
 2.–3. LPP.
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 6.–8. LPP.
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2022. GADA 13. MAIJS. NR. 7 (7)

DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

GODĀJAMIE NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 
Maijs parasti atnāk ar ziedošu ceriņu smaržu. Lai arī šogad pavasaris 
nedaudz kavējas, jau jūtam pavasara elpu, un tas nozīmē, ka Dobeles nova-
dā ir sācies Dobeles Ceriņu festivāls, kas šogad līdz pat 12. jūnijam ikvie-
nam no novada ļaudīm un viesiem sagādās vēl nebijušus pārsteigumus.

Ar  pavasara iestāšanos pama-
zām var uzsākt arī šogad 
ieplānotos ielu un ceļu remon-

tu un atjaunošanas darbus. Šobrīd noslē-
gumam tuvojas pašvaldības izsludinātais 
iepirkums ielu un ceļu virsmu apstrādei, 
un tuvākajā laikā tiks noslēgti iepirkuma 
līgumi. Notiek aktīvs darbs pie dažādu būv-
niecības projektu izstrādes.

Pēdējā domes sēdē deputāti ir pieņēmu-
ši lēmumu par nekustamo īpašumu maiņu, 
saskaņā ar kuru pašvaldība iegūs savā īpa-
šumā zemesgabalu Brīvības ielā 19, Dobelē 
(laukums pie pašvaldības domes ēkas), kas 
dos iespēju sakārtot šo vienu no Dobeles 
pilsētas centrālajām vietām, lai par to nebū-
tu jākaunas. Lai iesaistītu arī iedzīvotājus 
Dobeles sakārtošanā, sabiedrības apsprie-
šanai tuvākajā laikā tiks nodota šī laukuma 
labiekārtošanas atjaunotās idejas. Protams, 
vēlos pateikt paldies tiem deputātiem, kuri 
balsoja par šī nekustamā īpašuma iegūša-
nu pašvaldības īpašumā, tādejādi ar saviem 
darbiem parādot un pierādot, ka šiem depu-
tātiem ir skaidra vīzija par Dobeles pilsētas 
attīstību, ka šie deputāti domā līdzīgi – ka 
nevajag atlikt uz rītdienu to, ko var izdarīt 
šodien, ka nevajag imitēt darīšanu ar gudru 
spriedelēšanu, bet gan darīt.

Novada vispārizglītojošajās skolās jau 
jūtams pirmspārbaudījumu uztraukums 
gan skolēnu, gan skolotāju vidū, jo absol-
ventu klasēs pavasaris ir satraukumiem 
pilns laiks, kad ne tikai noslēdzas kārtējais 
mācību gads, bet noslēdzas arī kāds dzīves 
posms, paverot durvis jaunam izaicinājumu 
ceļam, tādēļ vēlu visiem absolventiem veik-
smi eksāmenos, bet skolotājiem saku lielu 
paldies par ieguldīto darbu, atbalstu un vel-
tīto laiku, lai skolēni pienācīgi sagatavotos 
pārbaudījumiem.

Lai arī vispārizglītojošo skolu durvis uz 
vasaras periodu būs slēgtas, skolās rosība 
neapstāsies, jo vasara ir tas gadalaiks, kad 
mācību telpas jāpaspēj sagatavot jaunajam 
mācību gadam. Arī šogad izglītības iestādēs 
turpināsies lielāki un mazāki remontdarbi, 
par kuriem informēsim jūs kādā no nāka-
majiem informatīvā izdevuma “Dobeles 
Novada Ziņas” numuriem un Dobeles nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv.

Šogad 15. reizi Latvijā notika Lielā Talka, 
arī mūsu novadā talcinieku netrūka. Ik gadu 
pēc Lielās Talkas ir jūtams liels gandarī-

jums par to, ka sabiedrība ir vienota un 
izjūt kopēju atbildību savās rūpēs par 
dabu. Sirsnīgs paldies ikvienam talkotā-
jam, kurš arī šogad devās ārā, lai sakop-
tu un labiekārtotu kādu teritoriju. Zinām, 
ka Dobeles novadā ir daudz tādu aktīvis-
tu, kā, piemēram, senioru biedrības, kas 
jau no pašiem pirmsākumiem piedalās 
Lielajā Talkā un pulcina ap sevi kuplu 
skaitu strādāt gribētāju, lai kopīgiem spē-
kiem padarītu kādu gabaliņu no novada 
sakoptāku un skaistāku.

Paldies visiem, kuri 4. maijā piedalī-
jās kādā no svētku pasākumiem novadā. 
Atcerēsimies, ka šajā datumā 1990. gadā 
Latvijas PSR Augstākā Padome pieņē-
ma deklarāciju “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”, ar kuru tika 
atjaunoja 1922. gadā pieņemtā Satversme, 
savukārt 1940. gada 17. jūnijā notikušo 
PSRS armijas ienākšanu Latvijā deklarā-
cija pasludināja par starptautisku nozie-
gumu, kas vardarbīgi pārtrauca Latvijas 
valsts eksistenci. Un tā pēc gadu desmi-
tiem Padomju Savienības sastāvā Latvija 
atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu val-
sti. Šī nozīmīgā pavasara diena pirms 32 
gadiem kļuva par vēsturisku brīdi, kas 
Latvijai atnesa neatkarību, bet latviešiem 
– iespēju pašiem lemt par savu un savu 
bērnu nākotni.

Valsts, kas 1918. gadā radās uz Pirmā 
pasaules kara posta ceļa, neatkarības 
gados ir izaugusi par veiksmīgu vietu 
attīstībai dažādās jomās – gan tautsaim-
niecībā, gan zinātnē, gan lauksaimniecī-
bā un kultūrā. Mums vienmēr jāsaglabā 
ticība savas valsts nākotnei, un godīgs 
darbs un pastāvīgas rūpes par savu valsti 
būs labākā atbilde ikvienam nelabvēlim. 
Klāsim baltu galdautu savās mājās, klā-
sim to savai Latvijai ne tikai svētkos, bet 
arī ikdienā! Saules mūžu Latvijai!

Mātes dienu šogad atzīmējām 8. maijā, 
tāpēc arī es vēlos izmantot šo iespēju un 
vēlreiz no visas sirds sveikt visas māmi-
ņas novadā! Jūs esat vistuvākie un mīļā-
kie cilvēki, kādi ikvienam no mums šajā 
pasaulē vien var būt. Māmiņdiena ir kā 
atgādinājums mums visiem, ka mātes 
mīlestība nav aizstājama, un tieši par šo 
beznosacījumu mīlestību jūs esat pel-
nījušas tikai tos pašus siltākos un gaišā-
kos vārdus. Paldies, ka esat saviem bēr-
niem vismīļākās un vislabākās māmiņas! 
Lai katru dienu jūsu bērna smaids ir kā 
dāvana jums par sniegto sirdssiltumu un 
rūpēm!

  
Ivars Gorskis,

Dobeles novada domes priekšsēdētājs

28. aprīlī ceļā devās kravas automašīna ar Dobeles novada iedzīvotāju, uzņē-
mēju un pašvaldības sarūpētajiem pārtikas produktiem un apģērbu karavī-
riem, kas Dobeles novada pašvaldības sadraudzības pilsētai Shidnicai šobrīd 
nepieciešamas visvairāk.

DOBELES NOVADĀ SARŪPĒTĀ HUMĀNĀS 
PALĪDZĪBAS KRAVA NOGĀDĀTA SHIDNICĀ

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos Aldis 
Lerhs un Auces pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Guntis Šēfers ar Renāra Valtera 
palīdzību ievieto saziedoto kravas automašīnā.                                                   Elzas Jarmoļičas foto

K   opumā uz Shidnicu tika nogādātas 
33 paletes ar pārtikas produktiem, 
t.sk. AS “Dobeles dzirnavnieks” zie-

dotās 19 paletes ar graudaugu produktiem, 
Dobeles novada iedzīvotāju sarūpētās 2 
paletes ar makaroniem, 3 paletes ar put-
raimiem, grūbām, mannu un saldumiem, 
1 palete ar griķiem un rīsiem, 1 palete ar 
cukuru un saldumiem, 3 paletes ar saldu-
miem, brokastu pārslām, kafiju, tēju un 
eļļu, SIA “Latvi Dan Agro”, iedzīvotāju un 
Dobeles novada pašvaldības sagādātajām 
2 paletēm ar gaļas konserviem, 2 paletes 
ar SIA “Bēnes PB” cepumiem, ko apmak-
sāja “Ziedot.lv”, un SIA “NYBO Dobele” 
ziedotajiem 500 krekliņiem tieši ukraiņu 
karavīriem.

Finanšu līdzekļus Dobeles novada iedzī-
votājiem no 7. līdz 14. aprīlim bija iespēja 
ieskaitīt biedrības “Auces novada Sociālo ino-
vāciju parks” kontā, lai par saziedoto iegādā-
tos nepieciešamās preces.

“Sirsnīgs paldies ikvienam Dobeles nova-
da iedzīvotājam, kurš iesaistījās ziedoju-
mu vākšanā, liels paldies uzņēmējiem, kuri 
nepalika vienaldzīgi, kā arī pateicība visām 
iestādēm, kuras atsaucās ziedojumu vākša-
nai, tādējādi paužot atbalstu ukraiņu tau-
tai, kas šobrīd spiesta dzīvot kara apstākļos, 
nezinot, kas notiks rīt. Paldies tiem, kuri, 
netaupot savus spēkus, iesaistījās saziedo-
to preču šķirošanā un komplektēšanā, lai 
krava droši varētu doties ceļā. Esmu pārlie-
cināts, ka pateicīgi būs arī Shidnicā esošie 
iedzīvotāji,” pauda Dobeles novada domes 

Ukrainas pilsētā Shidnicā ar pateicību sagai-
dīta dobelnieku saziedotā palīdzības krava.

priekšsēdētājs Ivars Gorskis.
Sarūpētās lietas galapunktā nogādāja kra-

vas pārvadājumu uzņēmums SIA “DSL”. 29. 
aprīļa vakarā automašīna sasniedza gala-
mērķi. Shidnicas pašvaldības mērs Ivans 
Piļaks personīgi izsaka vislielāko pateicību 
ikvienam, kurš piedalījās humānās kravas 
sagādāšanā, šī palīdzība ir nenovērtējams 
atbalsts, tas ne tikai sniedz iespēju paēdināt 
lielu skaitu no kara šausmām bēgušo ukrai-
ņu, bet arī parāda solidaritāti un līdzjūtību, 
ko Dobeles novada ļaudis pauž Ukrainai. 

Gita Šēfere–Šteinberga,
Dobeles novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒ LEMTAIS 
13. aprīļa Dobeles novada domes ārkārtas sēdē 
nolēma:
Piešķirt atbalstu izmitināšanas un ēdināšanas izde-
vumu segšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:
- nodrošināt nepieciešamo pašvaldības priekšfinan-
sējumu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kuri izceļojuši no Ukrainas vai 
kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas 
Federācijas īstenoto militāro iebrukuma Ukrainas 
Republikā (turpmāk tekstā – Ukrainas civiliedzīvotā-
ji) no Dobeles novada pašvaldības 2022. gada pamat-
budžeta iestāžu tāmēs paredzētā finansējuma;
- noteikt Dobeles novada administratīvajā teritorijā 
šādas pašvaldības telpas, kas izmantojamas un pie-
lāgojamas izmitināšanas pakalpojumu nodrošinā-
šanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, ar šādām izmak-
sām: Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 
vidusskolas dienesta viesnīca Gaurata iela 8, Dobele, 
Dobeles novads – 38 personas, pašvaldības izmak-
sas 10 eiro par personu diennaktī; Auces vidusskolas 
internāts J. Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads – 
20 personas, pašvaldības izmaksas 10 eiro par per-
sonu diennaktī; SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, 
Tērvetes pagasts, Dobeles novads – 30 personas, paš-
valdības izmaksas 12 eiro par personu diennaktī;
- segt fiziskām un juridiskām personām, kuras tām 
piederošajās vai to lietošanā esošajās telpās izmitina 
Ukrainas civiliedzīvotājus, izdevumus par Ukrainas 
civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanas pakal-
pojumu līdz 12 eiro (bez PVN) par personu diennak-
tī, nosakot, ka izdevumi sedzami bruņotā konflikta 
norises laikā līdz 90 dienām.

28. aprīļa Dobeles novada domes sēdē nolēma:
Apstiprināt nolikumus:
- Dobeles Mūzikas skolas direktora amata konkursam;
- Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisi-
jas izveidei;
- Vidi degradējošu būvju komisijas izveidei.

• • •
Apstiprināt grozījumus:
- Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra lēmu-
mā Nr. 3/1 “Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu 
maksas pakalpojumiem”; 
- Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra 
lēmumā Nr.247/16 “Par Darījumu ar lauksaimniecī-
bas zemi izvērtēšanas komisijas izveidi un komisijas 
nolikuma apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra 
lēmumā Nr.246/16 “Par Nekustamo īpašumu izno-
māšanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma 
apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 25. novembra 
lēmumā Nr.248/16 “Par Nekustamo īpašumu komisi-
jas izveidi un Nekustamo īpašumu komisijas noliku-
ma apstiprināšanu”.

• • •
Apstiprināt noteikumus:
- “Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu izglī-
tojamo sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas 
kārtība’’.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos 
noteikumus:
- Nr. 14 “Nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi 
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošī-
bu apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņš”;
- Nr. 15 “Grozījumi Dobeles novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr. 2 “Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtība””;
- Nr. 16 “Par sabiedrisko kārtību Dobeles novada sta-
dionos, sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos”;
- Nr. 17 “Grozījums Dobeles novada domes 2021. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 
“Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās inicia-
tīvas pabalstiem’’.

• • •
Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 12 “Par tirdzniecību 
publiskajās vietās, tirgus statusa piešķiršanu un alko-
holisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedris-
ko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles 
novada administratīvajā teritorijā”.

• • •
Izveidot Vidi degradējošu būvju komisiju šādā 
sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs: Dobeles novada pašvaldī-
bas Būvvaldes būvinspektore Eva Namsone;
- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dobeles nova-
da pašvaldības Būvvaldes nodaļas vadītāja vietniece 
Linda Mierlauka;

- komisijas loceklis–sekretārs: Dobeles nova-
da pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Elvija 
Namsone;
- komisijas locekļi: Dobeles novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš; Dobeles nova-
da pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Alberts 
Litvins; Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes 
būvinspektors Dainis Sirsonis; Dobeles novada paš-
valdības izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs.

• • •
Izveidot Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas 
komisiju šādā sastāvā:
- komisijas priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs;
- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Lerhs, 
Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks;
- komisijas locekļi: Zane Peļņa, Dobeles novada paš-
valdības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
p.i.; Jolanta Kalniņa, Dobeles novada pašvaldības 
administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja; Aiva Pole–Grinšpone, Dobeles novada paš-
valdības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

• • •
Atļaut lauksaimniecības zemes ierīkošanu:
- mežā nekustamā īpašumā “Maiciņš” (kadastra Nr. 
46980020052) zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 46980020052, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā;
- mežā nekustamā īpašumā “Ezersili” (kadastra Nr. 
46540060267) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
46540060071, Bikstu pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus Dobeles 
novadā un apstiprināt izsoles rezultātus:
- “Dzīsliņas”, Tērvetes pagastā;
- dzīvokli Nr. 2 Bērzes ielā 24, Dobelē;
- dzīvokli Nr. 21 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru pagastā;
- dzīvokli Nr. 27 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru pagastā;
- “Vakari”, Auru pagastā;
- “Jaundimzas”, Auru pagastā;
- “Čiekuri”, Bērzes pagastā; 
- Lauku ielā 27, Dobelē;
- Lauku ielā 25B un Gaurata iela 20, Dobelē;
- “Grantiņi”, Naudītes pagastā;
- “Slokas”, Īles pagastā;
- “Griezes”, Vītiņu pagastā;
- “Neimane”, Vītiņu pagastā;
- “Amoliņi”, Vītiņu pagastā;
- “Pieceriņu 5”, Vītiņu pagastā;
- “Piemuita”, Vītiņu pagastā;
- “Apiņi”, Ukru pagastā, Dobeles novadā,
- dzīvokli Nr. 3 “Imantas”, Īles pagastā;
- dzīvokli Nr. 5 “Imantas”, Īles pagastā;
- dzīvokli Nr. 7 “Imantas”, Īles pagastā;
- “Zeltiņi”, Lielauces pagastā;
- Skolas ielā 2, Bēnē, Bēnes pagastā.

• • •
Atbrīvot no amata Dobeles novada bāriņtiesas locek-
li Anitu Veltensoni.

• • •
Iesniegt iesniegumu projektam “Nākamā pietura 
– Bibliotēkā!”.

• • •
Piekrist dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam 
atbalstam Ukrainas sabiedrībai.

• • •
Atļaut pieņemt dāvinājumu no Jāņa Hermaņa Līvena 
– nekustamo īpašumu “Līvi”, Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā, kadastra numurs 46540030057, ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46540030060 
daļu 4,35 ha apmērā, ar uzlikumu, ar kuru tiek 
noteikts, ka dāvinājums tiek izmantots tikai un vienī-
gi likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas 
(gādāt par iedzīvotāju izglītību) izpildei un pēc atdalī-
šanas tam tiek piešķirts nosaukums “Līvena parks”.

• • •
Norakstīt debitoru bezcerīgos parādus un atzīt pār-
maksu ieņēmumos.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības konsolidētā 
2021. gada pārskatu.

• • •
Piekrist mainīt Dobeles novada pašvaldībai piederošu 
zemesgabalu 3613 m2 platībā Baznīcas ielā 3, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010073007, 
pret Baibas Lūsiņas piederošiem zemesgabaliem 
Brīvības iela 19, Dobelē, Dobeles novadā, 3738 m2 
platībā ar kadastra numuru 46010032002 un zemes-
gabalu Brīvības iela 19A, Dobelē, Dobeles novadā, 
1103 m2 platībā ar kadastra numuru 46010032203.

Santa Eberte,
Dobeles novada pašvaldības

domes sēžu sekretāre

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 8. 
jūnijā plkst. 14.00 (Dobeles novada pašval-
dības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
Dobeles novadā) atklātā mutiskā izsolē 
pārdod ar augšupejošu soli:

- dzīvokli Nr. 21 Priežu ielā 10, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 41,2 
kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 
kopīpašuma 412/8962 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadas-
tra numurs 4646 900 0639, par sākumcenu 
4300 eiro, solis 400 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 430 eiro un dalības maksu 20 
eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar 
SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, 
zvanot pa tālr.: 63722463.

- dzīvokli Nr. 27 Priežu ielā 26, Gar-
denē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49 
kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās 
kopīpašuma 469/25509 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadas-
tra numurs 4646 900 0640, par sākumcenu 
4300 eiro, solis 400 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 430 eiro un dalības maksu 20 
eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar 
SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, 
zvanot pa tālr.: 63722463.

- dzīvokli Nr. 7 “Imantas”, Īles pagastā, 
Dobeles novadā, 46,3 kv.m. platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 463/5256 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mā-
jas, šķūņa, noliktavas un zemes, kadastra 
numurs 4664 900 0065, par sākumcenu 
1900 eiro, solis 200 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 190 eiro un dalības maksu 20 
eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar 
SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu 
pārzini, zvanot pa mobilo tālr.: 27234102.

- dzīvokli Nr. 2 Bērzes ielā 24, Dobelē, Do-
beles novadā, 72,2 kv.m. platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 722/8491 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mā-
jas, kadastra numurs 4601 900 3051, par 
sākumcenu 14000 eiro, solis 500 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pietei-
kums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1400 eiro 
un dalības maksu 20 eiro. Dzīvokļa apskates 
laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles nam-
saimnieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 
63722463. 

- zemesgabalu Skolas iela 2, Bēnē, Bēnes 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 4650 005 0303, platība 0,1312 
ha (kadastra apzīmējums 4650 005 0303) 
par sākumcenu 1800 eiro, solis 150 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. jūnijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pietei-
kums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 180 eiro un 
dalības maksu 40 eiro. Informācija par ze-
mesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 
63707249.

- zemesgabalu Lauku iela 27, Dobelē, Do-
beles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 
4418, platība 2,5307 ha (kadastra apzīmē-
jums 4601 004 4418) par sākumcenu 70900 
eiro, solis 5000 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 7090 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Informācija par zemesgabalu www.ka-
dastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

- zemesgabalu Lauku iela 25B, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 
4601 004 0008, platība 7,6249 ha, kadastra 
apzīmējums 4601 004 0006, un uz tā esošu 
ēku/būvju īpašumu Gaurata iela 20, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 
504 4453, par sākumcenu 175400 eiro, solis 

5000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 6. 
jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pi-
eteikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 17540 eiro 
un dalības maksu 50 eiro. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldī-
bas Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa 
tālr.: 63707249.

- zemesgabalu “Grantiņi” Naudītes pa-
gastā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 4680 002 0147, platība 1,46 ha (kadastra 
apzīmējums 4680 002 0147) par sākumcenu 
22800 eiro, solis 2000 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 2280 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Informācija par zemesgabalu www.ka-
dastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

- zemesgabalu “Dzīsliņas” Tērvetes pa-
gastā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 4688 004 0139, platība 2,28 ha (kadastra 
apzīmējums 4688 004 0115) par sākumcenu 
18900 eiro, solis 1500 eiro. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rak-
stveidā jāiesniedz pieteikums par pie-
dalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 1890 eiro un dalības mak-
su 40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma 
tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jam nomniekam. Informācija par zemes-
gabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 
63707249.

- zemesgabalu “Vakari” Auru pagastā, Do-
beles novadā, ar kadastra numuru 4646 009 
0061, platība 2,9 ha (kadastra apzīmējums 
4646 009 0061) par sākumcenu 23800 eiro, 
solis 2000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
2380 eiro un dalības maksu 40 eiro. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā 
īpašuma pašreizējam nomniekam. In-
formācija par zemesgabalu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

- zemesgabalu “Jaundimzas” Auru pa-
gastā, Dobeles novadā, ar kadastra num-
uru 4646 008 0416, platība 1,9 ha (kadastra 
apzīmējums 4646 008 0416) par sākumcenu 
16500 eiro, solis 1500 eiro. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rak-
stveidā jāiesniedz pieteikums par pie-
dalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 1650 eiro un dalības maksu 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesī-
bas ir piegulošo zemesgabalu īpašniekiem. 
Informācija par zemesgabalu www.kadas-
trs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

- zemesgabalu “Čiekuri” Bērzes pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4652 
001 0062, platība 1,44 ha (kadastra apzīmē-
jums 4652 001 0062) par sākumcenu 11200 
eiro, solis 1000 eiro. Dalībniekiem līdz 
2022. gada 6. jūnijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 1120 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Informācija par zemesgabalu www.ka-
dastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249. 

Nosolīto pirkumu maksas samaksas ter-
miņš – 2022. gada 31. augusts.
Ar izsoles noteikumiem interesenti var 
iepazīties Dobeles novada pašvaldībā (Brīvī-
bas ielā 15, Dobelē), darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa 
ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība,
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, 
LV-3701;
Reģ. nr. LV90009115092.

Norēķinu konts AS “SEB banka”:
- konta nr. LV94UNLA0050014267180;
- kods UNLALV2X.
Norēķinu konts AS “Swedbank”:
- konta nr. LV28HABA0001402050427;
- kods HABALV22.

IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
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Dobeles novada skolās 
aizvadīts skatuves runas 
priekšnesumu video konkurss
Aprīlī Dobeles novada izglītības iestādēs 
notika skatuves runas konkurss. Lai varētu 
dalībniekus virzīt nākamajām kārtām, bija 
nepieciešams skatuves runas priekšnesu-
mu uzņemt video versijā. 1. kārtā piedalī-
jās 31 dalībnieks no Dobeles 1. vidusskolas, 
Augstkalnes, Annas Brigaderes, Penkules 
un Gardenes pamatskolām.
Skolēnu skatuves runas priekšnesums video 
konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna 
spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, 
izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam 
aktuālām tēmām. 
Video priekšnesumu konkursa 2. kār-
tai izvirzīti 6 dalībnieki Elizabete Bērtule, 
Jānis Ģirnis, Veronika Vanaga no Dobeles 1. 
vidusskolas, Aleksis Radzevičs no Penkules 
pamatskolas, Elīza Veilande no Annas 
Brigaderes pamatskolas, Jasmīna Jēruma 
no Augstkalnes pamatskolas. Šos dalībnie-
kus vērtēs Valsts izglītības un satura centra 
izveidota vērtēšanas komisija pēc noteik-
tiem kritērijiem: domas atklāsme (runas 
loģika un runātāja uzdevums), spilgtu 
priekšstatu gleznu esamība un atklāsme  
klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), 
kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra 
dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstī-
ba runātājam (vecums, individualitāte). 
Rezultāti būs zināmi maija vidū.
Paldies dalībniekiem, skolotājiem, filmētā-
jiem un citiem atbalstītājiem. Protams, vēlam 
veiksmi mūsu novada runātājiem 2. kārtā!

Izskanējuši Dobeles novada 
mazo vokālās mūzikas 
kolektīvu dziedāšanas 
svētki “saBalsis 2022”
21. aprīlī Dobeles Mūzikas skolas koncert-
zālē “Zinta” notika Dobeles novada mazo 
vokālās mūzikas kolektīvu dziedāšanas 
svētki “saBalsis 2022”. Pasākumā piedalī-
jās 12 novada izglītības iestāžu ansambļi, 
kuri izdziedāja šajā mācību gadā apgūto 
repertuāru. Paldies kolektīvu vadītājiem un 
skanīgo balsu īpašniekiem, kuri dziedāša-
nas svētkos priecēja viens otru un klātienē 
izbaudīja atkalsatikšanās prieku! 

Citāda “Olimpiskā diena 2022”
Šogad “Olimpiskā diena 2022” notika, atzī-
mējot Latvijas Olimpiskās komitejas 100. 
dzimšanas dienu. Tās devīze – “100 gadi 
#sportiņā!”.
22. aprīlī no 18 mūsu novada izglītības 
iestādēm audzēkņi un darbinieki kopā ar 
pārējiem Latvijas iedzīvotājiem piedalījās 
Vislatvijas rīta vingrošanā. Dobeles nova-
dā sportoja gandrīz 2 tūkstoši skolēnu un 
pedagogu. Visi dalībnieki saņēma Latvijas 
Olimpiskās komitejas sertifikātus un dažā-
das veicināšanas balvas.
Šoreiz katra pirmsskolas izglītības iestāde 
un vispārizglītojošā skola klātienē atbilsto-
ši savām iespējām rīkoja brīvas izvēles 
Olimpiskās dienas vai Olimpiskā mēne-
ša aktivitātes. Paldies ikkatrai iestādei par 
iesaistīšanos Olimpiskajā kustībā!

Anita Celmiņa,
Dobeles novada Izglītības 

pārvaldes metodiķe

Kopumā mūsu skolēni ir piedalījušies 
20 mācību priekšmetu olimpiādēs, gūstot 
sasniegumus gan valsts mērogā un Zemgales 
reģionā, gan Dobeles novada izglītības ies-
tāžu konkurencē. Kopumā Dobeles novada 
mācību priekšmetu olimpiādēs ir piedalīju-
šies 474 skolēni, no tiem 104 skolēni guvuši 
godalgotas vietas.

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2022. 
gada 28. aprīļa lēmumu par noteikumiem 
“Dobeles novada pašvaldības izglītības iestā-
žu izglītojamo sasniegumu izvērtēšanas un 
apbalvošanas kārtība”, kā arī mācību priekš-
metu olimpiāžu rezultātu protokoliem godal-
gotajiem skolēniem naudas balvās ir izmak-
sāti 3300 eiro. Paldies skolēniem un viņu 
pedagogiem, kas ieguldīja savu darbu, lai 
sagatavotos un piedalītos mācību priekšme-
tu olimpiādēs, lai, gūstot godalgotus rezul-
tātus valsts un Zemgales reģiona mērogā, 
popularizētu Dobeles novada vārdu.

Lepojamies ar absolūti augstākajiem sasnie-
gumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!

Valsts mēroga olimpiāžu laureāti
Vēstures olimpiādē: 
- I pakāpes diploms un zelta medaļa – 

Enriks Birze, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Aija Prokopova.

Bioloģijas olimpiādē: 
- I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga 

Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Gita Heistere;

- II pakāpes diploms un sudraba medaļa 
– Annija Smilga, Dobeles Valsts ģimnāzija, 
pedagogs Gita Heistere;

- III pakāpes diploms un bronzas medaļa – 
Maira Cine, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Gita Heistere.

Ķīmijas olimpiādē:
- I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga 

Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Laura Laimiņa;

- I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līva 
Eglīte, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs 
Laura Laimiņa.

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē:
- I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga 

Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Vija Elarte;

- III pakāpes diploms un bronzas medaļa 
– Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģimnāzija, peda-
gogs Vija Elarte;

- III pakāpes diploms un bronzas medaļa 
– Anete Stepiņa, Dobeles Valsts ģimnāzija, 
pedagogs Vija Elarte. 

Zemgales reģiona olimpiādes 
laureāti

4. klases matemātikas olimpiādē:
- 3. vieta – Krišjānis Lagzdiņš, Annas Brigade-

res pamat  skola, pedagogs Ingrīda Kļaviņa;
- 3. vieta – Ralfs Kristians Plūme, Dobeles 

1. vidusskola, pedagogs Sņežana Makarenko;
- Atzinība – Gabriela Bērmane, Auces 

vidusskola, pedagogs Tamāra Čampere.

Dobeles novada mācību 
priekšmetu olimpiāžu laureāti

Angļu valodas olimpiāde 10.–12. klašu 
skolēniem:
- 1. vieta – Krists Dukurs, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Tatjana Savicka.

Vācu valodas olimpiāde 10.–12. klašu 
skolēniem: 
- 1. vieta – Estere Upmale, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Andra Bulmere.

Krievu valodas olimpiāde 8.–12. klašu 
skolēniem:
- 1. vieta – Arīna Rimdenoka, Gardenes 

pamatskola, pedagogs Rina Ivanova;
- 1. vieta – Natāns Krastiņš, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Jeļena Ranķe;
- 1. vieta – Anastasija Būmane, Auces 

vidusskola, pedagogs Laima Guļaško;
- 1. vieta – Jūlija Ivanova, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Jeļena Ranķe.

Bioloģijas olimpiāde 9.–12. klašu 
skolēniem:
- 1. vieta – Līga Blumfelde, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere;
- 1. vieta – Maira Cine, Dobeles Valsts ģim-

nāzija, pedagogs Gita Heistere;
- 1. vieta – Agnete Saule, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere;
- 1. vieta – Astra Mazpreciniece, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere.

Vēstures valsts olimpiāde 9. un 12. klašu 
skolēniem:
- 1. vieta – Ādams Dučkens, Mežinieku 

pamatskola, pedagogs Raitis Čivčs–Vaivads;
- 1. vieta – Enriks Birze, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Aija Prokopova.

Fizikas olimpiāde 9.–12. klašu skolēniem:
- 1. vieta – Rainers Mozulis, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Pēteris Puķītis;
- 1. vieta – Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģim-

nāzija, pedagogs Ineta Žeiere.

Matemātikas olimpiāde 9.–12. klašu 
skolēniem:
- 1. vieta – Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģim-

nāzija, pedagogs Daina Glušaka;
- 1. vieta – Maira Cine, Dobeles Valsts ģim-

nāzija, pedagogs Aiva Rituma;
- 1. vieta – Agnete Saule, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Aiva Rituma;
- 1. vieta – Anastasija Varmahovska, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, pedagogs Aiva Rituma.

Ekonomikas olimpiāde (tiešsaistē) 
9.– 12. klašu skolēniem:
- 1. vieta – Kristers Vaits, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Ivita Asare.

Ķīmijas olimpiāde (tiešsaistē) 
9.–12. klašu skolēniem:
- 1. vieta – Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģim-

nāzija, pedagogs Laura Laimiņa;
- 1. vieta – Emīls Grants, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Sarmīte Dude;
- 1. vieta – Agnete Saule, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Ineta Žeiere.

Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaistē) 
9.–12. klašu skolēniem:
- 1. vieta – Rendijs Valts Rebainis, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, pedagogs Anda Balama.

Latviešu valodas un 
literatūras olimpiāde 8.–9. 

klašu skolēniem (tiešsaistē):
- 1. vieta – Anete Stepiņa, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Vija Elarte;
- 1. vieta – Ralfs Tutiņš, Bēnes pamatskola, 

pedagogs Inese Garbile.

2. klases kombinētā olimpiāde matemātikā, 
latviešu valodā, dabaszinībās:
- 1. vieta – Anna Eglīte, Mežinieku pamat-

skola, pedagogs Anda Janševska.

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 11.–12. klašu skolēniem 
(tiešsaistē):
- 1. vieta – Kristīne Elizabete Brīkše, 

Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Ilze Ose;
- 1. vieta – Ariana Kaimiņa, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Ilze Ose.

Angļu valoda 8. klases 
skolēniem:
- 1. vieta – Amanda Zandersone, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, pedagogs Elita Freija.

4. klases matemātikas olimpiāde:
- 1. vieta – Krišjānis Legzdiņš, Annas 

Brigaderes pamatskola, pedagogs Ingrīda 
Kļaviņa.

3. klases kombinētā olimpiāde matemātikā, 
latviešu valodā, dabaszinībās:
- 1. vieta – Una Girgensone, Annas 

Brigaderes pamatskola, pedagogs Renāte 
Kauņecka.

Matemātikas olimpiāde 5.–8. klašu 
skolēniem: 
- 1. vieta – Judīte Freimane, Gardenes 

pamatskola, pedagogs Rina Ivanova;
- 1. vieta – Krists Lukass Rublāns, Mežinieku 

pamatskola, pedagogs Vēsma Merkliņa;
- 1. vieta – Amanda Krūmiņa, Dobeles 

Valsts ģimnāzija, pedagogs Aiva Rituma;
- 1. vieta – Zintis Silovs, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Laila Vanadziņa.

Mūzikas olimpiāde:
- 1. vieta – Līva Blumfelde, Dobeles Valsts 

ģimnāzija, pedagogs Raimonds Bulmers.

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde 6.–7. klašu skolēniem:

- 1. vieta – Jānis Ģirnis, Dobeles 1. vidus-
skola, pedagogs Marina Alsberga;

- 1. vieta – Līva Blumfelde, Dobeles Valsts 
ģimnāzija, pedagogs Ilze Ose.

Angļu valodas olimpiāde 
6. klašu skolēniem:
- 1. vieta – Niksija Dambrauska, Dobeles 

sākumskola, pedagogs Ilona Lubarsaka;
- 1. vieta – Viestarts Grots, Auces vidussko-

la, pedagogs Jana Smila.
Atbalstot Pasaules mēroga latviešu valodas 

diktātu, pēc Dobeles novada pašvaldības ini-
ciatīvas nu jau tradicionāli 5. klases skolēni 
raksta diktātu. Šogad tie bija 22 skolēni no 8 
izglītības iestādēm. Absolūti augstāko rezul-
tātu ieguvējas, kas diktātā bija pieļāvušas 
tikai vienu kļūdu:

- 1. vieta – Rūta Lāce, Dobeles sākumskola, 
pedagogs Iveta Stankeviča;

- 1. vieta – Anete Ontužāne, Dobeles 
sākumskola, pedagogs Iveta Stankeviča.

Sarmīte Dude,
Dobeles novada Izglītības 

pārvaldes metodiķe

ABSOLŪTI AUGSTĀKIE SASNIEGUMI VALSTS, 
ZEMGALES REĢIONA UN DOBELES NOVADA 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS
Pakāpeniski tuvojas 2021./2022. mācību gada noslēgums, kad ne tikai izglītības iestādēs, bet arī Dobeles novada Izglītības pārvaldē 
tiek apkopoti skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs.

Latvijas Meža dienas aicina
AS “Latvijas valsts meži” kopš 2018. gada ir 
iedibinājuši jaunu tradīciju – reizi gadā aici-
nāt vienkopus dabas parkā Tērvetē visus 
meža draugus, lai svinētu “Latvijas Meža 
dienas” kopā.
Šogad Meža dienas notiks 27.–28. maijā, 
aicinot skolas un ģimenes iepazīt Latvijas 
mežu bagātības. Pasākumu rīko VAS 
“Latvijas valsts meži” sadarbībā ar “Zaļo 
jostu”, Dobeles novada pašvaldību un dažā-
dām meža nozares organizācijām.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Īpaši gai-
dītas ciemos skolas un ģimenes, lai iepazītu 
meža audzēšanas ciklu no sēkliņas līdz koka 
mājai, kā arī izzinātu mācību un karjeras 
iespējas meža nozarē vairāk nekā 80 meža 
izziņas pieturās!

Lilita Kauste, “LVM Parki un ezeri”,
VAS “Latvijas valsts meži” dabas parka 

Tērvetē informācijas centra vadītāja
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Lielā talka šogad notika 30. aprīlī, un ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja pie-
teikt savu talkošanas vietu mājaslapā www.talkas.lv, lai talkas dienā konkrē-
tā teritorijā organizētu sakopšanas darbus. Visā Latvijā šogad kopumā tika 
pieteiktas 1214 talkas vietas, Dobeles novadā iedzīvotāji strādāja gan Dobelē, 
gan Aucē, gan pagastos.

Sekojot sen iedibinātai tradīcijai, arī šī gada sākumā tika izziņoti 2021. gada labāko un izcilāko novada jaunatnes 
sportistu vārdi. Visas balvas (ar nelieliem izņēmumiem) jau atradušas savus īpašniekus.

PIECPADSMITĀ LIELĀ TALKA NOSLĒGUSIES!

NOSAUKTI DOBELES NOVADA “JAUNATNES SPORTA LAUREĀTI 2021”

“Gada jaunatnes sportists 2021” Daniels Vilciņš 
un viņa treneris Vilnis Celmiņš. 

Foto no Dobeles Sporta skolas arhīva

M   ūsu valstī noteikto Covid-19 iero-
bežojumu dēļ jau otro gadu tās 
tiek pasniegtas neformālā gai-

sotnē. Katra sporta veida pārstāvji kopā 
ar treneri atsevišķi ieradās Sporta skolā 
uz improvizētu apbalvošanas ceremoniju. 
Mūsu karstākā vēlēšanās ir, lai nākamajā 
gadā visi jaunatnes sporta izcilnieki kopā ar 
treneriem un vecākiem atkal pulcētos kopā 
un prožektoru gaismā, ar svinīgām uzru-
nām un aplausu pavadībā saņemtu savas 
godam nopelnītās balvas!

2021. gadā visa mēroga jauniešu sacensību 
kalendārus stipri koriģēja Covid-19 pandē-
mija. Piemēram, jaunajiem handbolistiem 
un handbolistēm valsts čempionāts nenoti-
ka. Sezonā bija jāsamierinās tikai ar dalību 
dažos Baltijas mēroga jaunatnes turnīros.

Ņemot vērā mūsu jauniešu 2021. gadā 
Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules arēnās 
gūtos panākumus, vērtēšanas komisija pēc 
“karstām” izvērtēšanas diskusijām visus kan-
didātus sarindoja trīs nominācijās.

“Labākais jaunatnes sportists 2021”:
- Elīza Bilkšte, Kristiāna Blažēvica, 

Agnese Virubka, Andija Peļņa, Ieva Karro, 
Kristīne Gerasimova, Eva Kovrigina, Milana 
Naudiņa, Katrīna Koņušeka, Ance Grante, 

Līva Piterniece, Nikola Dārzniece, Linda 
Kaminska, Kārlis Auders, Andris Vidovskis, 
Ritvars Putra, Kristians Gidrevics, Artis 
Laimīte, Kevins Plaunovs, Niks Lagzda, 
Valdis Kalniņš, Raiens Šnepsts, Emīls 
Vilsons, Aivo Labrencis, Kristers Bārzdiņš, 
Edvards Toks, Kārlis Kirilka, Matīss Zolners, 
Ralfs Sproģis, Endijs Leja, Klāvs Erbs, 
Zigurds Štelfs, Deivids Belēvičs, Artis Putra, 
Alans Henrijs Haļutins – handbolā;

- Dmitrijs Ivanovs, Aleksandrs Bargatins, 
Mārtiņš Bergmanis, Amanda Zandersone 
– šaušanā;

- Marks Blumfelds – karatē;
- Aivis Leibmans – riteņbraukšanā;
- Bruno Braželis – kartingā;
- Niks Kursins – vieglatlētikā.

“Izcilākais jaunatnes sportists 2021”:
- Rihards Zorge, Ernests Erbs, Elīza Rasiņa, 

Sanija Didže – šaušanā;
- Mairis Pumpurs – motokrosā;
- Kevins Mežinskis, Edvards Juhimenko 

– svarcelšanā;
- Ričards Osītis – dambretē;
- Kitija Siltumēna, Adelīna Jefimova, Linda 

Eihmane, Daniela Leitāne, Madara Aboma, 
Evelīna Ermane–Marčenko, Ralfs Vistiņš 
– riteņbraukšanā;

- Beāte Bula – peldēšanā;
- Patrīcija Grosberga, Matīss Jansons,  

Beāte Jansone – vieglatlētikā;
- Beāte Šmuksta, Roberts Lignickis –  

šaušanā;
- Viktors Holodovs – karatē;
- Andrians Bulko, Karolina Bulko, Mikus 

Jansons, Marta Gustiņa, Eduards Eihmanis 
– triatlonā.

“Labākā” un “Izcilākā” tre-
nera balvas saņēma:

- Larisa Veinberga, Linda Karloviča, Egils 
Politers, Jānis Braželis, Miks Spass, Raivo 
Dēliņš, Tamāra Bumbiere, Kārlis Kalniņš, 
Skaidrīte Velberga, Armands Freimanis, 
Dmitrijs Varlamovs un Dainis Ritums.

Prestižo Dobeles novada “Gada jaunatnes 
sportists 2021” balvu pelnīti saņēma jaunais 
šāvējs Daniels Vilciņš. Viņa treneris Vilnis 
Celmiņš tika sveikts kā “Gada jaunatnes tre-
neris 2021”. Daniela 2021. gada sportisko 
panākumu saraksts ir gana plašs: pasaules 
čempionātā junioriem – 5. vieta, Eiropas 
čempionātā junioriem – bronza, Baltijas un 
Latvijas čempionātos – zelts, starptautisku 
sacensību godalgotu vietu ieguvējs.

Sveicam visus laureātus, viņu trenerus 
un vecākus! Novēlam izcilus sasniegumus 

sporta arēnās, un – uz tikšanos pasākumā 
“Jaunatnes sporta laureāts 2022”.

Viesturs Dude,
Dobeles Sporta skolas direktors

Talkotāji Lielaucē godam nopelnījuši pusdienas.                           Foto no talkotāju personīgā arhīva

A   nneniekos talkotāji šogad strādāja 
pie bijušās skolas, savukārt Dobeles 
novada pašvaldības pārstāvji šogad 

pulcējās pie Zebrus ezera, lai sakoptu ezera 
apkārtni un veidotu jaunus koka soliņus 
atpūtniekiem vasarā. Auru ciemata iedzīvo-
tāji pulcējās, lai sakoptu stadiona apkārtni, 
savukārt Ķirpēnu un Gardenes iedzīvotāji 
tika gaidīti, lai kopā sakoptu ciematu teri-
toriju, kur sakopšanas darbi nepieciešami 
visvairāk. Aizstrautnieku ļaudis šogad ne 
tikai kopa ciemata teritoriju, bet arī veidoja 
jaunus apstādījumus, kas vienmēr atgādi-
nās par darbīgajiem mirkļiem, kas pavadīti 
kopā Lielās Talkas laikā.

Aucē iedzīvotāji tika aicināti sakopt terito-
riju Jura Mātera ielā 11, kas ir piegulošā teri-
torija Auces vidusskolas vecajai ēkai. Auces 
pilsētas pārvaldnieka pienākumu izpildītā-
jam krūmu izzāgēšanā un teritorijas sakop-
šanā piebiedrojās Auces vidusskolas direk-
tore un darbinieki, pēc talkas darbi tika 
pabeigti ar algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos iesaistīto cilvēku palīdzību. Auces 
Pensionāru biedrība Veltas Jaunzemes vadī-
bā jau ilgus gadus pavasarī Lielās Talkas laikā 
iesaistās Sniķerkalna kapsētas sakopšanas 
darbos. Velta Jaunzeme uzsver: “Īpaši rūpē-
jamies par tiem kapiem, kurus neviens neap-
kopj, šogad talkot ieradās ap 30 senioru, par 
ko man ir liels gandarījums.”

Bēnē Lielās Talkas dienā notika arī 
Pavasara tirdziņš “Tas nav nekāds joks”, kas 
bija ļoti plaši apmeklēts pasākums, varbūt 
tāpēc talkošana palika otrajā plānā, jo Bēnes 
pagasta pārvaldniekam pievienojās vien daži 
cilvēki, taču Bēnes upes krastmalā un gar 
Vecmiķeļu ceļmalu vienalga tika savākta 
prāva atkritumu kaudze, savukārt Bērzē dar-
bīgie pagasta iedzīvotāji kopa Bērzes baznī-
cas parku un Bērzes kapu apkārtni, bet biks-
tenieki pulcējās, lai savestu kārtībā Bikstu 
centra sporta laukumu. Bukaišos īpaši tika 

uzrunāti daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai 
kopā sakoptu mājas apkārtnes teritoriju.

Dobelē pilsētniekus šogad talkot aicināja 
SIA “Baltic Candles Ltd” Zitas Sāvičas vadībā 
ar savu komandu. Kopā Ķestermežā sapulcē-
jās 37 cilvēki. Talkas laikā tika tīrīts mežs, kā 
arī no kritušajiem kokiem un pameža attīrīta 
pastaigu taka. Uzņēmums bija sagādājis arī 
pārsteigumu – talcinieki varēja laimēt velo-
sipēdu 450 eiro vērtībā un dāvanu kartes no 
viņu veikala. Dobelē šī nebija vienīgā talko-
šanas vieta, kurai varēja pievienoties, iedzī-
votāji tika aicināti uz kopīgu strādāšanu arī 
vairākās citās vietās Dobelē, lai liktu lietā 
savu darba sparu.

Īlē iebrauktuvi no pilskalna līdz peldēta-
vai un ceļu no Īles pilskalna līdz baznīcai 
kopa un tīrīja aktīvākie īlenieki, savukārt 
Lielaucē uz talku šogad sasauca Lielauces 
tautas nama vadītāja Dace Čunka. Darbi 
Lielās Talkas dienā tika sākti 9.00 no rīta, 
taču daži nepacietīgākie bija ieradušies jau 
agrāk. Aicinājumam talkot atsaucās 46 cilvē-
ki. Strādāja visi, sākot ar jaunāko dalībnieci, 
kurai ir 10 mēneši, beidzot ar Lielauces soci-
ālās mājas iedzīvotājiem. Bija ģimenes, kuras 
ieradās četru paaudžu sastāvā. Divu stun-
du laikā tika sakopta visa Lielauces estrādes 
teritorija, pēc talkas pagasta pārvalde bija 
parūpējusies par pusdienām visiem talcinie-
kiem – gan lieliem, gan maziem. Jau divas 
nedēļas pirms Lielās Talkas dienas arī bied-
rība “Lielauces attīstībai” talkoja Lielaucē. 
Talcinieki čakli pastrādāja pie Lielauces baz-
nīcas mūriem. 

Viena no Aigara Verņa sapulcinātajām 
brigādēm no gruvešiem atlasīja veselos un 
pusķieģeļus, pēc tam izlīdzinot kara laikā 
izveidotās bumbu bedres, trešā brigāde no 
apauguma attīrīja dienvidu puses nogāzi, 
tagad arī no Auces–Tukuma ceļa puses vasa-
rā varēs redzēt baznīcas mūrus, ko nākotnē 
plānots iekonservēt, lai īstenotu sen lolotu 

sapni – īstenotu grandiozu mūru atjauno-
šanas projektu. Visvairāk talcinieki priecā-
jas par izlīdzināto reljefu ap baznīcu, tāpat 
gandarījums par pilnībā attīrīto kapu plāks-
ni, 23. aprīlī talkošanas darbi tika turpināti 
Lielauces pils parkā, lai kopīgi savāktu kri-
tušos zarus un sagrābtu lapas, paši talkotā-
ji savu darbošanos nosauca par teritorijas 
“kosmētisko pīlingu”.

Jaunbērzē īpaša uzmanība šogad tika 
pievērsta daudzdzīvokļu mājām, kur zem 
balkoniem nācās savākt uzkrāto “kultūrs-
lāni”, tāpat bija iespēja strādāt pie kūtiņu 
un garāžu teritorijas sakopšanas, savukārt 
Naudītes ļaudis tika gaidīti, lai kopā parūpē-
tos par Naudītes centra teritoriju.

Krimūnu pagastā ļaudis pulcējās rude-
nī stādīto “Laimes koku parkā”, lai veido-
tu kociņu apdobes, sakoptu parka teritoriju 
un iedēstītu arī jaunus kociņus. Penkules 
iedzīvotājiem bija iespēja pievienoties gan 
Penkules evaņģēliski luteriskās baznīcas 
teritorijas sakopšanas darbos, gan Ālaves 
muižas apkārtnes sakopšanas darbos, savu-
kārt Tērvetē šogad talciniekus gaidīja VAS 
“Latvijas valsts meži” Dabas parka teritori-
jā, lai veidotu ekspozīcijas laukumu, kas būs 
nepieciešams pasākumā “Latvijas Meža die-

nas 2022”. Pasākums gaidāms jau pavisam 
drīz. Atbalstītāji kopa teritoriju un līdzināja 
šķeldu laukumos, kur tiks izvietoti pasāku-
ma eksponāti.

Vecaucē jau vairākus gadus Lielās Talkas 
laikā vietējie tiek aicināti palīdzēt sakopt 
plašo parka teritoriju, savukārt Vītiņu pen-
sionāru biedrības “Mežābele” pārstāvji 
Zandas Košinskas vadībā vāca atkritumus 
Vaiti–Putras ceļmalā, šo ceļmalu uzkopšanu 
Lielās Talkas laikā viņi veic jau vairāku gadu 
garumā, un ik gadu pensionāru biedrībai 
pievienojas papildspēki.

Zebrenē talkas dienā bija īpašs uzde-
vums – sajūtu takas sakopšana un materiālu 
atjaunošana ar čiekuriem, skaidām un koka 
ripām, vairākās vietās pagasta teritorijā tika 
iestādīti  bērziņi, kas nākotnē priecēs gan 
vietējos iedzīvotājus, gan viesus. 

Kopumā novadā talkoja vairāk nekā pieci 
simti cilvēku. Liels paldies visiem strādīga-
jiem un aktīvajiem novada iedzīvotājiem. 
Rūpēsimies par savas zemes tīrību, sakoptī-
bu un drošību arī ikdienā! 

Vija Vika,
Dobeles novada pašvaldības
vides pārvaldības speciāliste
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AUROS ATJAUNO CEĻUS
Aprīlī Auru pagastā sākušies ceļu greiderēšanas un ceļu 

virsmas atjaunošanas un remonta darbi. Ir apsekoti visi 
pagasta ceļi un izvērtēts to stāvoklis, un saplānoti darbi, kas 
veicami šajā gadā. Maijā noslēgsies iepirkums par Skolas 
ielas rekonstrukciju Auru ciematā. Auru ciemata parkā tiks 
veikts darbs, kas saistīts ar parka seno dižkoku saglabāša-
nu. Šo darbu veiks speciāli pieaicināta arboristu komanda. 
Maija beigās veiksim vairāk noslogoto ceļu virsmas apstrādi 
ar pretputekļu līdzekli.

Jānis Ozoliņš,
Auru pagasta pārvaldes vadītājs 

SADARBĪBAI VIENMĒR ATVĒRTI 
AUGSTKALNES UN BUKAIŠU PAGASTOS

Šobrīd Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvaldes vadītāja 
Sandra Latiša ļoti priecājas par noslēgušos konkursu uz abu 
pagastu pasākumu organizatora vietu. Šos pienākumus pildīs 
jaunā darbiniece Liene Stepiņa. Pasākumu organizatore jau 
ir iepazinusies ar kultūras iespējām un līdzšinējām pasāku-
mu tradīcijām pagastos, kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju 
ir izstrādāts visa gada pasākumu plāns, saglabājot spēkā arī 
iedibinātās tradīcijas sadarbībai ar Tērvetes kultūras namu.

Pagastu pārvaldes vadītāja saka lielu paldies ikvienam, kas 
atsaucās gan no pašvaldības, gan no abu pagastu pārvaldes 
izteiktajam uzaicinājumam vākt ziedojumus Dobeles novada 
sadraudzības pašvaldībai Shidnicā Ukrainā. Tas notika ļoti 
operatīvi, iesaistot gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, gan visu 
Augstkalnes pamatskolas saimi.

Aizvadītā mēneša laikā Augstkalnes pagasta pārvaldes tel-
pās norisinājās trīs radošas un darbīgas ādas apstrādes meis-
tarklases, kā rezultātā tapa pases vāciņi, maciņi, lielāka vai 
mazāka somiņa, bez pirkstu galu ādas cimdiņi un dienasgrā-
matas vāki. Savukārt 3. maijā interesenti devās izbraukumā 
uz maizes meistarklasi Izaugsmes centrā “Tērvetes līči”.

Augstkalnes pagasta pārvalde par veiksmīgu dēvē savu 
sadarbību ar Augstkalnes pamatskolu, kas šobrīd vainago-
jusies ar kopīgi izstrādātu un 16. maijā iesniegtu projek-
tu “Aktivitāšu centra “Domu nams” izveide Augstkalnē”.  
Projekts paredz izveidot dažādu aktivitāšu centru ikvienam 
bez vecuma ierobežojuma, lai radītu iespēju lietderīgi pava-
dīt brīvo laiku.

Ar pagasta pārvaldes vadītāju Sandru Latišu sarunājās
Inita Roze,

Dobeles novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

PAVASARĪGI ROSĪGS, GANDARĪJUMIEM 
BAGĀTS UN ATKALSATIKŠANĀS 
PRIEKA PIEPILDĪTS LAIKS TĒRVETĒ UN 
TĒRVETNIEKIEM

Šobrīd ir labi padarīta darba sajūta pēc Lielās Talkas, jo 
tērvetnieki iesaistījās gan solo talkās, gan kolektīvajā tal-
košanā. Par talciniekiem īpaši priecājās Annas Brigaderes 
muzeja “Sprīdīši” saimnieki, kas sadarbībā ar Tērvetes kul-
tūras namu šo īpašumu bija iezīmējuši Lielās Talkas kartē. 
Apkārtnes labiekārtošanas darbos iesaistījās arī Tērvetes 
pagasta darbinieku kolektīvs, kas turpināja teritorijas sakop-
šanas darbus Tērvetes pilsdrupās, jo maijā gaidāms pilsdru-
pu konservācijas projekta noslēguma pasākums.

• • •
Pagasta pārvaldes vadītājs Māris Berlands informē, ka tūlīt 

pēc Lieldienām ir noslēgts līgums ar SIA “J.E.F.” par dzīv-
nieku skulptūru izgaismošanu Tērvetes vēsturiskajā cen-
trā. Savukārt procesā ir tirgus izpēte par projekta izstrādi 
objektam “Gājēju ceļa būve gar valsts autoceļu P103 Dobele–
Bauska no tilta pār Tērvetes upi līdz Krasta ielai”. Šis savulaik 
bija Tērvetes iedzīvotāju lūgums pašvaldībai, ko sadzirdēja 
un akceptēja.

• • •
Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 

centra speciāliste Dace Laizāne informēja, ka martā un aprī-
lī Dobeles PIUAC sadarbībā ar LLKC Tērvetē organizēja trīs 
apmācību seminārus par daiļdārzu veidošanu un kopšanu. 
Kuplā interesentu pulkā pasniedzēja Ludmila Knoka dalījās 
ar dažādām jaunām vēsmām saistībā ar piemājas dārzu ierī-
košanu un uzturēšanu.

Pirmajā nodarbībā vairāk varēja uzzināt par kopējām ten-
dencēm dārzu ierīkošanā un augu izvēlē. Otrā nodarbība tika 
veltīta dārza idejām un individuāla stila veidošanai, savukārt 
trešā nodarbība – sarunai par aktuālajām tendencēm koku 
un krūmu veidošanai daiļdārzos. Tas viss, lai pavasaris mums 
ikvienam rosīgs, ziedošs un sirdis priecējošs!

AKTUĀLAIS PAGASTOS
• • •

23. aprīlī jauktais koris “Tērvete” viesojās Rīgas VEF 
Kultūras pilī, kur pieci koru kolektīvi plecu pie pleca izdzie-
dāja koncertprogrammu “Dziesmu straume”. Jaukto kori 
“Līga” no Ozolniekiem, Zinātņu akadēmijas Tautas kori 
“Gaismas pils” un jaukto kori “Ogre” pie sevis ciemos bija 
aicinājis VEF Kultūras pils koris “Senrīga”, kas ikvienam tai 
vakarā ļāva izbaudīt atsākušos koncertēšanas prieku pēc 
visiem aizliegumiem un ierobežojumiem.

Koris “Tērvete” koncertā ar īpašu lepnumu savā repertuā-
rā bija iekļāvis divas komponista Alvila Altmaņa dziesmas, jo 
gada nogalē rudenīgās noskaņās mākslinieka autorkoncerts 
ieplānots arī Tērvetes kultūras namā.

30. aprīlī Tērvetes kultūras namā Ūsiņu dienas tradīciju 
un to maģisko rituālu noskaņu koncertā “Es atnācu ugunti-
ņu…” tikās pieci deju kolektīvi. Vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Avots” uz sadraudzības koncertu bija aicinājis Bukaišu 
pagasta senioru deju kopu “Vārpa”, Penkules pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Sadancis”, kā arī vidējās paaudzes 
deju kolektīvu un jauniešu deju kolektīvu “Čiekurs” no Rīgas.

Noslēdzot pavasara viesizrāžu sezonu, Tērvetes amatierte-
ātris “Trīne” ar Gunāra Priedes lugas “Zilā” iestudējumu aprī-
ļa izskaņā priecēja skatītājus Jelgavas novada Vilces kultūras 
namā un Bikstu kultūras namā.

4. maijā ar apbalvošanas pasākumu noslēdzās nu jau tra-

dicionālā sporta aktivitāte “Esi aktīvs Tērvetē!”, kurā pieda-
lījās vairāk nekā 100 sporta un aktīvās atpūtas entuziasti ne 
tikai no Dobeles novada. Šai dienā tika aizvadīts arī “Stipro 
skrējiens pilskalnā”, savukārt Tērvetes estrādē daudzus prie-
cēja Pavasara mājražotāju tirdziņš un mūziķa Riharda Saules 
koncerts.

• • •
Sākot ar aprīli, Tērvetes kultūras nama kolektīvu papildi-

nāja jauna kultūras darbiniece – kultūras pasākumu orga-
nizatore Kristiāna Linda Sīmansone. Jaunā kolēģe jau aprī-
lī veiksmīgi iesaistījās Iltneru ģimenes mākslas darbu izstā-
des iekārtošanā kultūras nama mazajā zālē, izveidoja savu 
pirmo pasākuma scenāriju un veiksmīgi kopā ar kultūras 
nama vadītāju novadīja tautas deju pasākumu “Es atnācu 
uguntiņu…”. Daudz, viena mēneša laikā padarīts daudz, un 
atbildīgi!

• • •
Līdz maija beigām Tērvetes Kultūras nama mazajā zālē būs 

apskatāma mākslinieka Māra Iltnera un viņa talantīgo meitu 
– Aleksas un Lotes Iltneru mākslas darbu izstāde. Darbi ir 
ļoti netradicionāli un ikvienu interesentu pārsteidz ar savu 
vizuālo noskaņu. Laipni aicināti!

Inita Roze,
Dobeles novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms nepilniem diviem gadiem, 2020. gada 1. 
jūnijā, Dobeles PIUAC kopā ar sadarbības part-
neriem no Lietuvas – Anīkšču mākslas inkubato-
ru, mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru 
– uzsāka realizēt projektu “Amatniecība kā palīgs 
maznodrošināto kopienu sociālās dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai”.

Projekta mērķis ir motivēt un mudināt dažādu kopienu 
pārstāvjus no Latvijas un Lietuvas pierobežas apgabaliem 
kopā ar vietējiem amatniekiem–mentoriem apgūt pamat-
prasmes dažādās amatniecības nozarēs, kas palīdzētu mainīt 
šo cilvēku dzīvi uz labo pusi. Neskatoties uz sarežģīto epide-
mioloģisko situāciju gan pasaulē, gan Latvijā un ieviestajiem 
ierobežojumiem dažādu pasākumu organizēšanā, projekta 
divos gados izdevās paveikt visas ieplānotās aktivitātes.

Pagājušā gada pavasarī trīs praktizējoši psihologi–eksper-
ti – Dita Leinerte (Latvija), Lina Bagdonavičienė un Jūratė 
Griciūtė (Lietuva) izstrādāja īpaši pielāgotu 3 dienu apmācību 
programmu un rokasgrāmatu “Motivēti radīt”. Rokasgrāmata 
ir atbalsta materiāls amatniekiem–mentoriem, kur aprakstī-
ta pieeja un metodika darbā ar dažādu kopienu cilvēkiem, 
piedāvājot vairākas mācību teorijas un modeļus, kā arī men-
toringa praktiskie aspekti, individuālās un grupu koučinga 
tehnikas un apmācību metodes un tehnika, ko mentori varē-
tu izmantot. Rokasgrāmatā ir sniegti arī dažādi praktiski vin-
grinājumi un padomi. Rokasgrāmata ir pieejama ikvienam 
interesentam latviešu, lietuviešu un angļu valodās gan dru-
kātā veidā kā brošūra, gan kā e-grāmata www.pic.dobele.lv.

Kopīgais psihologu–ekspertu darbs turpinājās ne tikai pie 
rokasgrāmatas izstrādes, bet arī apmācību kursu vadīšanā. 
Pagājušā gada vasarā 3 dienu attālināto apmācību kursā psi-
hologi–eksperti dalījās savās zināšanās ar vairāk kā 40 amat-
niekiem–mentoriem no Latvijas un Lietuvas. Psihologi–
eksperti sniedza zināšanas un pieredzi, kas vēlāk palīdzē-
tu amatniekiem–mentoriem veiksmīgāk apmācīt un nodot 
pamatprasmes radošajās darbnīcās maznodrošināto kopie-
nu cilvēkiem.

Savukārt 2021. gada rudenī Aucē, Tērvetē un Dobelē sadar-
bībā ar psiholoģi–eksperti Ditu Leinerti notika trīs dienu teo-
rētiskās apmācības “Es varu radīt un darīt”. Vairāk nekā 60 
dalībniekiem – gan amatniekiem–mentoriem, gan vietējo 
kopienu cilvēkiem bija iespēja ielūkoties sevī, papētīt dažus 
personiskos aspektus mijiedarbībā ar citiem, sasparoties 
pozitīvām pārmaiņām dzīvē, iedvesmoties jaunām idejām un 
gūt pārliecību uzsākt ko jaunu.

Kā turpinājums teorētiskām apmācībām bija sešas rado-
šās darbnīcas Aucē, Auros, Bukaišos, Tērvetē un Dobelē kopā 
ar vietējiem amatniekiem–mentoriem: Dzintru Kovaļevsku, 
Anitu Segliņu, Sanitu Mežgali, Ivetu Mitrevicu, Inu Ramati 
un Naju Gaili. Darbnīcu tēmas bija dažādas – kvilings, tek-
stilmozaīka, ādas apstrāde, lakatu aušana rāmī, koka dekori, 
roksmēluma papīra izgatavošana. Visi dalībnieki atzina, ka, 
tikai darot pašam, var vislabāk saprast, vai šī amatu prasme 
padodas, patīk, un ir vēlme to apgūt padziļināti.

Īpaši svinīgs brīdis projekta divu gadu laikā bija klātie-
nes tikšanās projekta noslēguma pasākumā šī gada 28. aprīlī 

PROJEKTU DALĪBNIEKI MOTIVĒTI RADĪT UN DARĪT KOPĀ
Anīkščos. Uzaicinātie projekta dalībnieki gan no Lietuvas, gan 
Latvijas un projekta darba grupa pirmo reizi tikās klātienē. 
Par projekta laikā gūto pieredzi un pārdomās dalījās gan psi-
hologi–eksperti, gan paši dalībnieki. Pasākuma laikā tika eks-
ponēta neliela daļa radošās darbnīcās izgatavoto darbu. Liels 
prieks, ka jautājumi, konsultācijas darbu autoriem no izstā-
des apmeklētājiem bija daudz. Protams, projekta noslēguma 
pasākumā neizpalika diskusijas un kopīgu turpmāko ideju un 
plānu apspriešana. Paldies visiem projekta dalībniekiem!

Projekts “Amatniecība kā palīgs maznodrošināto kopie-
nu sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanai” /Med-Craft, 
Nr.LLI-532/”.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas 
reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos 
padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, 
uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta 
izmaksas ir EUR 217 126 EUR. Projekta līdzfinansējums no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir EUR 184557,10 
EUR.

Šis publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiā-
lo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles 
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un 
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
oficiālo nostāju.

www.latlit.eu
Evija Kalniņa, Dobeles PIUAC informācijas speciāliste

Pēc divu gadu pārtraukuma 30. aprīlī VAS “Latvijas 
valsts meži” dabas parkā Tērvetē atkal izskanē-
jušas Valpurģu nakts svinības, piedāvājot plašu 
izklaides programmu visai ģimenei.

CITĀDĀ VALPURĢU 
NAKTS

Pasākums notika divās 
daļās – ar koncertprogram-
mu mazākajiem meža vie-
siem Rūķīšu mežā, savu-
kārt sākot krēslot, aktivitā-
tes un pārsteigumi turpi-
nājās Pasaku mežā. Šogad 
noslēpumainākais gada 
pasākums mainījis formātu 
– izpalika koncerts un ugu-
ņošana, ko aizstāja vaka-
ra pastaiga. Tā gan nebija 
parasta pastaiga – tik plaši, 
krāsaini un daudzveidīgi 
Tērvetes sils vēl nebija gais-
mojies un skanējis.

Šogad pasākums notika 
14. reizi, dāvinot mierīgus 

un pavasarīgi siltus laikaps-
tākļus.  Satikt Spoguļcilvēku, 
ļauties disko bumbu takas 
savdabīgajām sajūtām, 
“palidot” ar pasakaino Sila 
Raganiņu slotām, uzspēlēt 
ēnu teātri vai būt aktīvam 
dalībniekam Pasaku meža 
koncertā izvēlējās teju seši 
tūkstoši apmeklētāju.

Paldies ikvienam, kurš 
pielika roku, lai ikgadē-
jie pavasara svētki izdo-
tos, kā arī Dobeles nova-
da Pašvaldības policijai par 
droša pleca sajūtu.

Uz tikšanos 2023. gada 
Valpurģu naktī!
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Lai veicinātu tekstila materiālu otrreizējo apriti 
Latvijā un iedzīvotāju iespējas šķirot tekstilma-
teriālus, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 
sadarbībā ar SIA “3R” martā Dobelē un tās apkār-
tnē izvietoja 12 tekstila šķirošanas konteinerus.

Tie ir novietoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumā 
Spodrības ielā 2, pie Dobeles 1. vidusskolas, Jaunbērzē pie vei-
kala “Top”, Auros, Penkulē, Bikstos, Aizstrautniekos, Krimūnās, 
Kaķeniekos, Šķibē un Apguldē šķiroto atkritumu īslaicīgās uzgla-
bāšanas novietnēs. Šajos lillā krāsas konteineros, uz kuriem 
lasāms intriģējošs uzraksts “Ļauj modei dzīvot ilgāk”, iedzīvotā-
ji bez maksas var nodot jebkāda veida apavus  un apģērbu, gan 
jaunu, gan lietotu, gan tādu, kas izgājis no modes vai apnicis.

Galvenais nosacījums, lai nododamais tekstils nav bijis 
saskarsmē ar ķīmiskajiem līdzekļiem, motoreļļām un citām 
vielām, nav pelējis un saplīsis, kā arī tam jābūt sausam, pretē-
jā gadījumā atkārtotu dzīvi tam piešķirt nav iespējams. Martā 
iespēju šķirot tekstilu izmantojušas ļoti daudzas Dobeles un 
apkārtnes mājsaimniecības. Iedzīvotāji aktīvi un rūpīgi šķiro 
tekstilu, piepildot šos konteinerus. Kopā šajā mēnesī esam 
savākuši 1,38 tonnas apģērbu un apavu. Savākto tekstilu SIA 
“Dobeles komunālie pakalpojumi” sadarbības partneri SIA 
“3R”nogādāja Rīgā, Atlasa ielā 4, kur to tālāk sašķiros atbilsto-
ši pielietojumam. Sašķiroto tekstilu tālāk novirzīs labdarībai 
vai pārstrādei.

Šobrīd šo pakalpojumu izmanto bērnudārzi un nedaudzas 
mājsaimniecības. Bioloģisko atkritumu pareiza un regulāra 
šķirošana ir ne tikai rūpes par vidi, bet arī veids, kā samazi-
nāt savus ikmēneša maksājumus par sadzīves atkritumiem, jo 
maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir zemāka 
nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. 
Uzņēmums, domājot par iedzīvotāju labklājību, sadarbībā ar 
SIA “Dobeles namsaimnieks” Dobeles daudzdzīvokļu namu 
pagalmos izvietos konteinerus bioloģiskajiem atkritumiem, lai 
samazinātu sadzīves atkritumu apjomu un nodrošinātu iespē-
ju iedzīvotājiem šķirot šāda veida atkritumus.

Guna Cicena, 
Dobeles novada Vides pārvaldības konsultante

Dobeles novada pašvaldības 2022. gada pirmajā projektu konkursa “Par finansiāla atbalsta piešķirša-
nas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā” kārtā ir piešķirts finansējums 22 projektiem par kop-
summu 20 271,00 eiro. Ir atbalstīti šādi projektu pieteikumi:
Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs Piešķirtais 

finansējums
(eiro)

Atbalsts Dobeles novada vieglatlētu izaugsmei 2022. gadā. Latvijas Vieglatlētikas savienība 1 000
Dalība GPC Eiropas čempionātā trīscīņā 27.06.–03.07.2022.Trutnovā (Čehija). Biedrība “Gold Barbell” 1 000
Galda tenisa komandas “Dobele” dalība LR komandu čempionātā 2022./2023. 
gada sezonā.

Personu iniciatīvas grupa (Ze-
brenes pagasts)

180

Dalība Eiropas čempionātā svarcelšanā jauniešiem U-15. Sporta klubs “Dobeles Atlēts” 1 000

Aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitātes “Laimiņā”. Personu ar invaliditāti un at-
balstītāju biedrība “Laimiņa”

1 000

Atbalsts Dobeles novada sieviešu basketbola komandām. Biedrība “Basketbola klubs 
“Dobele””

1 000

Pludmales volejbola atbalsts Lejasstrazdos. Biedrība “Rozīnīte” 1 000
LDF 2021. gada sporta laureāta Ričarda Osīša (Dobele) piedalīšanās Pasaules
vīriešu komandu čempionātā Latvijas izlases sastāvā 100 lauciņu dambretē 
Antālijā (Turcija).

Biedrība “Latvijas Dambretes 
federācija”

820

TANDEMSDH 2022 – atbalsts dalībai visos Baltijas downhill kausa posmos un 
pumptrack Latvijas čempionātā.

Biedrība “TANDEMSDH” 1 000

Šaha mēneša Dobelē organizēšana. “Dobeles šaha klubs” 550
Iedzīvotāju sporta aktivitātes un veselīga dzīvesveida veicināšana Krimūnu 
pagastā un Akāciju ciematā.

Biedrība “Elise” 1 000

Finansiāls atbalsts Dobeles novada karatistu dalībai starptautiskās karatē 
sacensībās.

Biedrība “Ippon” 1 000

Bezmaksas distanču slēpošanas trases iespēju nodrošināšana bērniem un 
skolas vecuma jauniešiem.

Biedrība “Tautas sporta bāze” 1 000

Atbalsts Dobeles novada motosportistam, Latvijas izlases kandidātam Arnol-
dam Sniķeram startiem Latvijas čempionātā un Eiropas čempionāta sacensību 
posmos 2022. gadā.

Biedrība “Latvijas Motosporta 
federācija”

1 000

Atbalsts “MX4 Dobele” sportistu komandai startiem Latvijas čempionātā, 
Latvijas junioru čempionātā un Latvijas amatieru čempionātā. Atbalsts jauno 
sportistu treniņiem un apmācībai.

Biedrība “MX4 Dobele” 1 000

Atbalsts kustībai “Veselīgs dzīvesveids sākas ar kustībām mežā”. Biedrība “TSK Sprīdītis” 1 000
Riteņbraukšanas sporta kluba “Tandēms” sportistu gatavošanās 2022. gada Lat-
vijas, Eiropas, pasaules čempionātiem un starptautiskām sacensībām. Kluba 
komandas starts Latvijas čempionātā, lielākajos MTB sacensību seriālos un 
velomaratonos, starptautiskās sacensībās.

Riteņbraukšanas sporta klubs 
“Tandēms”

1 000

Pludmales volejbola laukuma atjaunošana un labiekārtošana Dobeles novada 
Īles pagastā.

Biedrība “Vīgrieze” 846

Atbalsts aktivitātei “Iepazīsti mūsu Penkuli ar velosipēdu”. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa 
(Penkules pagasts)

875

Jauno handbola talantu nometnes organizēšana. Zemgales Reģionālais handbola 
klubs

1 000

Atbalsts biedrībai “Kustība iedvesmai”- inventāra iegādei bērnu un jauniešu 
akrobātikas, stiepšanās un laikmetīgās dejas nodarbību nodrošināšanai.

Biedrība “Kustība iedvesmai” 1 000

Dobeles novada sportistu Emīla Liepiņa, Māra Bogdanoviča, Evelīnas Ermanes 
Marčenko un Lindas Eihmanes starts 2022. gada pasaules un Eiropas čempi-
onātos.

Latvijas Riteņbraukšanas 
federācija

1 000

Kristīne Ūdre, Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisijas locekle

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA PROJEKTU REALIZĀCIJAI PAPLAŠINĀS ATKRITUMU 
ŠĶIROŠANAS IESPĒJAS

Dobeles novada pašvaldības iestāde “Dobeles nova-
da Kultūras pārvalde” aicina biedrības, nodibinā-
jumus un fiziskas personas, tajā skaitā iedzīvotā-
ju iniciatīvu grupas iesniegt kultūras projektus. 
Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2022. gada 
5. maija līdz 31. maija plkst. 12.00. Viena projek-
ta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 1000 eiro.

Dobeles novada dome konkursa kārtībā piešķir finansiālu 
atbalstu kultūras projektiem Dobeles novada tēla veidošanai un 
popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai, atbalstot uz rezultā-
tu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes.

Konkursa mērķi:
- sekmēt kultūras pieejamību Dobeles novada iedzīvotājiem;
- veicināt novada iedzīvotāja 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 apkalpošanas 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;

- papīra formātā, nosūtot pa pastu (adrese: Dobeles pil-
sētas VPVKAC, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, 
LV -3701, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 
vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu);

- elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz pašvaldības 
elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv (dokuments jāpa-
raksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likuma noteikumiem).

Kārtību, kādā Dobeles novada dome sniedz finansiālu 
atbalstu kultūras projektiem Dobeles novadā, nosaka paš-
valdības 2022. gada 30. marta noteikumi “Par finansiāla 
atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Dobeles 
novadā”. Vairāk informācijas par projekta konkursa noliku-
mu: Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda 
Čerpaka, e-pasts: kultura@dobele.lv, tālr. 27865565.

Latvijā jau no 2016. gada novembra ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompleksi veselī-
bas veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenošana.

DOBELES NOVADĀ TIEK ĪSTENOTS ESF PROJEKTS “KOMPLEKSI 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMI”

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Plānotais 
projekta īstenošanas laiks: no 2016. gada 1. novembra līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums Latvijai ir 16 
692 798 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 14 
188 878 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 
eiro apmērā.

ESF projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi” Dobeles novada pašvaldībā 
no 2016. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim 
tiek īstenoti divi projekti ar kopējo budžetu 561 373 eiro, 
tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 477 167,05 
eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 84 205,95 eiro 
apmērā:

- “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpo-
jumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” 
(projekta Nr. 9.2.4.2/16/i/047, projekta budžets 421 869 eiro, 
projekta vadītāja Iveta Vjatere);

- “Auces novada  iedzīvotāju iesaistīšana veselības vei-
cināšanas un nostiprināšanas pasākumos” (projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/029, projekta budžets 139 504 eiro, projekta vadī-
tāja Valda Zvirbule).

Arī 2022. gadā Dobeles novada pašvaldība turpina projekta 
īstenošanu un projekta ietvaros plāno šādus pasākumus (pro-
jekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotā-
jiem”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/i/047):

- 98 nūjošanas nodarbības; 

- 40 ūdens aerobikas nodarbības; 
- 36 uztura meistarklašu nodarbības; 
- 3 topošo māmiņu skolas cikli, katrā ciklā 5 nodarbības; 
- 30 izglītojošas nodarbības skolās (atkarības, pubertāte, 

savstarpējās attiecības);
- 20 vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām; 
- 20 vingrošana nodarbības personām ar funkcionāliem 

traucējumiem;
- 36 vingrošanas nodarbības bērniem; 
- 5 veselības stendi – holesterīna, asinsspiediena, cukura 

līmeņa asinīs, ādas onkoloģijas, ķermeņa masas noteikšana;
- atbalsta grupa pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot 

pusaudzi”;
- 3 diennakts un 3 dienas nometnes.
Savukārt projektā “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana 

veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos” (pro-
jekta Nr. 9.2.4.2/16/I/029) tiek realizēti šādi pasākumi:

- 1 diennakts nometne;
- 3 ģimeņu sporta dienas;
- 1 sporta diena 5–6 gadīgajiem bērniem pirmsskolās;
- 10 āra vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem;
- 77 vingrošanas ar fizioterapeitu;
- 60 tautas sporta nodarbības aerobikā;
- 2 atkarību profilakses lekciju cikls skolēniem;
- 10 nodarbības bērnu emocionālajā audzināšanā riska 

grupa ģimenēm.
Dobeles novada pašvaldībā projektu īstenošanai plānotais 

budžets – 53 056 eiro.
Valda Zvirbule,

Dobeles novada pašvaldības 
veselības veicināšanas koordinētāja

TIEK IZSLUDINĀTS KONKURSS 
FINANSIĀLA ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI 
KULTŪRAS PROJEKTIEM
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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 MAIJĀ UN JŪNIJĀ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI
Aucē (tālr.: 26168132)
11. jūnijā plkst. 16.00
Auces brīvdabas estrādē folkloras kopas 
“Līgotne” jubilejas koncerts.
14. jūnijā plkst. 16.00
Auces stacijā Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis.

BĒNĒ (tālr.: 28295001)
28. maijā plkst. 19.00 Bēnes estrādē koncerts 
“Iedziedam vasaru!” Piedalās Ventspils bērnu 
un jauniešu popgrupa “Jūras akmentiņi”. Ieejas 
maksa 2 eiro. Ģimenēm ar bērniem – ieeja brīva. 
Plkst. 21.00 Bēnes estrādē diskoballīte 
“OpenAir!”. Ieejas maksa 2 eiro. 

Dobelē (tālr.: 29331181)
16. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00
Dobeles pilsētas kultūras namā Asinsdonoru diena.
21. maijā
Dziesmu un dejas diena: 
- no plkst. 11.00 līdz 20.00 Pļavas ielas terasē Dobeles 
novada amatiermākslas kolektīvu koncerts;
- plkst. 14.00 evaņģēliski luteriskās baznīcas 
dārzā Koru koncerts.
08. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 19.00
Dobeles pilī Pastalu darināšanas meistarklase. 
14. jūnijā plkst. 12.00
Dobeles stacijā pie piemiņas akmens 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Radošās dienas Dobeles Amatu mājā
20. maijā plkst. 17.00
auduma apgleznošana kopā ar Aivu Linkeviču 
(TLMS “Bauska”). Dalības maksa 12 eiro.
21. maijā plkst. 11.00
kroņu darināšana Līgas Baltrušunas vadībā. 
Dalības maksa 12 eiro.
11. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 17.00
pie Dobeles Amatu mājas Publiskās adīšanas diena.
17. jūnijā no plkst. 15.00
pie Dobeles Amatu mājas radošās darbnīcas 
“Radošā vasara”. 

Dobeles PIUAC
(Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, tālr.: 63781740)
25. maijā plkst. 10.00
seminārs “Minimālās higiēnas prasības pārti-
kas uzņēmumā”.
1. jūnijā plkst. 10.00
seminārs “HACCP sistēmas principu ieviešana 
un nodrošināšana pārtikas nozarē”.

Bukaišos (tālr.: 27017005)
11. jūnijā
Bukaišu pagasta svētki.

Penkulē (tālr.: 25488438)
No 5. līdz 11. jūnijam
Penkules pagasta 750. gadadienai veltīti svētki.
5. jūnijā plkst. 11.00
svētku atklāšanas dievkalpojums Penkules 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
10. jūnijā plkst. 18.00
atvadas no skolas.
11. jūnijā plkst. 9.00
Penkules Sporta svētki.
11. jūnijā plkst. 22.00
zaļumballe Penkules estrādē kopā ar grupu 
“Muiža”. Ieeja – bez maksas.

Krimūnās (tālr.: 25488435)
3. jūnijā plkst. 19.00
Krimūnu estrādē brīvdabas koncerts kopā ar 
Ivo Fominu. Ieejas maksa 3 eiro.

Lielaucē (tālr.: 26566440)
15. maijā plkst.13.00
Lielauces tautas namā Brocēnu teātra izrāde – 
Heinrihs Ibsens “Leļļu nams” pieaugušajiem.

Tērvetē (tālr.: 29330689)
27. un 28. maijā
“Meža dienas Tērvetē” VAS “Latvijas valsts 
meži” Tērvetes dabas parkā.

Zebrenē (tālr.: 26767172)
22. maijā plkst. 16.00
Zebrenes pagastmājā Senioru sadraudzības 
vakars “Ābeļu ziedonī”. Pasākumā vietu skaits 
ierobežots. Ieeja ar ielūgumiem. Pieteikšanās 
pie Guntas Gackas (tālr.: 27119743).
3. jūnijā plkst. 18.00
Zebrenes pagastmājā sojas vaska sveču gata-
vošanas meistarklase “Ceriņu valdzinājumā”. 
Dalības maksa 3 eiro. Dalībnieku skaits ierobe-
žots. Pieteikties pie Evitas Zutes (tālr.: 26767172).

BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE 
PASĀKUMI MAIJĀ
Ūdens aerobika
Dobelē
17., 19., 24., 26., 31. maijā plkst. 8.00 Dobeles 
1. vidusskolas peldbaseinā, Dzirnavu ielā 4. 
Pieteikties pie Anetes, tālr.: 25995899.

Nūjošana
Dobelē
14., 21., 28. maijā plkst. 8.00 pie Sporta halles, 
Tērvetes ielā 1.
Penkulē
30. maijā plkst. 18.00 pie Penkules pamatsko-
las. Pieteikties pie Danutes, tālr.: 26712619.

Vingrošana bērniem
Dobelē
17., 24., 31. maijā plkst. 17.00 sporta klubā 
“Gold Barbell”, Muldavas iela 3a. Pieteikties pie 
Mika, tālr.: 26907278.

Uztura meistarklase
Tērvetē
16. maijā plkst. 10.00 Tērvetes bibliotēkā, pie-
teikties pa tālr.: 63726029.
Penkulē
16. maijā plkst. 14.00 Penkules bibliotēkā, pie-
teikties pa tālr.: 63745407.
Dobelē
23. maijā plkst. 14.00 personu ar invaliditāti un 
atbalstītāju biedrībā “Laimiņa”, K. Barona ielā 
3. Pieteikties pa tālr.: 29465545.
Auros
23. maijā plkst. 17.30 Auru pagasta pārvaldes 
ēkā, Skolas ielā 8. Pieteikties pa tālr.: 25488439.
Izglītojoša vecāku atbalsta grupa “Ceļvedis 
audzinot pusaudzi”
Platformā “Zoom” – 16., 23., 30. maijā plkst. 
17.30 (grupa nokomplektēta).

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.

No 1. līdz 30. aprīlim Dobeles novadā norisinājās aktivitāte ar mērķi aicināt cilvēkus 
kustēties un būt aktīviem. Visu aprīli cilvēki aktīvi skrēja, soļoja, nūjoja un brauca ar 
velosipēdu, krājot kilometrus.

Līdz 29. oktobrim
izstāde “Ražots Dobelē. Rūpniecības vēsture 
Dobelē”.

Dobeles Amatu mājā (tālr.: 22049477)
No 10. maija līdz 4. jūnijam
Aivas Linkevičas un TLMS “Bauska” darbu 
izstāde.

Īles bibliotēkā (tālr.: 26374225)
Līdz 31. augustam
aicinājums atbalstīt novadpētniecisku pasāku-
mu “Īle un tās iedzīvotāji”. Lūgums atsūtīt vai 
atnest fotogrāfijas par Īli un tās iedzīvotājiem 
Īles bibliotēkai.
Līdz 30. maijam
izstāde “Viss ap deju” “Īles vēstures stūrītī”.

Lielauces bibliotēkā (tālr.: 63754702)
Līdz 22. maijam
sadarbībā ar Lielauces tautas namu amata 
meistaru Jāņa Bensona un Ilmāra Reimaņa 
darbu izstāde “No krūmiņa līdz kokam”.

Penkules bibliotēkā (tālr.: 63745407)
Līdz 1. jūnijam
Dobeles novada muzeja izstāde “Dobeles ielas”.

Šķibes bibliotēkā (tālr.: 63781735) 
Līdz 20. maijam
Signes Kukares gleznu un keramikas darbu 
izstāde.
25. maijā no plkst.15.00 līdz 16.00
zīmējumu veidošana ar krītiņiem uz asfalta 
“Zīmēsim pasauli krāsaināku”. Pasākums bēr-
niem un jauniešiem.

SPORTA PASĀKUMI
Auros (tālr.: 29505153)
28. maijā plkst. 10.00 strītbola turnīrs.

Bikstos (tālr.: 26085836)
20. maijā plkst. 22.00
Biksti–Silkalni “Vakara skrējiens”.
27. maijā plkst. 18.00
pie Bikstu sporta zāles stafetes bērniem.

Īlē (tālr.: 29562864)
21. maijā plkst. 9.30
Īles Sporta zālē Īles pagasta atklātais zoles turnīrs.

Vītiņos (tālr.: 29101146)
28. maijā plkst. 10.00
Vītiņu Sporta svētki.

IZSTĀDES
Aizstrautnieku bibliotēkā
(tālr.: 63754460)
Līdz 30. jūnijam
Bukaišu bibliotēkas vadītājas Maijas Strazdas 
radošo darbu izstāde “diamond painting” 
tehnikā.

Auces bibliotēkā (tālr.: 63744882)
Līdz 31. maijam
izstāde “Dzīve kā košums”. Daces Jakovičas ori-
gami tehnikā veidotie darbiņi no papīra.

Auces pilsētas kultūras namā
(tālr.: 26168132)
Līdz 20. maijam
rokdarbu izstāde “Ciku, caku”.

Bites bibliotēkā (tālr.: 63768432)
No 2. līdz 31. maijam
lasītāju atnesto lādīšu un kārbiņu izstāde 
“Dārgumu lādīte māmiņai”.

Dobeles novada muzejā
(tālr.: 29436379)
Līdz 4. jūnijam
dobelnieces Laumas Liepas gleznu un zīda 
darbu izstāde “Gaidot mieru un pavasari”. 
Izstādē redzamās gleznas varēs iegādāties, bet 
visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti labdarības 
programmai “Ukrainas cilvēkiem”.

Tērvetes bibliotēkā (tālr.: 63726029)
Līdz 31. maijam
Augstkalnes pamatskolas 1. klases skolnieka 
Viljama Laizāna no plastilīna veidota dinozau-
ru kolekcija – rokdarbu izstāde “Mana mīļākā 
aizraušanās”.

Tērvetes kultūras namā Mazajā zālē
(tālr.: 29330689)
Līdz 31. maijam
mākslinieka Māra Iltnera un viņa meitu Lotes 
un Aleksas Iltneru mākslas darbu izstāde.

Zebrenes pagastmājā (tālr.: 26767172)
Līdz 30. jūnijam novadnieces Mārītes Birzītes 
gleznu izstāde. Izstāde apskatāma 1. stāva ves-
tibilā Zebrenes pagasta pārvaldes darba laikā.

NOSLĒDZIES “ESI AKTĪVS TĒRVETĒ 2022”

Kopumā aktivitātē piedalījās 116 dažāda 
vecuma dalībnieki – 37 velosipēda braucēji, 17 
skrējēji un 66 soļotāji un nūjotāji. Visiem aktī-
vistiem kopā izdevās sakrāt 12370,371 kilomet-
rus! Soļotāju grupā kopā tika nosoļoti 6119,2 
km, skrējēji kopā noskrēja 851,09 km, bet riteņ-
braucējiem kopā izdevās nobraukt 5400,26 km.

“Esi aktīvs Tērvetē” apbalvošana norisinājās 
4. maijā, Tērvetes estrādē kopā pulcējot kuplu 
skaitu aktīvistu. Apbalvošanā piedalījās un klāt-
esošos uzrunāja arī Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Ivars Gorskis. Liels paldies mūsu 
atbalstītājiem – AS “Dobeles dzirnavnieks”, z/s 
“Rūķīšu tēja” un vīna darītavai “Tērvetes vīni” 
par jaukām un garšīgām dāvaniņām aktīvāka-
jiem dalībniekiem.

Lai aktivitāte tiktu ieskaitīta, soļotājiem un 
nūjotājiem bija nepieciešams noiet 75 km. 75 
km un vairāk sakrāt izdevās 36 soļotājiem. 28 
soļotāji tika apbalvoti ar piemiņas medaļu.

Uzvarētāja sieviešu soļotāju un nūjotāju 
grupā:

- 1. vieta – Līga Lambrekse (657,08 km)
Uzvarētājs vīriešu soļotāju un nūjotāju grupā:
- 1. vieta – Aigars Svaija (203,76 km)
Bērnu grupā:
- 1. vieta – Miks Voitehovičs (6 g.v., 295,14 km)
Ārija Vīmere veica visgarāko distanci vienā 

piegājienā, kas ir 39,04 km!
Skrējēju grupā 75 km un vairāk izdevās sas-

niegt 7 dalībniekiem.

Sieviešu grupā:
- 1. vieta – Ramona Daina (138,20 km)
Vīriešu grupā:
- 1. vieta – Viesturs Dude (252,75 km)
Skrējēju grupā izcēlās Ilze Sniega ar garāko 

skrējienu vienā reizē, proti, 35,1 km.
Velobraucēju grupā bija nepieciešams 

nobraukt 150 km, lai iegūtu “Esi aktīvs” piemi-
ņas medaļu, šos kilometrus un vēl vairāk izde-
vās veikt 15 cilvēkiem.

Uzvarētāja sieviešu grupā:
- 1. vieta – Dzintra Sirsone (477,98 km)
Bērnu grupā:
- 1. vieta – Artis Rūdolfs Voitehovičs (12 g.v., 

409,68 km);
Vīriešu grupā:
- 1. vieta – Andris Trahotkins (888,89 km);
Šajā grupā vēlamies izcelt cienījamāko dāmu 

velobraucēju – Emīliju Kalniņu, cienījamā 
vecumā nobraucot 163,56 km.

Visu aprīli dalībnieki ne tikai krāja kilomet-
rus, bet arī dalījās ar interesantām, motivējo-
šām un skaistām bildēm. Tika apbalvoti arī inte-
resantāko, orģinālāko foto īpašnieki.

- 1. vieta – Santa Janvāre ar foto “Saulītē”;
- 2. vieta – Inese Blūma ar foto “Tulpes”;
- 3. vieta – Ineta Strazdiņa ar foto “Gulbis”;
- 4. vieta – Inese Brigzna ar foto “Ozols”;
- 5. vieta – Aiga Viniarska ar foto “Pūpoli”.

Anete Kruglauža, 
Tērvetes sporta centra vadītāja

AIZVADĪTS “STIPRO SKRĒJIENS” 
TĒRVETES PILSKALNĀ
4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, Tērvetes Pilskalnā nu 
jau tradicionāli ceturto gadu pēc kārtas norisinājās “Stipro skrējiens 2022”, kas pasā-
kumā pulcēja kuplu dalībnieku un atbalstītāju skaitu.

Pirms starta “Stipro skrējienam” Tērvetes Pilskalnā par godu Latvijas svētkiem, skanot Latvijas 
Republikas himnai, Pilskalna virsotnē svinīgi tika pacelts Latvijas karogs. Skrējiena atklāšanā pie-
dalījās arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.
Skrējiena dalībnieki tika sadalīti vairākās grupās, atbilstoši vecumam. Stipro skrējienu atklāja paši 
mazākie skrējēji.
Skrējienu līdz pašai Tērvetes Pilskalna virsotnei pirmais sāka Miks Jāzeps Janvāris, iegūs-
tot pirmo vietu! Dāmu un jaunkundžu (15+) grupā, skrienot 350 m distancē līdz kalna vir-
sotnei, 1. vieta Ievai Reinfeldei, bet vīriešiem (15+ grupā) uzvara Gustavam Janaitim. 
Paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem!

Anete Kruglauža, sporta pasākumu organizatore Tērvetē

VĪTIŅOS (tālr.: 25976679)
4. jūnijā plkst. 19.00 Vītiņu estrādē deju kon-
certs “Smaidam pavasarim”. Piedalās dejotā-
ji no Jonišķiem “Jievaras”, Līvbērzes kultū-
ras nama deju kolektīvi, Bikstu tautas nama 
VPDK “Bikstenieki”, BDK “Bikstēni”, Penkules 
un Jaunbērzes apvienotais JDK “Re kā un 
Māra”, Vītiņu tautas nama BDK “Virpulēni”, 
“Virpulītis” un “Virpulis”, VPDK “Robežnieki”. 
Ieeja bez maksas.  Plkst. 21.00 zaļumballe. 
Ieejas maksa 3 eiro. 
11. jūnijā plkst. 16.00 Vītiņu tautas namā biju-
šo kolhoza “Rītausma” speciālistu vakars.


