas pēc Covid-19 pandēmijas uzņēma pilnus apgriezienus un 
priecēja visa novada iedzīvotājus ar vērienīgu svētku programmu.

BĒRNU NOMETNE – VIETA RADOŠĀM AKTIVITĀTĒM

N   ometnes vadītāja Anda Tivča, atce-
roties pirmo nometni, uzsver, ka 
pirms pieciem gadiem tas bijis 

kā bikls mēģinājums: “Bija vēlme atdzīvi-
nāt viesu nama plašo pagalmu, radot ko 
jaunu, vērtīgu un nebijušu Dobeles centrā. 
Radās ideja organizēt pasākumus, tai skai-
tā nometnes Dobeles bērniem. Iedvesma 
noteikti bija mani dēli, jo arvien esmu vēlē-
jusies radīt tādu vidi un apstākļus, lai viņu 
bērnība būtu piepildīta, radoša, aktīva, pie 
reizes dodot iespēju to piedzīvot arī citiem 
Dobeles bērniem.

Uzzinot par iespēju pretendēt uz Dobeles 
novada pašvaldības līdzfinansējumu nomet-
nes rīkošanai un startējot nometnes projektu 
konkursā, sapratu, ka šīs ieceres realizēšanai 
un mūsu pirmajam mēģinājumam ko tādu 
radīt, ir pieejams arī reāls materiāls atbalsts, 
ko arī ieguvām. Manuprāt, fakts, ka ir vairā-
ki bērni, kuri mūsu nometnes apmeklē katru 

gadu, apliecina, ka esam uz pareizā ceļa un 
ka gan bērni, gan vecāki novērtē to, ko mēs 
darām,” ir gandarīta nometnes vadītāja.

Anda atzīst, ka piecu gadu laikā gūta nozī-
mīga pieredze – gan saistībā organizatoris-
kiem un birokrātiskiem jautājumiem, gan 
dažādām niansēm, ko var saprast un apgūt 
tikai ar pieredzi. Protams, katrs gads ir izai-
cinājums, jo vienmēr visa veida atļaujas un 
saskaņojumi ar uzraugošajām instancēm ir 
jāsaskaņo no jauna.

“Iespējams, tieši pretimnākošā abpusēji lab-
vēlīgā un ieinteresētā sadarbība ar pašvaldību 
un uzraugošajām instancēm ir tas, kas moti-
vē katru gadu startēt un uzņemties nometņu 
organizēšanu no jauna. Tas nebūt nav vien-
kāršs process – no likumiskās puses ar visu 
atļauju un saskaņojumu saņemšanu un no 
radošās puses – katru gadu bērniem radīt ko 
jaunu un nebijušu. Lai šo kombināciju veik-
smīgi īstenotu, ar mani ir lieliska komanda – 

pasākumu aģentūra “Smaidu Darbnīca”,” pie-
bilst nometnes vadītāja.

Sākot no 2022. gada, Dobeles novada pašval-
dība ir paaugstinājusi līdzfinansējuma summu 
par vienu bērnu nometnē, ko atzinīgi novērtē 
arī nometnes vadītāja Anda Tivča: “Nav noslē-
pums, ka izmaksas šogad ir ļoti kāpušas, un tas 
bija viens no faktoriem, kas radīja bažas par 

to, vai nometnes izmaksas bērnu vecākiem 
nenāksies pacelt augstākas. Taču uzzinot, ka 
šī gada līdzfinansējums ir palielināts par 30%, 
tas būtiski izlīdzināja kopējās izmaksas, lai 
vecāku līdzmaksājums paliktu nemainīgs.”

Kopumā šovasar realizētas četras dienas 
nometnes nedēļas garumā bērniem vecumā 
no 9–12 gadiem un jauniešiem vecumā no 
12–15 gadiem.

Šobrīd notiek jauniešu nometne, kurā ik 
dienu bērni iepazīst dažādas profesijas vai 
uzņēmējdarbības jomas, dodoties ciemos vai 
uzņemot ciemos pie sevis šos profesiju pār-
stāvjus. “Šīs nedēļas jauniešu nometnes gal-
venais mērķis ir dot jauniešiem iespēju tikties 
aci pret aci ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē jau ir 
ko sasnieguši, realizējuši un kuri jauniešiem 
gan pastāsta par sevi un savām skolas un jau-
nības gaitām, savu ceļu līdz sapnim vai idejai 
par savu profesiju, kā arī parāda, līdzīgi kā Ēnu 
dienās, kāda ir konkrētā amata ikdiena, dodot 
iespēju arī pašiem ko pamēģināt iejusties vai 
apgūt vismaz mazu daļiņu no tā,” pauž Anda.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

AUCĒ IZSKAN PILSĒTAS SVĒTKI

L   ai gan svētku gatavoša-
nās process bijis izaici-
nošs, tomēr sākotnējā 

nedrošība, neziņa un māksli-
nieku nekonkrētība vainagojās 
ar plaši apmeklētiem, izklaidē-
jošiem un sirsnīgiem svētkiem.

Svētku programmu 22. jūli-
ja vakarā ievadīja Vecauces pils 
parkā, kur no pils romantiskā 
balkoniņa uzstājās “Shakima 
Trio”. Silts un sirsnīgs kon-
certs, kurā ukraiņu māksliniece 
Shakima atvēra skatītāju sirdis 
un prātus mieram un mīlestī-
bai. Vakara turpinājumā jaunieši tika aicināti 
doties uz disko nakti ar krāsu vizualizācijām 
DJ Treets pavadījumā Auces estrādē. Spītējot 
lietusgāzēm, disko nakts par apmeklētāju 
skaitu sūdzēties nevarēja.

Nākamās dienas rīts aizsākās jaudīgi. No 
paša rīta tika modināti visi guļavas, lai tos 
iedrošinātu apmeklēt svētkus un iesaistī-
ties aktivitātēs. Ne velti Auces pilsētas svēt-
ku gājiena sauklis šogad bija – “Mosties!”. 
Gājienā piedalījās novada vadība, pilsētas 
pārvalde, jaunās māmiņas, koris, tehnomā-
ni, velotriālisti, vietējie uzņēmumi un daudzi 
citi, kas veica ceļu no Auces dzelzceļa staci-
jas līdz pat pilsētas estrādei, lai nodotu stafeti 
otrās dienas pasākumiem.

Dienas vidusdaļa aizritēja ne mazāk rosīgi. 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis godināja jaundzimušos, kas allaž ir 
bijusi ļoti sirsnīga tradīcija pilsētā. Šogad 
jaundzimušajiem pasniedza Kurzemes–
Zemgales stūrsaktu, kas arī ir novada ģerbo-
nī ievērpta un simbolizē senču spēku. Tāpat 
svētku programmu papildināja mūziķes BŪŪ 
uzstāšanās, kura ar savu priekšnesumu un 
muzikālo sniegumu piepildīja Auces estrā-
di un radīja sajūtu par būšanu īstajā vietā, 
īstajā laikā.

Eleganti vasarīgi izskanēja arī PO “Auce” 
un PO “Dobele” koncerts. Par savu priekšne-
sumu pūtēju orķestri guva milzīgu atsaucī-
bu un skaļus aplausus. Arī mazajiem novad-
niekiem bija savas izklaides: bērni varēja 
pārtapt par pasaku tēliem un uz savām seji-
ņām uzzīmēt taurenīšus, sirsniņas vai ko 
citu pašu izdomātu. Meitenītes ar māmiņām 
pacietīgi stāvēja rindā, lai tiktu pie franču 

bizēm un krāsainām sprogām. Radošajās 
darbnīcās mazi un lieli varēja izpaust savus 
talantus, kā arī nopietni padomāt par svarī-
gu profesiju – ugunsdzēsēju glābēju darbu, 
iejūtoties šajā profesijā, uzvelkot aizsargtēr-
pu un izmēģinot ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Arī slaveni šefpavāri “ierībināja” Auci 
ar šovu–meistarklasi “Garšu cīņas”. Pavāri 
sacentās savā starpā, lai noskaidrotu īste-
nāko garšu izcilnieku. Šova vadītāja loma 
bija uzticēta Latvijā zināmajam komiķim 
un pasākumu vadītājam Valteram Krauzem. 
Kamēr vecāki pavadīja laiku kulinārijas šovā, 
tikmēr bērniem bija iespēja piedalīties aktī-
vās atpūtas aģentūras ģimenēm un bērniem 
rīkotajā pasākumā “Nāc ārā spēlēties!”, kur 
bērni varēja spēlēt galda spēles, minigol-
fu, domino, iemēģināt spēkus staigāšanā uz 
koka kājām un citās aktivitātēs.

Svētku vakara daļu uzsāka Uldis 
Marhilēvičš ar draugiem – Ivo Fominu un 
Antru Stafecku. Dziesmas “Tikai tā”, “Mēs 
varam līdzās būt”, “Tobāgo” vienoja mūziķus 
ar skatītājiem vienā veselumā. Pēc koncerta 
uzsākās deju maratons ar muzikālo apvienī-
bu “Jautrais dzirnavnieks”. Savukārt pusnak-
tī svētku dalībniekus pārsteidza uguns šovs 
“Fire Theatre” no Daugavpils. Vērojot iespai-
dīgo šovu, pārņēma mistiska nakts varenī-
bas, uguns spēka un cilvēka trausluma sajū-
ta. Pēc uguns kulminācijas svētku dalībnieki 
turpinājās lustēties deju mūzikas ritmos.

Līdz nākamajam gadam!
Cieņā un pateicībā ikvienam 

svētku dalībniekam – 
Rita Barona,

Auces pilsētas kultūras nama direktore

Triju dienu garumā skaisti un vērienīgi svinējām svētkus Tērvetei. Šobrīd, 
atskatoties uz svētku laikā redzēto, piedzīvoto un izjusto, mēs, tērvetnieki un 
Tērvetes svētku viesi, sakām lielu paldies un lepojamies ar Tērvetes kultūras 
nama kolektīvu un viņu sadarbības partneriem, kas Tērvetes svētkos ikvienam 
bija sarūpējuši jauniem un negaidītiem pārsteigumiem bagātus pasākumus.

TĒRVETES SVĒTKOS RASTAS 
JAUNAS ATKLĀSMES

S   vētkus atklājām 21. jūlijā Tērvetes 
estrādē, kur vēl nebijušā atmosfē-
rā pie galdiņiem, baudot Tērvetes 

vīnu un “Kafijas mājas “Augusts Emīls”” 
gardās kūkas, skanēja dzeja un mūzi-
ka. Klausītājus uz pasākumu bija aicinājis 
Tērvetes amatierteātris “Trīne”, lai skan-
dētu Guntas Micānes mīlestības dzeju un 
tērvetnieces Ullas Kavickas dzejas kompo-
zīciju “Neizmīlētais”. Vakara noskaņojumu 
papildināja Agitas Damlicas–Ķeres, Artūra 
Reinika un Oskara Andrušāna muzikālie 
priekšnesumi, viņi skandēja sevis sacerētās 
dziesmas ar iepriekšminēto dzejnieču vār-
diem. Pasākuma noskaņa ikvienu patīkami 
pārsteidza, tā liecināja, ka Tērvetes estrādē 
atklātas jaunas iespējas!

22. jūlijā Tērvetes svētki nebeidza pārsteigt. 
Tikko atjaunoto Tērvetes viduslaiku pilsdru-
pu iekšpagalmā izskanēja “Latvijas Koncertu” 
sagatavotais koncertuzvedums “Dzejnieks un 
Roze. Porukam – 150”. Muzikālā stāstījumā 
savus klausītājus priecēja Latvijas Nacionālās 
operas solisti Jolanta Strikaite, Ieva Parša, 
Jānis Kurševs, Kārlis Rūtentāls kopā ar 
Agneses Egliņas klavieru pavadījumu un 
Orestu Silabriedi stāstnieka lomā. Burvīgais 
vakars bija pulcējis ļoti daudz skatītāju. Kāds 
šo atmosfēru sociālajos tīklos bija nodēvējis 
– vieta, kur ar roku pirkstiem var pieskarties 
debesīm. Citi savukārt to jau ir nodēvējuši 
par Muzikālo Svētnīcu. Tas nozīmē, ka svētku 
laikā Tērvetē bijām atklājuši jaunu brīvdabas 
koncertzāli, par ko liecināja nelielā uguņoša-
na koncerta izskaņā.

Atpūtai, priekam un baudījumam bija veltī-
ta arī trešā Tērvetes svētku diena. 

Īpaši sirsnīgs bija mirklis, kad pie Annas 
Brigaderes muzeja “Sprīdīši” varenajiem ozo-
liem, saglabājot bijušā Tērvetes novada tradī-
cijas, godinājām un Mazā Novadnieka kārtā 
iecēlām 20 mazuļus no Augstkalnes, Bukaišu 
un Tērvetes pagastiem, kas pasaulē nākuši 
pērnā gada otrajā pusgadā.

Savukārt sestdien visas dienas garu-
mā bagātīgi apmeklēts bija katrs pasākums 
un organizētā aktivitāte, kā arī mājražotāju 

daudzveidīgais tirdziņš, kas daudzus pulcēja 
Tērvetes estrādē.

Pasākumu norisi atklāja “Latvijas 
Koncertu” muzikālā izrāde “Sprīdītis” pēc 
Annas Brigaderes lugas motīviem. Skatītājus 
vārda īstākajā nozīmē priecēja Rīgas Doma 
kora skolas audzēkņi, tautas deju ansamblis 
“Zelta sietiņš”, Latvijas Nacionālās operas un 
baleta solisti.

Pēc koncertizrādes uz skatuves kāpa 
Tērvetes kultūras nama muzikālie kolektīvi, 
jo programmā “Atbalsis Tērvetes lokos” kultū-
ras nams vēlējās padižoties ar saviem kolek-
tīviem, viņu augstākajiem sasniegumiem un 
aktivitātēm, kas popularizē Tērvetes vārdu.

Pasākumā ikvienu uzrunāja Dobeles nova-
da domes deputāte Dace Reinika, kura solī-
ja strādāt pie Tērvetes identitātes un tradī-
ciju saglabāšanas. Klātesošos uzrunāja arī 
Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs Māris 
Berlands, kurš katram klātesošajam tērvet-
niekam teica lielu paldies par labi paveikta-
jiem darbiem, kas veido Tērveti tādu, kādu 
mēs to šodien redzam un jūtam.

Turpinājumā sekoja draiskulīgi vieglprātīga 
programma “Īsa pamācība mīlēšanā” kopā ar 
aktieri Mārtiņu Brūveri. Savukārt svētku kul-
minācijā līdz pusnaktij divu stundu garumā 
izskanēja leģendārās grupas “Līvi” koncerts, 
kas Tērvetes estrādē ar skatītājiem piepildī-
ja katru brīvo vietu. Netrūka ne dejotāju, ne 
līdzi dziedātāju, atmosfēra tāda, kas vienlai-
kus iedvesmoja arī pašus mūziķus, un viņi to 
neslēpa.

Svētku izskaņā jau satumsušajās debesīs 
elpu aizrāva salūts, kas bija kā pateicība ikvie-
nam svētku dalībniekam, ikvienam Tērvetes 
viesim par trim neaizmirstamām dienām, 
kad svinējām mūsu visu Tērveti!

Svētku izskaņā 30. jūlijā ikvienam intere-
sentam bija iespēja atskatīties gan stāstos, gan 
fotogrāfijās uz Tērveti toreiz... Savukārt nedē-
ļas izskaņā divu dienu garumā Kroņauces 
sporta stadionā tikās aktīvā un veselīgā dzī-
vesveida piekritēji Tērvetes Sporta svētkos.

Uz tikšanos nākamajos svētkos Tērvetē!
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Dobeles novada Auces vidusskolā noslēgusies ventilācijas sistēmas projekta 1. kārtas izbūve, kas izglī-
tības iestādes vienā daļā būtiski uzlabos gaisa kvalitāti.

Auru pagasta Auru ciemā uzsāk 
Skolas ielas rekonstrukciju 

Pagastā turpinās vasaras autoceļu uzturēšanas un teri-
torijas sakopšanas darbi. Ir noslēgts līgums, un augustā 
ceļu būves firma “Igate” uzsāks Auru ciemata Skolas ielas 
rekonstrukciju. Auru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Ozoliņš 
vērš iedzīvotāju uzmanību uz satiksmes ierobežojumiem un 
citām neērtībām, ar kurām būvdarbu laikā nāksies saskar-
ties, un aicina ikvienu būt saprotošam, lai turpmāk varētu 
braukt pa jaunu, skaistu, rekonstruētu ielu.

Zemnieku mazdārziņos tika veikta teritorijas apsekošana 
un konstatēti meliorācijas sistēmas bojājumi. Tiek apzināts 
veicamo darbu apjoms un plānots līdz rudenim bojājumus 
novērst.

Lielaucē un Īlē vasaras mēnešos labo ceļus, 
kopj teritoriju un bauda kultūras pasākumus

“Abos pagastos atkārtoti tiek planēti ceļi un labotas bedrī-
tes melnajā segumā, kā arī intensīvi tiek veikti pļaušanas un 
teritorijas sakopšanas darbi,” pauž Lielauces pagasta pārval-
des vadītāja Dina Meldere.

Uzsākti darbi pie pašvaldības ceļu Lielaucē ( ceļa Nr. 411 
“Cepļa ceļš” 0,26 km garš posms ciemata teritorijā) un Īlē 
(ceļš Nr. 521 “Pagasta ceļš starp Dzirnavniekiem” 0,22 km 
garumā) dubultās virsmas apstrādes ar bitumena emulsiju 
un granīta šķembām.

• • •
Lielauces tautas namā jūnijā notika divas izrādes. 11. jūnijā 

amatierteātris “Ukri” rādīja Monikas Zīles lugu “Čemergess”, 
bet 18. jūnijā Dobeles pilsētas kultūras nama amatierteāt-

ris “Smaids” skatītājus iepriecināja ar Harija Gulbja 
“Cīrulīšiem”. Savukārt Lielauces parka estrādē 23. jūni-
jā cilvēkus pulcēja Līgo zaļumballe. Brīvā dabā pie 
Lielauces tautas nama 29. jūlijā izskanēja Zanes Ņukšas 
koncerts “Vasarā”.

Līdz 31.augustam tautas nama telpās visi laipni aici-
nāti apmeklēt Mārītes Bizītes gleznu izstādi “Ziedi”. 

• • •
Īlē uz pašvaldības ceļa Nr. 505 “V1128 – Stinkas – 

V1127’ salabotas vairākas iegruvušas kanalizācijas akas.
Jūnijā ekspluatācijā nodota Īles tautas nama 

“Kumeliņi” pārbūves darbu pirmā kārta, un pagasta 
iedzīvotāji jau paspējuši iemēģināt izremontētās telpas. 
Bet Īles estrādē veikti remontdarbi.

Spārnu kalnā 21. jūnijā jau ceturto reizi notika oper-
mūzikas koncerts “Angļu galma pastorāle”, kur ansam-
bļa “William Byrd Consort” izpildījumā skanēja renesanses 
laika mūzika, priecējot klātesošos ar klavesīna, blokflautas 
un gambas skaņām. Spārnu pilskalna koncerti tradicionāli 
ir veltīti slavenajam latviešu tenoram Jānim Vītiņam, kurš 
savulaik dzīvojis arī Īlē. Pasākumu arī šogad, kā katru gadu, 
atbalstīja Zemgales kultūras programma un Dobeles novada 
pašvaldība, kam pateicoties ikviens šo jauko koncertu varēja 
baudīt bez maksas.

Īles tautas nama estrādē 25. jūnijā uz koncertu aicināja 
aktieris Juris Hiršs, kurš ir neticami daudzu dziesmu autors 
un arī lielisks stāstnieks.

2. jūlijā, noslēdzoties Īles luterāņu baznīcas atjaunoša-
nas darbu pirmajam posmam, ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
un Dobeles novada pašvaldības atbalstu Īles luterāņu baz-
nīcā notika Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes 

“Dievs, Tava zeme deg” atskaņojums, piedaloties ērģelnie-
kam Aigaram Reinim, baritonam Rihardam Mačanovskim, 
tenoram Viesturam Jansonam un jauniešu korim “Balsis” 
(vadītājs Ints Teterovskis). Aktīvi darbojoties Īles luterāņu 
baznīcas fondam, šogad turpinājās Īles luterāņu baznīcas 
atdzimšana un pārtapšana par augsta līmeņa koncertzāli.

Pateicoties dāsnajiem uzņēmumu un cilvēku ziedoju-
miem, pašvaldības un daudzu cilvēku kopīgam darbam, 
baznīcā ir atjaunota grīda, durvis un logi, ieklāta apsildā-
ma grīda. Šo darbu laikā Rīgas Mākslas un mediju tehniku-
ma Koka mākslas un metālmākslas nodaļu 27 audzēkņi kā 
savus diplomdarbus ir uzbūvējuši Īles baznīcas jauno inter-
jeru. Īles baznīca ir Valsts aizsargājams kultūras piemineklis, 
tādēļ darbus uzrauga Nacionālā kultūras mantojuma pārval-
des eksperti un mākslas vēsturnieki.

“Vasaras Krimūnu pagastā aizrit ar brīvdabas koncertiem un izrādēm, šo tra-
dīciju aizsākām līdz ar estrādes atklāšanu 2017. gadā, un nu jau pie mums 
brauc daudzi ciemiņi nu tuvākām un tālākām vietām,” stāsta Krimūnu 
pagasta pārvaldes vadītāja Anita Riekstiņa.

KRIMŪNU PAGASTĀ VASARA AIZRIT AR TRADĪCIJĀM BAGĀTIEM PASĀKUMIEM, 
BRĪVDABAS KONCERTIEM UN IZRĀDĒM

Jūlija sākumā jau tradicionāli notika 
Krimūnu pagasta svētki ar daudzveidīgu un 
plašu kultūras, atpūtas un sporta program-
mu. Svētki sākas jau piektdienas vakarā ar 
Līvbērzes amatierteātra viesizrādi “Dzīve ar 
piedzīvojumu garšu”, izrādes teksta autors 
un režisors ir Kārlis Anitens.

Jau 8. reizi tika sveikti Krimūnu pagas-
ta mazuļi, kuri dzimuši periodā no vieniem 
pagasta svētkiem līdz otriem. Šogad krimū-
nnieku pulkā uzņemtas 4 meitenītes un 4 
puikas. Svētku dienā bērnus priecēja vokā-
lie ansambļi “Sienāzīši” no Krimūnām un 
“Susuriņi” no Kaķeniekiem, masku izrāde, 
foto mirkļi ar pasaku tēliem Bitīti un Mārīti, 
radošās darbnīcas, sporta aktivitāte mazāka-
jiem un piepūšamā atrakcija. Par spēka zupu 
šogad (ukraiņu borščs) bija parūpējušās 
Krimūnu pagastā dzīvojošas ukraiņu meite-
nes, kuras pirms zupas pasniegšanas skaisti 

nodziedāja Ukrainas himnu un teica pateicī-
bas vārdus pagasta ļaudīm par uzņemšanu 
un palīdzēšanu.

Ikviens laipni tika gaidīts arī pagasta svētku 
sporta aktivitātēs, kas šogad bija ļoti daudz-
veidīgas un domātas visām vecuma grupām, 
tostarp gan individuālās, gan komandu dis-
ciplīnās. Komandu disciplīnās sacensības 
norisinājās minifutbolā, volejtenisā, virves 
vilkšanā un vesera likšanā. Visspraigākā un 
aizrautīgākā cīņa norisinājās virves vilkša-
nā, kur piedalījās arī viena dāmu komanda, 
kas izsauca milzum daudz skatītāju ovāciju. 
Savukārt individuālās sacīkstes norisinājās 
šaušanā ar ūdenspistolēm, nažu mešanā, 
kastu likšanā, atmiņas spēlē un mājsaimnie-
ču triālā. Sporta spēļu uzvarētājus ar iespai-
dīgu velo šovu sveica “Greentrials” puiši.

Pagasta svētku izskaņā interesentus prie-
cēja Ata Auzāna brīvdabas koncerts, īpaši 

sirsnīgu atmosfēru radot ar visiem labi zinā-
mām dziesmām, kurām līdzi dziedātāju 
netrūka, bet vakara noslēgumā līdz pat rīta 
agrumam pagastu pieskandināja zaļumballe 
ar grupu “Cits kvartāls”.

Mājas kafejnīcu dienu ietvaros, kas jūli-
ja vidū norisinājās Dobeles novadā, pirmo 
reizi piedalījās ar Krimūnu pagasta kopienas 
meitenes. Improvizētā kafejnīca “Ciemos pie 
Bokas jaunkundzes” atradās estrādē zem 
kupola, kur romantiskā, sirsnīgā un radošā 
atmosfērā varēja baudīt gardu maltīti. Par 
muzikālo noformējumu kafejnīcā rūpējās 
kapela “Luste” no Penkules, kas dejā aiz-
rāva arī dažu labu apmeklētāju. Ikvienam 
bija iespēja apskatīt novadnieces Maijas 

Bujakas gleznu izstā-
di, PII “Ābolītis” zīmētos 
bērnu darbus un Daigas 
Vīmeres kopā ar bērniem 
radīto Karlsona propelle-
ri, kas atmosfēru padarī-
ja sevišķi radošu. Diena, 
lai arī lietaina, tomēr bija 
piepildīta, plaši apmeklē-
ta un koša. “Varam droši 

teikt, ka kafejnīcu dienu debija Krimūnās ir 
izdevusies,” pauž pagasta pārvaldes vadītāja.

Šovasar Krimūnu pagastā viesojies Mareks 
Pelsis no grupas “Brīvdiena”, Ivo Fomins, 
kura koncertu apmeklēja rekordliels cilvē-
ku skaits, jau minētais Atis Auzāns, grupa 
“Cits kvartāls”, kapela “Luste “un Mārtiņš 
Strods no grupas “Baritoni”. Savukārt augus-
tā ciemos gaidīsim ikvienu novada iedzīvotā-
ju uz nu jau III brīvdabas amatierteātru fes-
tivālu “Šeit un tagad”, kura ietvaros norisinā-
sies piecas viesizrādes, bet noslēgumā izska-
nēs Andra Daņiļenko, Valda Zilvera koncerts 
un teātru balle. Augusta nogalē aicināsim 
uz Senioru dienu, kurā uzstāsies dziedātāja 
Anita Ozola ar soloprogrammu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auces komu-
nālie pakalpojumi” informē, ka Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators šī gada 19. jūlijā ir apstip-
rinājis jaunus ūdenssaimniecības tarifus:

ŠĪ ZIEMA NEBŪS VIEGLA, KĀPJ TARIFI 
ARĪ KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SFĒRĀ

- ūdens m3 – 1,65 eiro (bez PVN);
- kanalizācija m3 – 2,25 eiro (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no šā gada 1. septembra. 

Uzņēmums informē, ka šobrīd tiek pārskatītas siltumener-
ģijas tarifa izmaksu pozīcijas, kas radīs piegādātās siltu-
menerģijas cenas paaugstinājumu jaunajā apkures sezonā. 
Visbūtiskākā ietekme uz tarifu ir elektroenerģijas, kurināmās 
šķeldas un iepirktās siltumenerģijas straujš cenu kāpums. 
Ja iepriekšējā sezonā par 1 MWh maksājām 44,73 eiro (bez 
PVN), tad šogad iespējams, ka siltumenerģijas cena pieaugs 
pat divkārt.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”

AUCES VIDUSSKOLĀ PABEIGTI VENTILĀCIJAS SISTĒMAS 
PROJEKTA 1. KĀRTAS IZBŪVES DARBI

Lai nodrošinātu gaisa apmaiņu, Auces vidusskolas ēkā, 
atbilstoši projekta 1. kārtas apliecinājuma kartei 14 mācību 
un koplietošanas telpās tika izbūvēta decentralizētā ventilāci-
jas sistēma.

Skolas ēkas bēniņos ir uzstādīti zviedru uzņēmuma “Swegon 
Gold F RX 025” ventilācijas sistēmas gaisa agregāti, kas gada 
aukstākajos mēnešos spēj nodrošināt pieplūdes gaisa tempe-
ratūru +22C, taču vasaras periodā iekārtām nav jānodrošina 
dzesēšanas funkcija. Savukārt ventilācijas iekārtas, kuras ir 
uzstādītas mācību telpās, ir aprīkotas ar integrētu automāti-
kas funkciju, kas nodrošina gaisa padeves apjomu atkarībā no 
sistēmas spiediena izmaiņām. Gaisa apmaiņa tiek aprēķināta, 
izejot no tā, ka pieļaujamais CO2 līmenis telpās ir ar maksimālo 
pieļaujamo piesārņojuma līmeni 1000 pm. 

1. kārtas ventilācijas sistēmu izbūvei Auces vidusskolā 
Auces novada pašvaldība (turpmāk Dobeles novada pašval-
dība) saņēma valsts budžeta finansējumu 85% apmērā no 
būvdarbu izmaksām, kas bija pieejams augstas gatavības 
pašvaldību investīciju projektiem, saistītiem ar izglītības ies-
tāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanu. Līdzfinansējumu 15% 
apmērā nodrošina Dobeles novada pašvaldība. Projekta īste-
nošanas termiņš: līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šis Dobeles novada pašvaldības projekts tiek īstenots 
atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteiku-
miem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju pro-
jektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība”.

Attīstības un plānošanas nodaļa

AKTUĀLAIS PAGASTOS
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25. augustā Dobelē norisināsies Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru un Attīstības finanšu institūciju “Altum” orga-
nizēts forums “#AtbalstsUzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam”. Foruma 
mērķis ir veidot diskusiju par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, 
eksporta un konkurētspējas veicināšanai.

Šī gada 31. maijā Dobeles novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krī-
zes seku mazināšanai un novēršanai iesniedza investīciju projekta “Skolas 
ielas pārbūve Auru ciemā, Auru pagastā, Dobeles novadā” pieteikumu.

AURU CIEMĀ TIKS VEIKTA SKOLAS IELAS PĀRBŪVE

Iesniegtais projekta pieteikums ir apstip-
rināts Ministru kabinetā, un Skolas iela 
Auru pagastā 1,42 km garumā tiks pārbūvē-
ta. Projekta kopējās izmaksas ir 447 606,24 
eiro (ar PVN), no tām 85% jeb 380 465,30 
eiro Valsts kases aizņēmums un 15 % jeb 67 
140,94 eiro pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis: pašvaldības autonomo 
funkciju ietvaros uzlabot Dobeles novada 
ceļu infrastruktūru, veicot Skolas ielas Auru 
ciemā pārbūvi, uzlabojot iedzīvotāju mobili-
tāti, teritorijas attīstību, pakalpojumu pieeja-
mību un dzīves kvalitātes celšanos.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 7 
metrus platu ielu, kuras asfaltbetona segu-

ma platums paredzēts 6 metri, bet noma-
ļu platums katrā ielas pusē 0,5 m. Tāpat arī 
paredzēta ātruma vaļņu izbūve un esošo 
nobrauktuvju pārbūve, kā arī tiks izbūvē-
ta un/vai atjaunota virsūdens novade, lie-
tus kanalizācijas un drenāžas sistēma. 
Paralēli ielas seguma pārbūvei paredzēta 
esošo ūdensapgādes un sadzīves kanalizāci-
jas tīklu pārbūve.

Ielas pārbūves darbus veiks SIA “Ceļu būv-
niecības sabiedrība “IGATE””, būvuzraudzī-
bu nodrošinās SIA “RS Būvnieks”, autoruz-
raudzību SIA “Rūķis AG”. 

Ielas pārbūves darbi tiks sākti augustā un 
pabeigti līdz gada beigām. Būvniecības laikā 

aicinām būt saprotošiem pret šī brīža neēr-
tībām un ierobežojumiem, lai pēcāk varētu 

braukt bez raizēm!
Attīstības un plānošanas nodaļa

SIA “Dobeles ūdens”, reģistrācijas nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, 
LV-3701, 2022. gada 27. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisi-
jai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķi-
nāts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika”:

SPRK IESNIEGTS JAUNS ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMU TARIFA PROJEKTS

Sabiedriskā pakalpojuma veids Dobeles novada 
teritorijās: Dobeles pilsētā, Annenieku, Auru, 
Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, 
Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos

Spēkā es-
ošais tarifs 
(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs (bez 
PVN)

Tarifa palielinā-
jums/ samazinā-
jums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,08 EUR 1,53 EUR 41,7%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,65 EUR 2,31 EUR 40%
Kopā ūdenssaimniecības tarifs (bez PVN 21%) 2,73 EUR 3,84 EUR 41%
Kopā ūdenssaimniecības tarifs (ar PVN 21%) 3,30 EUR 4,65 EUR 41%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 
ar 2023. gada 1. janvāri. Tarifa izmaiņas ir 
saistītas ar ieguldījumiem pamatlīdzekļu 
bāzes atjaunošanā, lai nodrošinātu centra-
lizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensap-
gādes pakalpojuma pieejamību mājsaim-
niecībām un veicinātu dzīves vides kva-
litātes uzlabošanu, kā arī elektroenerģi-
jas, transporta, personāla un citu izmak-
su pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa 
apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vis-
pārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifa projek-

tu lietotājs var SIA “Dobeles ūdens” telpās, 
Noliktavas iela 5, Dobelē, darba dienās no 
8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar  SIA 
“Dobeles ūdens” galveno ekonomisti Natāliju 
Beļikovu, tālrunis 63725500.

Priekšlikumus un ieteikumus par tari-
fa projektu rakstveidā vai elektroniski var 
iesniegt Noliktavas iela 5, Dobelē, LV-3701, 
vai rakstot uz e-pastu udensvads@dobele.
lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 
67097277, e-pasts sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu 
laikā no šī paziņojuma publicēšanas norma-
tīvajos aktos noteiktajā kartībā.

SIA “Dobeles ūdens”

Lai tiktu atdalīts kompostējamais materiāls no sadzīves atkritumiem, 
Dobeles novada Virkus, Bērzes un Sēju kapsētā, kā arī Dobeles pilsētas kapos 
izveidotas speciālas vietas bioloģiskajiem atkritumiem.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktore Zaigas Pūces 
uzsver: “Ja iepriekš rēķinājāmies, ka aptuveni 7 000 Ukrainas civiliedzīvotā-
ju Latvijā varētu apgūt valsts valodu esošā finansējuma ietvaros, lai veiksmīgi 
iekļautos Latvijas sabiedrībā, izglītībā un nodarbinātībā, tad konkursa rezul-
tātā valodu būs iespējams apgūt aptuveni 12 tūkstošiem cilvēku. Mācību prog-
rammas ietvers tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas 
un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās. 
Latviešu valodas mācības plānotas līdz 2022. gada decembra beigām.”

DOBELES PIUAC UZSĀKTAS LATVIEŠU VALODAS 
APMĀCĪBAS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

Projekta īstenotāju vidū ir arī Dobeles 
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (PIUAC). “Pēc mūsu pieteiku-
ma apstiprināšanas Sabiedrības integrācijas 
fondā sākām darbu pie grupu komplektē-
šanas. Pieteikumā paredzējām nokomplek-
tēt trīs grupas Dobelē un vienu Aucē, jau 
iepriekš paredzot dažādus apmācību mode-
ļus – gan klātienes, gan tiešsaistes, gan arī 
hibrīdmodeli, kas paredz 50% nodarbības 
klātienē un 50% tiešsaistē –, kopumā iesais-
tot 27 interesentus,” stāsta Dobeles PIUAC 
apmācību procesa koordinatore Gundega 
Bicūze.

Pēc Dobeles pašvaldības policijas datiem 
7. jūlijā mūsu novadā tika reģistrēti aptuveni 
350 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet, tā kā pro-
jektā var piedalīties cilvēki no 18 gadiem, tad 
kopumnā programmā var piedalīties aptuve-
ni 150 cilvēki. Sazinoties individuāli ar katru 
potenciālo apmācību dalībnieku, šobrīd 
Latvijas valsts valodu mācās 38 cilvēki 5 gru-
pās pedagogu Allas Zandersones un Daigas 
Brūveres vadībā.

Komplektējot grupas, izkristalizējās arī 
atsevišķas problēmas:

- kā sabalansēt bērnu pieskatīšanu ar 
darba grafiku, izdzīvošanai nepieciešama-
jiem ienākumiem, dzīves vietu, mācību lai-
kiem. Lai arī mēs esam atvērti un elastīgi 

dažādiem variantiem, ne vienmēr izdodas 
atrast piemērotāko risinājumu;

- vienai daļai cilvēku nav motivācijas mācī-
ties latviešu valodu. Tam par iemeslu ir gan 
objektīvi apstākļi (tuvākajā laikā atgriežas 
Ukrainā, vai pārbrauc uz dzīvi citā valstī, jo 
šeit nevar atrisināt primāros sadzīviskos jau-
tājumus), kā arī subjektīvi (kāpēc mācīties, 
jo šeit tāpat visi labi saprot un runā krievis-
ki, un arī darba vietā nav nepieciešama vai 
netiek prasīta latviešu valoda).

“Pirmais solis ir sperts, un grupas ir 
nokomplektētas. Nākamais solis – notu-
rēt mācību interesi līdz kursa beigām – 12. 
decembrim, un te nu var palīdzēt arī mūsu 
sabiedrība – atbalstot un iedrošinot tos ukrai-
ņus, kuri mācās un vēlas lietot latviešu valo-
du savstarpējās ikdienas sarunās. Paldies 
tiem darba devējiem, kuri ne tikai dalījās ar 
informāciju par šāda projekta esamību, bet 
arī rosināja savus darbiniekus uzzināt vairāk 
par mācību iespējām, un turpina atbalstīt 
arī šobrīd – mācību procesā,” pauž Gundega 
Bicūze, Dobeles PIUAC apmācību procesa 
koordinētāja.

“Latviešu valoda Ukrainas civiliedzī-
votājiem” pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirta-
jiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Dobeles PIUAC

UZKOPJOT KAPUS, ATKRITUMI IR JĀŠĶIRO!

Kapsētu apsaimniekotājs SIA “Dobeles 
komunālie pakalpojumi” lūdz iedzīvotājus būt 
atbildīgiem, un vietās, kas izveidotas bioloģis-
kajiem atkritumiem, nemest sadzīves atkri-
tumus. Bioloģiskajiem atkritumiem paredzē-
tajās kaudzēs drīkst izmest tikai zaļos atkri-
tumus – lapas, vecos ziedus, zarus, skujas un 
nopļauto zāli. Savukārt blakus esošajos sadzī-
ves atkritumu konteineros jāmet mākslīgie 
ziedi, plastmasas puķu podi, maisiņi, pudeles, 
kapu sveces, vainagi un citi sadzīves atkritu-

mi, kuri radušies uzkopjot kapus. 
Svarīgi atcerēties un ievērot, ka kapsē-

tu atkritumu konteineros nedrīkst izmest 
atkritumus no savām mājsaimniecībām. Pie 
kapiem novietotie atkritumu konteineri pare-
dzēti tikai kapu apmeklētāju vajadzībām.

Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus, 
tādējādi veicot nozīmīgu darbu un ieguldīju-
mu vides saudzēšanā!

Guna Cicena,Dobeles novada pašvaldības 
vides pārvaldības konsultante

DOBELĒ NORISINĀSIES UZŅĒMĒJU FORUMS

Forums tiks atklāts ar diskusiju “Iespējas 
pārmaiņām un attīstībai”, kurā piedalīsies 
Ekonomikas ministrijas, “Altum”, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis un reģiona uzņēmēji. Ekonomikas 
ministrijas pārstāvji foruma dalībniekus infor-
mēs par Latvijas ekonomikas attīstības tenden-
cēm, iespējām un izaicinājumiem, kas varētu 
mūs sagaidīt jau tuvākajā laikā, kā arī par vie-
dajām investīcijām uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai un ilgtspējīgai attīstībai.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
ras pārstāvji uzrunās uzņēmējus par aktuāla-
jiem atbalsta instrumentiem biznesa attīstībai, 
tostarp par programmu “Starptautiskās kon-
kurētspējas veicināšana”, kas kalpo kā paplaši-
nāts atbalsts uzņēmumiem tirgus pārorientē-

šanai un starptautiskās konkurētspējas stipri-
nāšanai. Tāpat foruma ietvaros “Altum” stāstīs 
par jau pieejamajiem un drīzumā plānotajiem 
finanšu instrumentiem uzņēmējiem, kā arī 
par “Trīs jūru iniciatīvas” investīciju fondu, kas 
ir jauna iespēja transporta, enerģētikas un digi-
talizācijas projektu finansēšanai.

Ar saviem iedvesmas stāstiem klātesošos 
uzrunās arī reģiona uzņēmēji, kuri dalīsies 
ar savu pieredzi un atklās viņu panākumu 
atslēgas veiksmīga biznesa attīstīšanā, piln-
veidē, konkurētspējas un eksporta veicināša-
nā. Forumu “#AtbalstsUzņēmējiem - impulss 
jaunam izrāvienam” dienas kārtība un reģis-
trācijas anketa publicēta pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv.

Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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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 AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI
Aucē (tālr.: 26168132)
19. augustā no plkst. 22.00 līdz 02.00
Auces brīvdabas estrādē zaļumballe ar grupu  
“Zelta kniede”. Ieeja pasākuma vakarā 5 eiro.
10. septembrī no plkst. 21.00 līdz 02.00
Auces pilsētas Kultūras namā “Brekšupekši” – 
balle. Ieeja 5 eiro.

Augstkalnē (tālr.: 28341409)
20. augustā plkst. 18.00 Augstkalnes Mežmuižas 
baznīcas gadadienai veltīts ērģeļmūzikas kon-
certs. Piedalās ērģelniece Māra Ansonska un 
baritons Edgars Ansonskis.

Auros (tālr.: 29488474)
27. augustā plkst. 11.00 Auru sporta stadionā 
Sadraudzības diena. Dažādas aktivitātes visai 
ģimenei, koku stādīšana un zupas baudīšana.

Anneniekos (tālr.: 25488436)
20. augustā plkst. 15.00 pasākums “Vasariņas 
aizvadīšana” visai ģimenei, radošas darbnīcas 
lieliem un maziem.
20. augustā plkst. 22.00 Kaķenieku parkā 
zaļumballe kopa ar Ainaru Bumbieri.

Bēnē (tālr.: 28295001)
28. augustā plkst. 16.00 Bēnes estrādē Codes 
amatierteātra “Spēlētprieks” izrāde “No salde-
nās pudeles” (autors Rūdolfs Blaumanis, reži-
sore Solvita Rotberga). Ieeja par ziedojumiem.
2. septembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00
Bēnes skolā citāda mācību diena “Darām 
Radām Kopā!”.
No 11. septembra līdz 5. oktobrim Dzejas aleja 
“Mana pietura – BĒNE” ar Bēnei veltīto dzejoļu 
retrospekciju rudens lapu zeltā.
17. septembrī plkst. 15.00 Ukru amatierteātra 
izrāde “Čemergess” (autore Monika Zīle, režiso-
re Gunta Razdovska). Ieeja 2 eiro.
Līdz 5. oktobrim Bēnes iedzīvotāji sirsnīgi 
aicināti piedalīties FotoSTĀSTĀ “Mana Bēne”! 
Lūgums ikvienam fotografēt lietas, vietas, ska-
tus, cilvēkus, notikumus u. c., kas asociējas ar 
Bēni un liek cilvēkiem priecāties. Uzrakstiet 
nelielu aprakstu, vārdu, uzvārdu, savu telefona 
numuru un bildes .jpeg formātā līdz 5. oktob-
rim sūtiet uz e-pastu: rozenfeldeingrida@inbox.
lv! Fotogrāfijas tiks demonstrētas sarīkojumā 
“Bēnei – 750”, tiks izlozēti balvu īpašnieki.

Dobelē (tālr.: 29331181)
12. augustā no plkst. 18.00 līdz 23.55
Pļavas ielas terasē Brīvdabas kino.
No 20. augusta līdz 22. oktobrim
Dobeles pilsētas kultūras namā (darba laikā) 
izstāde “Lidojums”.
27. augustā plkst. 18.00 Dobeles Ķestermeža 
estrādē grupas “Bet Bet” jubilejas koncerts.
16. septembrī plkst. 19.00
Dobeles pilsētas kultūras namā Kārļa Anitena 
monoizrāde “Liftā un ratiņos”.
17. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00
Dobeles pilsētas kultūras nama laukumā XII 
Amatnieku plenērs un tirgus.
17. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00
Dobeles pilsētas kultūras namā un Dobeles pil-
sētas kultūras nama laukumā Dobeles pilsētas 
kultūras nama kultūras sezonas atklāšana.

Dobeles Pilī (tālr.: 22027275)
3. septembrī
- plkst. 16.00 Edija Dukura mākslas darbu izstā-
des atklāšana;
- plkst. 17.00 Mika Dukura akustiskais kon-
certs Pils Lielajā zālē. Ieejas biļetes nopērkamas 
Dobeles Pils kasē.

Dobeles novada muzejā (tālr.: 29436379)
- Dobeles novada muzeja krājuma izstāde 
“Rūpniecība Dobelē”;
- Birutas Jansones zīmējumu izstāde “Birutas 
stāstiņi”.

Dobeles Mākslas skolā
(Skolas iela 11, Dobelē)
10. septembrī Dobeles mākslas skolas pagalmā 
Mākslas un dzejas dienas.

Dobeles PIUAC
No 23. augusta otrdienās un piektdienās no 
plkst. 18.00 līdz 20.30 šūšanas kurss iesācē-

jiem “Šūt ir viegli” (16 nodarbības). Pieteikšanās 
Dobeles PIUAC, tālr. 63781741.
7. septembrī (klātienē + tiešsaistē) no plkst. 
10.00 līdz 17.00
“Minimālās higiēnas prasības skaistum-
kopšanas pakalpojumu sniegšanai” (11 h). 
Pieteikšanās Dobeles PIUAC, tālr. 63781741.
14. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
praktisks ievirzes seminārs “Viss par un ap 
sociālo uzņēmējdarbību”. Pieteikšanās pa 
tālr.63781739.
14. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņē-
mumā” (5 h). Pieteikšanās Dobeles PIUAC pa 
tālr. 63781741.
17. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00
eko gleznošana pirmskolas un sākumsko-
las pedagogiem (A programma, 8 stundas). 
Pieteikšanās Dobeles PIUAC pa tālr. 63781741.
21. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00
“Paškontrole un HACCP mazajiem un vidē-
jiem pārtikas aprites uzņēmumiem” (8 h). 
Pieteikšanās Dobeles PIUAC, tālr. 63781741.

Jaunbērzē (tālr.: 25488422)
27. augustā Līgo pļaviņā svētki bērniem “Paliec 
sveika, vasariņa!” – putu ballīte, balonu un bur-
buļu  brīnumi.
8. septembrī plkst. 10.00 Jaunbērzes Tautas 
namā izrāde bērniem ar  pamācošu vēstījumu.

Krimūnās (tālr.: 25488435)
27. augustā Krimūnu brīvdabas estrādē 
Senioru vakars – senioru godināšana un kon-
certs. Dziedās Anita Ozola.

Naudītē (tālr.: 29488474)
20. augustā plkst. 11.00 atvasaras svētki pie 
Naudītes skolas ēkas, dažādas aktivitātes visai 
ģimenei visas dienas garumā – sportiskas akti-
vitātes, radošās darbnīcas, spēles un dziesmas, 
tradicionālā pankūku cepšana.

Penkulē (tālr.: 25488438)
27. augustā plkst. 22.00 Penkules estrādē 
zaļumballe kopā ar grupu “Lauku muzikanti”.

Tērvetē (tālr.: 29330689)
10. septembrī plkst. 12.00 Pirts festivāls.

Ukros (tālr. 26321905)
28. augustā plkst. 15.00
Ukru estrādē Vadakstes amatierteātra izrāde 
“Kaislības Ezerlaukos”. Ieeja bez maksas.
10. septembrī plkst. 14.00 Ukru estrādē 
Katrīnas Dimantas koncerts. Ieeja 3 eiro.
No 12. līdz 17. septembrim
Ukru tautas namā rudens ziedu izstāde.

Zebrenē (tālr.: 26767172)
Augustā
pagastmājā apskatāma novadnieces Brigitas 
Grasmanes gleznu izstāde “Gadalaiki”.

SPORTA PASĀKUMI
Auros
3. septembrī plkst. 11.00 šautriņmešanas 
turnīrs.

Bikstos
23. augustā plkst. 21.00
Bikstu Silkalna karjerā Vakara skrējiens.
7. septembrī plkst. 21.00
Bikstu Silkalna karjerā Vakara skrējiens.
17. septembrī plkst. 10.00
Bikstos un Zebrenē “Iepēdo rudenī”.

Dobeles stadionā
17. augustā plkst. 12.00 Latvijas futbola fede-
rācijas rietumu zonas U-14 spēle JFC “Dobele” 
– Jelgavas FS.
19. augustā plkst. 12.00 Latvijas futbola fede-
rācijas rietumu zonas U-14 spēle JFC “Dobele” 
– Dienvidkurzemes SS.
28. augustā plkst. 18.00 Latvijas futbola fede-
rācijas 3.līgas rietumu zonas spēle FK “Dobele 
ALLEGRO” – FS “Jelgava 2”.
29. augustā plkst. 11.00
Latvijas futbola federācijas rietumu zonas U-14 
spēle JFC “Dobele” – FK “Tukums 2000”.

Dobelē
7. septembrī plkst. 18.00 foto–orientēšanās.

Dobeles novadā
25. augustā plkst. 10.00
Zemgales kauss un Baltijas kausa izcīņa daudz-
dienu braucienā riteņbraukšanā junioriem 
(Latvijas riteņbraukšanas federācija, RSK 
“Tandēms”).   
26. augustā plkst. 10.00
Zemgales kauss un Baltijas kausa izcīņa daudz-
dienu braucienā riteņbraukšanā junioriem 
(Latvijas riteņbraukšanas federācija, RSK 
“Tandēms”).
27. augustā plkst. 10.00
Zemgales kauss un Baltijas kausa izcīņa daudz-
dienu braucienā riteņbraukšanā junioriem 
(Latvijas riteņbraukšanas federācija, RSK 
“Tandēms”).

Kroņaucē
20. augustā plkst. 10.00
Kroņauces stadionā “Street floorball”.

Penkulē
20. augustā plkst. 11.00
“Nāc un sportot sāc” – funkcionālais treniņš 
visiem.
28. augustā plkst. 10.00
minifutbola turnīrs.

BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE 
PASĀKUMI AUGUSTĀ
Nūjošana 
Dobelē
27. augustā plkst. 8.00 Dobeles stadionā.

Tērvetē
20. augustā plkst. 11.00 pie RC “Tērvete”.
Pieteikties pie Danutes (tālr.: 26712619).

Uztura meistarklase 
Dobelē
15. augustā plkst. 10.00 biedrībā “Laimiņa”, Kr. 
Barona ielā 3. Pieteikties pa tālr. 29465545.

Naudītē
15. augustā plkst. 14.00 Naudītes bibliotēkā. 
Pieteikties pa tālr. 25488424.

Vingrošana bērniem
Dobelē
16., 18., 23., 25., 30. augustā plkst. 17.00 
Ķestermeža estrādē. Pieteikties pie Mika pa 
tālr. 26907278.

Topošo vecāku skola 
Dobelē
16. un 18. augustā plkst. 18.00 PIUAC, Brīvības 
iela 7. Pieteikties pa tālr. 63781741.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzī-
votājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

LAIKS ĢIMENES BRĪVDIENĀM
Laiks, ko vecāki pavada kopā ar bērnu, ir ļoti 
svarīgs un nenovērtējams gan bērniem, gan 
vecākiem. Jautājums, kā pavadīt brīvo laiku, 
rodas katram, it īpaši pirms skolas sākuma, kad 
gribas savas vasaras aktivitātes paspēt papildi-
nāt vēl ar jauniem piedzīvojumiem, brīnišķī-
gām atmiņām un skaistām fotogrāfijām. Varbūt 
ir kaut kas, ko vēlies apgūt kā jaunas prasmes? 
Piemēram, iemācīties jāt ar zirgu, spēlēt disku 
golfu vai vienkārši uzzināt, vai piedzīvot daudz 
jaunu lietu?
Esam sagatavojuši idejas jaukam divu dienu 
ģimenes izbraucienam pa mūsu novadu, ko 
vari veikt sev vēlamā laikā. Sagatavoto mate-
riālu var iegūt, dodoties uz Dobeles novada 
Tūrisma informācijas centru (Baznīcas iela 8, 
Dobele) un Auces Tūrisma informācijas centru 
(Raiņa iela 14, Auce), kur ir pieejamas darba 
lapas mazajiem pētniekiem un Dobeles novada 
izzinātājiem. Iespēja tās saņemt ir arī attālinā-
ti, rakstot uz turisms@dobele.lv, tālr. 22007464. 
Darba lapā esam iekļāvuši naktsmītnes mierpil-
nai atpūtai, kā arī ēdināšanas vietas, kur ietu-
rēt gardu un sātīgu maltīti. Pirms došanās ceļā 
noteikti sazinies ar objektu saimniekiem.
Lai piedzīvojumiem bagāta atpūta Dobeles 
novadā!

Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas (Pamatdarbības NR.2 (KA 2) 
Maza mēroga partnerība pieaugušo izglītības sektora projekts “aMAIZEing 
coPAIN”) ietvaros biedrība “Penkulē atver durvis” Dobeles novadā uzņem 
franču biedrību “Familles Actives”, lai iepazīstinātu ar maizes cepšanas tra-
dīcijām, akcentētu koka arhitektūras mantojumu Latvijas novados un pavie-
sotos vietējos uzņēmumos.

PENKULNIEKI IEPAZĪSTINA FRANCŪŽUS NO LAKANURGAS AR MAIZES 
CEPŠANAS TRADĪCIJĀM UN KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMU

Šī projekta mērķis ir daudzkultūru sadar-
bība, kas paredz ne vien izveidot jaunu starp-
valstu partnerību starp biedrībām “Penkulē 
atver durvis” un “Familles Actives”, bet arī 
ļauj dalīties pieredzē un veicināt izpratni par 
NVO nozīmīgo lomu kopienas attīstībā. Tāpat 
mērķis ir pētīt, kā ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
ietekmē mūsu identitāti un kultūras manto-
jumu un kā tā veicina izpratni par katras vie-
tējās kopienas unikalitāti kā Eiropas kultūras 
sastāvdaļu.

Ne mazāk svarīgi ir, ka projekts veidots, lai 
radītu apziņu par to, ka esam daļa Eiropas, 
nevis “mēs” un “viņi”, bet gan “Mēs – Eiropa”.

Biedrības uzskata, ka maizes cepšana nav 
tikai process virtuvē, un maize nav tikai mai-
zes klaips, bet maize ir kas vairāk, tā apvieno 
zemniekus, dzirnavniekus, maizes cepējus, 
stigotājus, ēdājus un citus. Auglīgie lauki, kas 
ne velti tiek dēvēti par maizes devējiem, bija 
un ir svarīgs iemesls, kādēļ cilvēki apmetās uz 
dzīvi šajās vietās, veidojot kopienas.

Atbilstoši projekta tēmai dalībnieki apska-
tīja miltu ražošanas procesu un vietas, kur 
satiekas graudi: sākot no senajām tradīcijām 
Bērzes ūdensdzirnavās līdz mūsdienu ver-

sijai novada lielākajā uzņēmumā “Dobeles 
dzirnavnieks”.

Otrs projekta virziens ir koka ēkas Latvijā 
un akmens ēkas Lakanurgā. Programmas 
ietvaros dalībnieki devās vizītēs arī uz Latvijas 
citiem novadiem, paviesojoties Rīgā, Liepājā, 
Rucavā, Jaunaucē, kur apmainījās ar pieredzi, 
kā arī iepazina maizes un  koka arhitektūras 
kultūrvēsturiskā mantojuma tradīcijas.

Penkulē bez pagasta pārvaldes, bibliotē-
kas un skolas apmeklējuma un sadraudzības 
meistarklasēm kultūras namā neizpalika arī 
lavandas dārza apmeklējums “Skalbēs”, vie-
sošanās piemājas saimniecībās “Kalnapočas” 
un “Bērzāji”. Vizīte noslēdzās ar vakarēšanu 
Ālaves muižā.  

Projekta laikā biedrības apmeklēja arī 
Dobeles TIC un Dobeles novada pašvaldību, 
kur iepazina pašvaldības darbu un struktūru. 
Viesi atzīmēja, ka tā atšķiras no Lakanurgas 
pilsētas. 

Pirmās atsauksmes liecina, ka par visu 
augstāk ciemiņi no Francijas novērtēja vies-
mīlību un Latvijas dabu. Projekts turpināsies 
ar Penkules pārstāvju vizīti Lakanurgā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa


