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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

Dobeles Pilī 2. jūnijā aizvadīta konkursa “Eiropas kultūras mantojuma radī-
tāji” uzvarētāju svinīga sveikšana. Uzvarētāju laurus plūkuši Dobeles novada 
jaunieši Luīze Lote Kuģe, Kristiāns Meiers un Gerda Kočina, izpētot vienu no 
industriālā mantojuma objektiem Dobeles novadā. Jauniešus sveikt bija iera-
dies arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (VARAM) Artūrs 
Toms Plešs.

Pirmie apvienotā Dobeles novada lie-
lākie svētki – Dobeles Ceriņu festivāls 
2022 – ir godam nosvinēti. Kopā ģime-
nēs, ar draugiem, kopā mums visiem, 
esot dažādos svētku pasākumos nova-
dā. Interese un atsaucība gan no nova-
da iedzīvotājiem, gan viesiem ir bijusi 
liela. Tas liecina, ka svētki ir izdevušies! 
Svētki parādīja, cik mēs esam bagāti, ka 
varam pārsteigt viens otru un paši sevi, 
cik liels spēks ir mūsu kopīgi nodejota-
jai dejai, nodziedātajai dziesmai, iestā-
dītajam ceriņu krūmam, kopīgi noskrie-
tajam vai nobrauktajam kilometram. 
Tā ir kopības sajūta, kas padara mūs 
stiprus. Jūs arī zināt, ka nekas nenotiek 
pats no sevis. Tādēļ liels paldies visiem, 
kuri bija iesaistīti šī festivāla rīkošanā. 
Apzinos, cik liels darbs tika ieguldīts, lai 
sarīkotu tik plašu programmu.
Vienlaikus esam pamanījuši arī tās lie-
tas, kas varbūt šogad vēl nesanāca tā, 
kā gribētos, kas ir jāpilnveido un jāuz-
labo, tādēļ šobrīd pašvaldībā tiek aktīvi 
izvērtēts padarītais, un jau šobrīd notiek 
aktīvs darbs gan pie Ābolu svētkiem, 
gan pie nākamā gada Dobeles Ceriņu 
festivāla programmas pamatnostād-
nēm, lai festivāls būtu vēl krāšņāks, un 
tā ietvaros arī Dobeles pilsēta iegūtu 
pilnvērtīgus pilsētas svētkus.
Aizvadot Dobeles Ceriņu festivālu, vasa-
rai vārti ir atvērti! Ņemot vērā virkni 
domē pieņemto lēmumu, tā būs darbī-
ga un aktīva.
Mums katram dota lieliska iespēja ikdie-
nā atrast to, kas dod spēku, tikai no 
pašiem atkarīgs, vai to gribam. Tāpēc es 
vēlu visiem darbīgu un saulainu vasaru!

Ivars Gorskis, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs

CIENĪJAMIE 
NOVADA 
ĻAUDIS!

DOBELES PILĪ APBALVOTI 
NOVADA JAUNIE PĒTNIEKI

2021. gada rudenī trīs Dobeles novada jau-
nieši Luīze Lote Kuģe, Kristiāns Meiers un 
Gerda Kočina piedalījās Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu organizācijas izsludinā-
tajā konkursā “Eiropas kultūras mantojuma 
radītāji”. Jauniešu uzdevums bija izvēlēties 
kādu no industriālā mantojuma objektiem 
un veikt tā izpēti. Ieguldīto darbu un iesnieg-
to rezultātu atzinīgi novērtējusi konkursa 
žūrija, piešķirot jauniešiem pelnītu uzvaru.

Par godu jauniešu panākumiem Dobeles 
novada pašvaldība aicināja uzvarētājus un 
viņu mentori Aiju Kočinu uz svinīgu sveik-
šanu Dobeles Pils telpās. Jauniešus ieradās 
apsveikt arī Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadī-
tāja Elvīra Mantrova un VARAM ministrs 
Artūrs Toms Plešs.

Svinīgo pasākumu atklāja Dobeles nova-
da vēsturniece Undīne Krūze ar stāstu par 
industriālo mantojumu Dobeles novadā, 

sniedzot ieskatu par dažādiem objektiem, 
kuri ir bijuši novadā un saglabājušies vēl līdz 
mūsdienām, akcentējot, piemēram, tādu 
objektu kā ūdenstornis, kas arī bija jaunie-
šu izvēlētais un pētītais industriālā manto-
juma objekts.

Konkursa uzvarētājus uzrunāja un sveica 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis, kurš pašvaldības vārdā jaunajiem 
pētniekiem novēlēja nezaudēt zinātkāri un 
turpināt sekot pa pēdām dažādām vēstures 
liecībām, lai aizvestu jauniešus līdz jauniem 
sasniegumiem un uzvarām.

Nacionālā kultūras mantojuma pārval-
des Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja 
Elvīra Mantrova saka: “Jaunieši bija izvē-
lējušies objektu, kurš ir samērā neliels un 
līdz šim nav padziļināti pētīts. Un ir prieks, 
ka Dobeles jaunieši ar savu pētniecisko vei-
kumu ir pārspējuši dalībniekus no visas 
Eiropas Savienības.”

Svinīgais pasākums turpinājās Dobeles 
novada domē, kur uzrunu teica VARAM 
ministrs Artūrs Toms Plešs. Uzzinot 
par jauniešu panākumiem, kuri nesuši 
Penkules un Dobeles novada vārdu gan 
Latvijā, gan ārpus tās robežām, ministrs ar 
prieku devās satikt un apsveiktu censoņus, 
valsts popularizētājus un īsteni zinātkārus 
cilvēkus. 

VARAM ministrs atzinīgi novērtēja jaunie-
šu izveidoto videofilmiņu, ar kuru tika pie-
teikta dalība un gūta uzvara jauno pētnieku 
konkursā. Ministrs uzsvēra: “Manuprāt, jūs 
pārliecinājāt žūriju, jo videofilmiņā spējāt 
atspoguļot industriālo mantojuma objektu 
no dažādiem aspektiem. Jūs spējāt izvērtēt 
izvēlēto objektu gan no pagātnes skatupun-
kta, gan mācējāt parādīt tā nozīmi kultūr-
vēsturiskajā mantojumā, gan rādījāt tehno-
loģiskos risinājumus, kam ir liela nozīme arī 
mūsdienās.”

Konkurss “Eiropas kultūras mantojuma 
radītāji” norisinās kopš 2013. gada, tā orga-
nizatori ir Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde. Dalību konkursā var pieteikt bērni 
un jaunieši no visas Eiropas, vecuma katego-
rijā no 6 līdz 17 gadiem.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI
13. maija Dobeles novada domes ārkārtas sēdē 
nolēma:
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošo 
noteikumus:
- Nr. 18 “Par licencēto makšķerēšanu un licencē-
tajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2022.–
2026. gadam”;
- Nr. 19 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 
ūdenskrātuvē 2022.–2026. gadā”.

• • •
Iesniegt Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātā 
atklātā projektu konkursā trīs Dobeles novada 
pašvaldības sagatavotus projektu pieteikumus:
- “Augstkalnes pagasta kopienas aktivitāšu centra 
“Domu nams” izveide”. Projekta ietvaros plāno-
tās aktivitātes: divu telpu, koridora, WC un palīg-
telpas vienkāršotā atjaunošana (tiks veikti funk-
cionāli un tehniski uzlabojumi); mēbeļu (galdi, 
krēsli, skapis, plaukti u.c.) iegāde; biljarda galda 
iegāde; pārvietojamas skandas iegāde;
- “Rotaļu iekārtu un āra trenažieru piegāde un 
uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos”. 
Projekta ietvaros plānots uzstādīt: Auru pagas-
ta Gardenē rotaļu kompleksu un šūpoles; Auru 
pagasta Auru ciemā 3 āra trenažierus; Auru 
pagasta Ķirpēnu ciemā 3 āra trenažierus; Dobeles 
pagasta Lejasstrazdos rotaļu kompleksu un šūpo-
les; Annenieku pagasta Annenieku ciemā rota-
ļu kompleksu un šūpoles; Annenieku pagasta 
Kaķenieku ciemā 3 āra trenažierus; Zebrenes 
pagasta Zebrenes ciemā 3 āra trenažierus;
- “Rotaļu un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana 
Dobeles novadā”. Projekta ietvaros plānots uzstā-
dīt: Auces pilsētā rotaļu kompleksu un jauno 
sportistu kompleksu; Vītiņu pagasta Vītiņu ciemā 
rotaļu kompleksu; Bēnes pagasta Bēnes ciemā 
rotaļu laukumu aprīkojumu – atsperu šūpoles un 
tīklu piramīdu; Ukru pagasta Ukru ciemā atspe-
ru šūpoles Lielauces pagasta Lielauces ciemā 
āra batutu.

• • •
Aktualizēt Dobeles novada attīstības program-
mas 2021.–2027. gadam investīciju plānu.

26. maija Dobeles novada domes sēdē nolēma:
Apstiprināt nolikumus:
- “Grozījumi nolikumā “Iepirkuma komisijas 
nolikums””;
- Auces Mūzikas un mākslas skolas direktora 
amata konkursam.

• • •
Apstiprināt grozījumus:
- Dobeles novada domes 2021. gada 25. novem-
bra lēmumā Nr. 287/16 “Par Iepirkuma komi-
sijas izveidi un Iepirkuma komisijas nolikuma 
apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 13. aprīļa 
lēmumā “Par atbalsta piešķiršanu izmitināša-
nas un ēdināšanas izdevumu segšanai Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 24. februāra 
lēmumā Nr. 45/3 “Par Dobeles novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu 1. klašu komplektu skaitu 
2022./2023. mācību gadā”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra 
lēmumā Nr. 3/1 ”Par Dobeles novada pašvaldības 
iestāžu maksas pakalpojumiem”;
- 2021. gada 15. oktobra lēmumā Nr.180/11 “Par 
Dobeles novada pašvaldības Nepilngadīgo lietu 
komisijas izveidošanu”;
- Dobeles novada domes 2018. gada 26. aprīļa 
lēmumā Nr. 90/4 “Par bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 29. decem-
bra lēmumā Nr. 374/19 “Par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra 
lēmumā Nr. 378/19 “Par Koku ciršanas komisijas 
izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 28. oktobra 
lēmumā Nr. 242/13 “Par dalību reģionālā atkritu-
mu apsaimniekošanas plāna izstrādē”.

• • •
Apstiprināt noteikumus:
- ’’Par informācijas pieejamības nodrošināšanu 
Dobeles novada pašvaldībā”;
- “Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību valdes locekļi ieceļami amatā 
uz nākamo pilnvaru termiņu”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos 
noteikumus:
- Nr. 20 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 13. jūlijā 
plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības liela-
jā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nova-
dā, atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupe-
jošu soli:
- dzīvokli Nr. 3 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 42,2 kv.m. pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
422/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 
0644, par sākumcenu 2700 eiro, solis 200 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 270 eiro un dalības maksu 20 eiro. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 12 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 40,1 kv.m. pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
401/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 
0641, par sākumcenu 2800 eiro, solis 200 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 280 eiro un dalības maksu 20 eiro. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 20 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 28,2 kv.m. pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
282/8962 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 
0642, par sākumcenu 2000 eiro, solis 200 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 200 eiro un dalības maksu 20 eiro. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 19 Priežu ielā 19, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 38,7 kv.m. pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
387/9134 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 
0643, par sākumcenu 2500 eiro, solis 200 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 250 eiro un dalības maksu 20 eiro. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 42 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 25,4 kv.m. pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
254/26051 domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 
0646, par sākumcenu 1800 eiro, solis 150 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 180 eiro un dalības maksu 20 eiro. 
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 8 Bērzes ielā 16, Dobelē, Dobeles 
novadā, 72,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa pie-
derošās kopīpašuma 726/8590 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 
900 3050, par sākumcenu 4700 eiro, solis 300 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu doku-
menti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 

Dobeles novadā’’;
- Nr. 21 “Par decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles 
novada pašvaldībā’’;
- Nr. 22 “Grozījumi Dobeles novada pašvaldī-
bas 2022. gada 24. februāra saistošajos notei-
kumos Nr.10 “Par Dobeles novada pašvaldības 
nodevām””;
- Nr. 23 “Par Dobeles novada pašvaldībai piede-
rošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanas kārtību”;
- Nr. 24 “Par Dobeles novada pašvaldībai piedero-
šo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”.

• • •
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem:
- “Kodolos”–2, “Kodolos”–3 un “Kodolos”–5, 
Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
- Ausmaņa ielā 8–3 un Ausmaņa ielā 8–6, 
Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā Dobeles novadā.

• • •
Pieņemti arī šādi lēmumi:
- saņemt valsts aizdevumu prioritāriem 
projektiem;
- norakstīt no bilances debitoru bezcerīgos 
parādus;
- saskaņot rekultivācijas veidu smilts–grants, 
smilts un aleirīta atradnē “Bites”, Annenieku 
pagastā, Dobeles novadā;
- uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā 
īpašumā “Jaunfiņķi”, Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā;
- saskaņot nacionālo interešu objekta statu-
sa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 
“Poligons”, Naudītes un Penkules pagastos, 
Dobeles novadā;
- nodot Mednieku klubam “Zelta druva” medī-
bu tiesības pašvaldībai piederošos zemesgaba-
los “Grotas” un “Saules”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- noslēgt sadarbības līgumu ar Jelgavas valst-
spilsētas pašvaldību un Jelgavas novada paš-
valdību par kopīga iepirkuma veikšanu atkri-
tumu apsaimniekošanas reģionālā plāna daļas 
izstrādei;
- nodot dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Krimūnu 
pagastā, Dobeles novadā, pārvaldīšanas tie-
sības dzīvokļu īpašnieku izveidotajai biedrībai 
“Krimūnas–1”.

• • •
Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus:
- dzīvokli Nr. 1 Priežu ielā 26, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 3 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 12 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 20 Priežu ielā 10, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 19 Priežu ielā 19, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 42 Priežu ielā 22, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 8 Bērzes ielā 16, Dobelē, Dobeles 
novadā;
- dzīvokli Nr. 9 Bērzes ielā 28, Dobelē, Dobeles 
novadā;
- dzīvokļus Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 
18 Bērzes ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 1 “Aptieka”, Krimūnās, Krimūnu 
pagastā, Dobeles novadā;
- Skolas ielā 10, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, 
Dobeles novadā;
- Brīvības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā;
- Zvaigžņu ielā 50, Dobelē, Dobeles novadā;
- “Ātras”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā;
- “Sudmaļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Vāveres”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
- “Ķirši”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
- “Dzidras”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā;
- “Stropi”, Īles pagastā, Dobeles novadā;
- “Mazzeltiņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā;
- “Zirņi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā;
- “Tauriņi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Apstiprināt nekustamā īpašuma un lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes izsoļu rezultātus. Atsavināt 
izsolē lauksaimniecībā izmantojamās zemes:
- “Akači”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
- “Taciņas”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Liesmas”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā;
- “Jugla”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā;
- meža zemes “Rodēni”, Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā.
31. maijā Dobeles novada domes ārkārtas sēdē 
nolēma:

- aktualizēt Dobeles novada attīstības program-
mas 2021.–2027. gadam investīciju plānu;
- saņemt valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krī-
zes seku mazināšanai un novēršanai Skolas ielas 
pārbūvei, Auru ciemā, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- saņemt valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krī-

zes seku mazināšanai un novēršanai Jāņa Čakstes 
ielas pārbūvei posmā no Brīvības ielas līdz Jāņa 
Čakstes ielas un Krišjāņa Barona ielu krustoju-
mam, Dobelē, Dobeles novadā;
- apstiprināt noteikumus “Grozījumi noteiku-
mos “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību 
sporta projektiem Dobeles novadā””.

IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
drošības naudu 470 eiro un dalības maksu 20 
eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- dzīvokli Nr. 9 Bērzes ielā 28, Dobelē, Dobeles 
novadā, 81,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 814/13676 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 
900 3049, par sākumcenu 4900 eiro, solis 300 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu doku-
menti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 490 eiro un dalības maksu 20 
eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA 
“Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 
pa tālr.: 63722463.
- nekustamo īpašumu kopību – dzīvokļus Bērzes 
ielā 32, Dobelē, Dobeles novadā:
-  Nr.13, 59,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 598/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 3055;
– Nr. 14, 73,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 736/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 3053;
– Nr. 15, 80,3 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 803/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 3057;
– Nr. 16, 61,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 618/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 2517;
– Nr. 17, 80,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 781/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 3056;
– Nr. 18, 78,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piede-
rošās kopīpašuma 786/13710 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra 
Nr.4601 900 3052, par sākumcenu 23900 eiro, 
solis 1000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pie-
teikums par piedalīšanos izsolē un maksāju-
mu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 2390 eiro un dalības 
maksu 40 eiro. Dzīvokļu apskates laiks saskaņo-
jams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pār-
zini, zvanot pa tālr.: 63722463.

- dzīvokli Nr. 1 “Aptieka” Krimūnās, Krimūnu 
pagastā, Dobeles novadā, 21,5 kv.m. platībā un 
pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes, kadastra numurs 4672 900 0209, par 
sākumcenu 1200 eiro, solis 50 eiro. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības ban-
kas kontā iemaksāto drošības naudu 120 eiro un 
dalības maksu 20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks 
saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” 
namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.
- zemesgabalu Skolas ielā 10, Kaķeniekos, 
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar 
kadastra numuru 4642 001 0229, platība 0,8792 
ha (kadastra apzīmējums 4642 001 0892) un uz 
tā esošās trīs būves – skolu ar kadastra apzīmē-
jumu 4642 001 0229 001, saimniecības ēku ar 
kadastra apzīmējumu 4642 001 0229 002, saim-
niecības ēku ar kadastra apzīmējumu 4642 001 
0229 003 par sākumcenu 58000 eiro, solis 3000 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 5800 eiro un dalības maksu 40 
eiro, nosolītās pirkuma maksas samaksas ter-
miņš – 2024. gada 31. augusts. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 
63707249. TURPINĀJUMS 3. LPP
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- zemesgabalu Priežu ielā 8, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 4646 001 0076, platība 0,3 ha (kadastra apzī-
mējums 4646 001 0076) un uz tā esošo div-
stāvu dzīvojamo māju ar 12 dzīvokļu īpašu-
miem, kadastra apzīmējums 4646 001 0076 
001 par sākumcenu 4400 eiro, solis 200 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 440 eiro un dalības maksu 40 eiro. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, 
zvanot pa tālr.: 63707249.
- zemesgabalu Brīvības ielā 3, Dobelē, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4601 002 1910, pla-
tība 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 sākumcenu 45000 eiro, 
solis 2000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pie-
teikums par piedalīšanos izsolē un maksāju-
mu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 4500 eiro un dalī-
bas maksu 40 eiro. Informācija par zemesgaba-
lu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
- zemesgabalu “Akači” Krimūnu pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 007 
0099, kopplatība 17,24 ha (kadastra apzīmējums 
4672 007 0099 un 4672 007 0097) par sākumce-
nu 129000 eiro, solis 5000 eiro. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 11. jūlijam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 12900 eiro un 
dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta pirmpir-
kuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jam nomniekam. Informācija par zemesgaba-
lu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
- zemesgabalu “Taciņas” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0249, 
platība 4,16 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 
0249) par sākumcenu 32300 eiro, solis 3000 eiro. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 3230 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, 
zvanot pa tālr.: 63707249.

- zemesgabalu “Liesmas” Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4680 002 
0094, platība 22,35 ha (kadastra apzīmējums 
4680 002 0094) par sākumcenu 156000 eiro, solis 
5000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūli-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu doku-
menti par pašvaldības bankas kontā iemaksā-
to drošības naudu 15600 eiro un dalības maksu 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, 
zvanot pa tālr.: 63707249.
- zemesgabalu “Jugla” Naudītes pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4680 002 0093, pla-
tība 16,34 ha (kadastra apzīmējums 4680 002 
0093) par sākumcenu 112700 eiro, solis 5000 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 11270 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, 
zvanot pa tālr.: 63707249.
- zemesgabalu “Rodēni” Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4654 002 0029, pla-
tība 18,19 ha (kadastra apzīmējums 4654 002 
0029) par sākumcenu 109600 eiro, solis 5000 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 11. jūlijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 10960 eiro un dalības maksu 40 
eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, 
zvanot pa tālr.: 63707249.
Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 30. septembris (ja nav norādīts 
citādi).
Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazī-
ties Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības 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.

TURPINĀJUMS NO 2. LPP Dobeles novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie novada atpazīstamības vei-
cināšanas un vizuālā tēla pilnveidošanas.

2022. gada maijā spēkā stājušies trīs Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:
- 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi  Nr. 12 “Par tirdzniecību publiskajās vietās, tirgus statusa 
piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās 
un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā”;
- 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi  Nr. 13 “Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”;
- 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 29. 
decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem””.
Ar saistošajiem noteikumiem un to konsolidēto versiju var iepazīties www.dobele.lv sadaļā 
Pašvaldība > Dokumenti > Saistošie noteikumi.

DOBELES NOVADĀ SPĒKĀ STĀJUŠIES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

VĒLIES SAMAZINĀT ELEKTRĪBAS UN SILTUMA RĒĶINUS?
PIESAKIES BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAI PAR ENERĢIJAS TAUPĪŠANU!
Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūra (ZREA), sadarbībā ar partneriem no dažādām Eiropas 
valstīm ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Powerpoor”, kurā piedalās arī dažas pašvaldības no 
Zemgales reģiona, tajā skaitā arī Dobeles novada pašvaldība.
Līdz 2022. gada beigām jebkuram iedzīvotājam ir iespēja pieteikties bezmaksas konsultācijai par 
to, kā izmainīt elektrības lietošanas ieradumus savās mājās, lai samazinātu elektrības patēriņu un 
samazinātu siltuma rēķinus.
Konsultācijas laikā Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras (ZREA) energoefektivitātes speciā-
lists izvērtēs jūsu mājsaimniecības elektrības un siltumenerģijas lietošanas paradumus, kā arī sniegs 
informāciju par pārējām valsts atbalsta programmām enerģētiskās nabadzības mazināšanā.
Vienlaikus visi, kuri saņems konsultāciju, aicināti reģistrēties izlozei, galvenā balva – velosipēds!
Lai pieteiktos, lūgums sazināties ar Ilmāru Matveju, tālr.: 28351132; e-pasts: ilmars.matvejs@dobele.lv. 
www.zrea.lv, https://www.powerpoor.eu/.      
Attīstības un plānošanas nodaļa

Šā gada 14. martā SIA “Auces komunālie pakalpojumi” iesniedza Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk SPRK) jaunu ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifa projektu. Galvenie izmaiņu iemesli izmaksu poste-
ņos un to tiešā ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu ir ieguldī-
jumi pamatlīdzekļos, to nolietojums, kā arī šā brīža elektroenerģijas un deg-
vielas cenu kāpums.

PAR AUCES ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMA TARIFU IZMAIŅĀM

Uzņēmums pagājušā gada decembrī pēc 
izsludinātā iepirkuma parakstīja līgumu 
ar elektroenerģijas piegādātāju SIA “Inter 
RAO Latvia”, tomēr vēlāk elektroenerģi-
jas piegādātājs ziņoja par saistībām attie-
cībā ar Krievijas valsti un brīdināja, ka 
noslēgtais līgums var tikt drīzumā pār-
traukts, tādēļ tarifu projektā tika ietverta 
“Nord Pool” biržas vidējā elektroenerģi-
jas cena uz 14. martu. Šobrīd novērojams 
elektroenerģijas  biržas cenu kritums, 
tādēļ arī tarifos tiks veiktas izmaiņas. 
Savukārt tarifu projektā iekļautais degvie-
las cenas kāpums arī tiks samazināts, jo 
šobrīd uzņēmums ir panācis vienošanos 
ar degvielas uzpildes staciju “Virši” par 
pastāvīgu atlaides piemērošanu katram 
degvielas litram.

Jāpiebilst, ka SPRK iesniegto tarifu izska-
tīšanas procesā, kas ilgst vairākus mēne-
šus, arī meklē dažādas iespējas samazināt 
izmaksu pozīcijas, kā arī nodrošina ieteiku-
mus, kā mazināt izmaksas, kas rada ietekmi 
uz tarifu kāpumu. Savukārt mēs, kā pakal-
pojuma sniedzēji, vēlreiz atgādinām, ka  
līdz ar realizētajiem ES fondu līdzfinansē-
tajiem projektiem Auces aglomerācijā esam 
panākuši augstu ūdenssaimniecības apjo-
mu kapacitāti, un katram potenciālajam 
pakalpojuma saņēmējam ir jāizvērtē iespē-
jas, lai kļūt par pakalpojuma izmantotāju. 
Jo lielāks būs ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu izmantotāju skaits un to patērētais 
ūdens apjoms, jo mazāks kļūs ūdenssaim-
niecības tarifs.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”

PAŠVALDĪBA AICINA PIEDALĪTIES APTAUJĀ!

Lai pilnveidotu ne vien vizuāli grafisko zīmi, 
bet arī vietas zīmolu, kas sevī ietvertu plašu aso-
ciāciju un emociju kopumu, kurš novada iedzī-
votājiem saistās ar Dobeles novadu, pašvaldība 
aicina piedalīties aptaujā.
Lūgums paust savu viedokli par krāsu, kura, 
jūsuprāt, visprecīzāk raksturo Dobeles novada 
administratīvajā teritorijā ietilpstošo:
- Dobeles pilsētu;
- Auces pilsētu;
- Tērvetes pagastu.
Aptaujas anketa ir pieejama elektroniski paš-

valdības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un 
“Facebook” kontā. Klātienē aptaujas anketas var 
aizpildīt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros:
- Brīvības ielā 15, Dobelē;
- Jelgavas ielā 1, Aucē;
- “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā;
- Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbī-
bas atbalsta centrā Brīvības ielā 7, Dobelē.
Aptaujas anketas lūdzam aizpildīt līdz šī gada 22. 
jūnijam. Jau iepriekš pateicamies par sniegto 
informāciju un aptaujai veltīto laiku!

“GRAND PRIX” TĒRVETES UGUNSDZĒSĒJIEM

No kreisās – Monta Ziediņa, Laura Hartika, Tērvetes ugunsdzēsēju komandu treneris Modris  
Vazdiķis, Linda Kudule, Gita Cīrule, Elīna Balode.

13. maijā, sagaidot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, Saldū notika tradicio-
nālās ugunsdzēsēju sacensības, kurās piedalījās 16 komandas no Grobiņas, 
Kursīšiem Saldus novadā, Saldus tehnikuma, t.sk. pedagogu komanda, pār-
stāvji no Rīgas Ugunsdzēsības koledžas. Tērvetes ugunsdzēsēji sacensī-
bās piedalījās ar jauniešu, sieviešu un vīriešu komandām. Tērvetes sievie-
šu komandai starts bija ļoti veiksmīgs, jo rezultātā tika izcīnīta lielā “Grand 
Prix” ceļojošā balva – ugunsdzēsības simulators jeb liela izmēra videospēle, 
kuru Tērvetes ugunsdzēsēju komandas ir plānojušas 8 stundu garumā indi-
viduāli izspēlēt Tērvetes kultūras namā. Apsveicam ar augstajiem sasniegu-
miem! Lepojamies!

Savukārt 28. aprīlī Tērvetes ugunsdzēsē-
ji kopā ar kolēģiem no Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Dobeles daļas piedalī-
jās civilās aizsardzības un katastrofu pārval-
dīšanas mācībās, kurās tika izspēlētas rīcības 
saistībā ar riska scenāriju “Ugunsgrēks ražo-

šanas ēkā Sintēzes iecirknī”. Tērvetes uguns-
dzēsēju komandu vadītājs Modris Vazdiķis 
uzskata: šīs mācības ir ļoti nozīmīga pieredze 
(un jo īpaši jauniešiem), darbojoties uguns-
dzēsības komandā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Maija izskaņā – 27. un 28. maijā – skolēni, jaunieši un ģimenes 
no visas Latvijas iepazina meža nozari Baltijā lielākajā meža 
izziņas pasākumā – Latvijas Meža dienas Tērvetē. Divu dienu 
svētkus Kurbada pasaulē apmeklēja 14,5 tūkstoši lielu un mazu 
interesentu.

Spožas saules apspīdētā un mājīgajā Auces estrā-
dē 22. maija pēcpusdienā emocionāli izskanēja 
Gunāra Ordelovska 95. gadadienai veltītais pūtēju 
orķestru koncerts.

IZSKANĒJIS GUNĀRA ORDELOVSKA 95. GADADIENAI 
VELTĪTS PŪTĒJU ORĶESTRU KONCERTS

K   oncerta sākumā apmeklētājus pārsteidza balādisks 
un skanīgs vēstījums par Tālavas taurētāju, kas 
šobrīd ir īpaši aktuāla tēma – uzticība, pašapziņa, 

spēja ziedot sevi tēvzemes labā. Un pretstatā tam – node-
vība, kas ir tik sāpīga visām tautām, īpaši ņemot vērā paš-
reizējos traģiskos notikumus Ukrainā. Tāpēc koncerts tika 
atklāts ar Latvijas un Ukrainas valstu himnām, kas aplie-
cināja mūsu tautas atbalstu kara briesmās nonākušajai 
ukraiņu tautai.

“Auce Latvijā ir īpaša vieta, kur ļoti mīl pūtēju orķestru 
mūziku, un šeit gadiem ilgi ir strādāts pie šī muzikālā man-
tojuma saglabāšanas, par ko vislielākais paldies jāsaka tieši 
Gunāram Ordelovskim kā pūtēju orķestru mūzikas dižga-
ram,” svinīgā uzrunā klātesošajiem pauda Dobeles novada 

domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis. Tieši Aucē 1996. gadā 
tika aizsākta īpaša tradīcija ar krāšņu pūtēju orķestru festi-
vālu godināt un atcerēties izcilo Maestro, profesoru, trom-
bonistu, diriģentu un vienu no talantīgākajiem, neaizmirsta-
mākajiem un brašākajiem vīriem–iedvesmotājiem no pūtēju 
orķestru saimes – Gunāru Ordelovski.

Koncerta programmā izskanēja vairāki Gunāra Ordelovska 
radīti skaņdarbi, kā arī skaņdarbi no XXVII Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru koncer-
tu repertuāra. Ar raitiem deju soļiem koncerta programmu 
papildināja un skatītājus uzmundrināja Vītiņu Tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Robežnieki”.

Koncerta laikā tika demonstrēti vēsturiski video, kuros 
ikviens varēja pārliecināties par Gunāra Ordelovska nozīmī-
go devumu Latvijas pūtēju orķestru mūzikas attīstībā un ne 
tikai šajā mūzikas jomā vien. Viņu noteikti varam saukt par 
komponistu un aranžētāju, kura kompozīcijas, dziļi sakņotas 
tautas mūzikas tradīcijās, aizsāka jaunu un laikmetīgu orķes-
tru skanējumu. Kopumā Gunāra Ordelovska mantojums ir 

vairāk nekā 800 darbu.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem un koncerta radoša-

jai komandai, un visiem klātesošajiem, kuri izvēlējās saulai-
no svētdienas pēcpusdienu pavadīt Auces estrādē, lai muzi-
kālā gaisotnē pieminētu izcilo personību Gunāru Ordelovski!

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Svinīgs notikums 20. maijā norisinājās Pētera 
Upīša Ceriņu dārzā, kad jauni vārdi tika doti 
diviem ceriņu hibrīdiem – “Emīlija” un “Jānis”.

DOBELĒ DOTI VĀRDI DIVIEM CERIŅU HIBRĪDIEM

V   iens no ceriņiem nokristīts par “Emīliju”, tādējādi 
godinot dzejnieka Aleksandra Čaka māti Emīliju 
Lizeti Freiju (precējusies – Čadaraine), kurai bija 

liela ietekme uz dēla personības veidošanos. Aleksandra 
Čaka māte savulaik bijusi cieši saistīta ar Dobeli un tās 
apkārtni, te Naudītes pagastā aizritējusi viņas bērnība, bet 
19. gadsimta beigās Emīlija Lizete Freija ar ģimeni pārcēlu-
sies uz dzīvi Dobelē, bet vēlāk jau devusies uz Rīgu.

Otrs ceriņa hibrīds guvis Sēlijas puses rakstnieka, dzejnie-
ka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu, kurš savulaik 
gan daudz gleznojis ceriņus, gan arī makšķerējot pārstaigā-
jis krustu šķērsu Latviju, tostarp pabijis arī Dobeles pusē un 
Bērzes upē noķēris krietni daudz lomu.

Abas šķirnes ir izvēlētas no Laimoņa Kārkliņa izveidota-
jiem hibrīdiem. Ceriņu selekcionāri apgalvo, ka ceriņu šķir-
ņu skaits pasaulē joprojām palielinās, ja Dobelē to ir ap 270, 
tad pasaulē ceriņu šķirņu skaits pārsniedz tūkstoti.

Dobeles Ceriņu dārzu katru gadu apmeklē vairāk nekā 

27. maijā Tērvetē atjaunoto viduslai-
ku Kalnamuižas pilsdrupu atklāšanas 
pasākumā skanēja vēsturiski stāsti, 
zobenu šķindas, skaļi un sirsnīgi patei-
cības vārdi, kas mijās ar dziesmām, 
bet apmeklētājus drēgnajā dienā sasil-
dīja ugunskurā gatavots cienasts.

TĒRVETĒ APMEKLĒTĀJIEM ATKLĀTAS ATJAUNOTĀS 
VIDUSLAIKU KALNAMUIŽAS PILSDRUPAS

NOSLĒDZIES GRANDIOZĀKAIS MEŽA IZZIŅAS 
PASĀKUMS BALTIJĀ – LATVIJAS MEŽA DIENAS

L   atvijas Meža 
d i e n a s , 
Tērvetē nori-

sinoties trešo reizi, 
pulcināja rekordlie-
lu apmeklētāju skai-
tu – lai gan visvairāk 
pasākumā bija iera-
dušās ģimenes no 
tuvākās apkārtnes – 
Dobeles un Jelgavas, 
daudz bija apmeklētāju no Rīgas un 
citām Latvijas vietām. Liels prieks 
par atbraukušajiem meža draugiem 
no Valkas un Lietuvas pilsētām. 
Vairāk nekā 80 “meža pieturās” ikvie-
nam bija lieliska iespēja līdzdarboties 
un atklāt dažādus mežinieku noslē-
pumus un vērot sakārtotu tautsaim-
niecības nozari – mežsaimniecību.

“Noteikti brauksim vēl – tāds bija 
galvenais apmeklētāju secinājums par 
Meža dienām Tērvetē. Tas ir apliecinā-
jums, ka mežs katram Latvijas iedzīvo-
tājam ir milzīga vērtība, un ikvienam 
ir svarīgi saprast, kā šo Latvijas bagātī-
bu gudri apsaimniekot,” atskatoties uz 
aizvadīto pasākumu, teic LVM Dabas 
parka Tērvetē Informācijas centra 
vadītāja Lilita Kauste.

Latvijas Meža dienu “pārgājiens” 
LVM Dabas parkā Tērvetē norisinā-
jās 1,6 km garā maršrutā, pulcējot 
aptuveni 100 dažādas ar mežsaim-
niecību, kokapstrādi un vidi saistī-
tas organizācijas, kas svētku laikā 
rūpējās par apmeklētāju izglītošanu. 
Interesentiem bija iespēja piedalīties 
meža izziņas darbnīcās un iesaistī-
ties daudzveidīgās izglītojošās akti-
vitātēs, satikt nozares ekspertus, kā 
arī baudīt plašu kultūras un izklaides 
programmu.

Plašs piedāvājums bija ne tikai 
bērniem, bet arī pieaugušajiem – 
varēja aprunāties ar jomas speciā-
listiem gan par meža politiku, gan 
ekoloģiju, par cirsmu plānošanu, 
apsaimniekošanu, kā arī augsnes 
sagatavošanu un daudzām citām vēr-
tīgām lietām.

Pasākuma pirmā diena, 27. maijs, 
tika veltīta skolēniem un jaunie-
šiem: jaunas zināšanas guva vai-
rāk nekā 1200 skolēnu no visiem 
Latvijas reģioniem. Kā atzina dau-
dzi no dalībniekiem, ir liels prieks 
beidzot atkal tikties un kopīgi ar kla-
sesbiedriem doties kopīgā ceļojumā, 
kurā var uzzināt daudz jauna.

Latvijas Meža dienu pirmajā dienā 
tika godināti dažādu konkursu lau-
reāti: sveikti LVM Meža stipendiāti, 
sumināti arī “Zaļā josta” kampaņas 
“Tīrai Latvijai” laureāti! Dienas laikā 
notika arī finālsacensības “LVM 
Meža olimpiādei 2022”.

Sestdiena, 28. maijs, Kurbada 
zemē tika aizvadīts ģimeņu zīmē. 
Īpašs prieks, ka bērni aicināja aktīvi 
līdzdarboties meža izziņā arī savus 
vecākus un vecvecākus. Iepriecināja 
arī kultūras programma: rīta pusē 
lielu interesi raisīja medību suņu 
parāde un Ričija Rū uzstāšanās, 
savukārt pēcpusdienā interesentus 
priecēja grupas “Skyforger” un “Līvi” 
koncerti.

Svētkus organizēja AS “Latvijas 
valsts meži” sadarbībā ar Dobeles 
novada pašvaldību, Latvijas 
Meža īpašnieku biedrību, Latvijas 
Kokrūpniecības federāciju un bied-
rībām “Zaļās mājas” un “Zaļā josta”. 
2018. gadā Latvijas Meža dienas LVM 
Dabas parkā Tērvetē notika pirmo 
reizi, un toreiz tajās piedalījās kopu-
mā ap 12 000 cilvēku.

Sanita Korčelli,
AS “Latvijas valsts meži” satura  

mārketinga vadītāja

30 000 cilvēku, un lielākā daļa no viņiem te 
viesojas ceriņu ziedēšanas laikā, kas ilgst no 
maija līdz jūnijam.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

K   alnamuižas viduslaiku pilsdrupas 
tika atjaunotas Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu projekta “Sekojot 

Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietu-
mu Zemgalē” ietvaros.

Pasākuma gaitā SIA “Kaskāde” būvnie-
ki atzina, ka šis darbs ir bijis īsts izaicinā-
jums, bet rezultējies ar milzīgu mīlestību pret 
šo objektu, ko viņi paši dēvē par īstu savu  
paveikto darbu dimanta pērli. Savukārt tēr-
vetniekiem pasākumā bija iespēja uzdot savus 
jautājumus par pilsdrupām un to vēsturi.

Šobrīd 14. gs. celtā objekta drupas ir ne 
tikai sakārtotas un jau pa gabalu apskatāmas 
no ceļa, bet par šo objektu stāsta informa-
tīvā plāksne, bet pilsdrupu sakārtotais iekš-
pagalms varētu būt vieta skaistiem klasiskās 
mākslas kultūras pasākumiem.

Tieši tāds atklāšanas pasākumā izskanēja 
vēlējums gan no Dobeles novada domes priekš-
sēdētāja Ivara Gorska, gan Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Māra Berlanda. Pasākumā 

bijusī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja, tagadējā Dobeles 
novada domes deputāte Dace Reinika ļoti daudz pateicības vār-
dus veltīja ne tikai bijušajiem deputātiem par atbalstu projek-
tam, bet arī Kultūras mantojuma pārvaldes nodaļas vadītājai, 
galvenajai valsts inspektorei Elvīrai Mantrovai.

Paldies tika teikts arī projekta vadītājai Dacei Vācerei, biju-
šā Tērvetes novada pašvaldības būvvaldes vadītājai Lindai 
Mierlaukai un, protams, projektētājiem SIA “AB Studio” un 
būvniekiem.

Ikvienu ar vēsturisko pils izcelsmes stāstu pasākumā iepa-
zīstināja Tērvetes vēsturnieks Normunds Jērums, bet zemga-
ļu un Livonijas ordeņu kauju imitācijas demonstrēja biedrī-
bas “Heiligenberg” jaunieši.

Īpašu omulību pasākumā radīja bērnu vokālais ansamblis 
“Tarkšķi” no Iecavas, kas arī apliecināja, ka šī nākotnē varē-
tu būt vēl viena brīnišķīga dabas skatuve kultūras pasākumu 
norisēm Tērvetē.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” 4. jūnijā norisinājās Dobeles Mākslas skolas 
absolventu noslēgumu darbu aizstāvēšana un izlaidums. Pasākumā pulcējās 19 skolas 
absolventi, pedagogi un dažādi mākslas nozares profesionāļi, kuri atzinīgi novērtēja jauno 
mākslinieku sniegumu.

19. maijā reģionālās vizītes ietvaros Dobeles novada pašvaldībā ieradās 
Dienvidkorejas vēstnieks Latvijā Songdžins Hans. Tikšanās mērķis bija iepa-
zīties ar novada vadību, veicināt starpkultūru pieredzes apmaiņu, kā arī 
dibināt attiecības ar novadā esošiem uzņēmumiem. Vēstnieku vizītē pavadīja 
vēstniecības trešais sekretārs un vicekonsuls Mjungdže Songs.

DOBELES NOVADU APCIEMO 
DIENVIDKOREJAS VĒSTNIEKS LATVIJĀ

V   izītes sākumā tika apmeklēta 
Dobeles novada dome, kur pašval-
dības pārstāvji pastāstīja par nova-

du, tā iedzīvotājiem, kā arī raksturoja uzņē-
mējdarbības vidi. Domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis izcēla novada spēcīgās puses, 
proti, auglīgās zemes un stiprās tradīcijas 
lauksaimniecībā. Vēstnieks lielu interesi 
izrādīja par graudu pārstrādes nozari, kas 
ir nozīmīga un tradicionāla uzņēmējdarbī-
bas joma novadā.

“Te ir auglīgas zemes, meži, atvērti un dar-
boties griboši cilvēki, kā arī visi citi resursi, 
lai Dobeles pašvaldība un valsts kopumā būtu 
ierindojama pasaules veiksmes stāstu vidū. 
Prasmīgi un mērķtiecīgi saimniekojot, tas 

viss ir sasniedzams!” sacīja Songdžins Hans, 
Dienvidkorejas vēstnieks Latvijā.

Vizītes otrā daļa tika aizvadīta AS “Dobeles 
Dzirnavnieks”, kur vēstnieku uzņēma ekspor-
ta jomas pārstāvji, lai pārrunātu potenciālās 
sadarbības iespējas starp valstīm. Vēstnieks 
pauda lielu izbrīnu par tik apjomā veiksmī-
giem ražošanas procesiem, stratēģisku pro-
duktu pārdošanu un iespaidīgiem attīstības 
plāniem. Delegācijas dalībniekiem bija iespēja 
arī aplūkot pilnu ražošanas ciklu – no ievesta 
grauda līdz gatavam produktam iepakojumā.

“Sadarbība un veiksmīga līdzāspastāvēšana 
ir veiksmīgākais pasaules attīstības ceļš,” vizī-
tes noslēgumā pauda Songdžins Hans.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ceriņu ziedēšanas laikā, 29. maijā, novadā notika velobrauciens ar devī-
zi “TAD kopā ar velo” un cēlu mērķi – iepazīt un visiem kopā izbaudīt mūsu 
skaisto Dobeles novadu ar velosipēdu.

No 2. līdz 5. jūnijam par 
godu karalienes Elizabetes 
II valdīšanas 70. gadadienai 
Lielbritānijā notiek svinības. 
Arī Latvijā vairākos reģionos, 
atzīmējot šo nozīmīgo notiku-
mu, tika stādīti koki. 6. jūni-
jā, Dobeles novada pašvaldībā 
viesojoties Lielbritānijas vēst-
niekam Paulam Brummelam 
(Paul Brummell), kopā ar 
pašvaldības vadību koks tika 
iestādīts arī Zemgalē.

19 RADOŠI JAUNIEŠI ABSOLVĒ DOBELES MĀKSLAS SKOLU

Š   ajā gadā Dobeles Mākslas skolas absolventi bija cītīgi 
strādājuši pie saviem noslēguma darbiem, lai izlaidu-
ma dienā tos veiksmīgi aizstāvētu un prezentētu uzai-

cinātājiem mākslas profesionāļiem. Uz jauno mākslinieku 
noslēguma darbu atklāšanu tika aicināti tādi profesionāļi 
kā Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ervīns Pastors, 
mākslinieki Ligita Breģe, Juris Krūmiņš un Atis Izands.

Lielākoties absolventu darbi bija lielformāta gleznojumi 
uz audekla ar akrila vai eļļas krāsām, neizpalika arī grafikas 
darbs, gleznojums uz stikla un gaismas objekti no baltā māla 

un akmens masas.
Absolventus ieradās sveikt arī Dobeles novada domes priekš-

sēdētājs Ivars Gorskis un viņa vietnieks Guntis Safranovičs. 
“Mums ir liels prieks, ka Dobelē ir tik radoši un māksliniecis-
ki jaunieši kā jūs. Novēlam jums nepazaudēt degsmi, turpināt 
izpausties un ar saviem mākslas darbiem priecēt Dobeles nova-
da iedzīvotājus. Šie svētki ir arī jūsu pasniedzējiem, kuri veltīju-
ši laiku un dalījušies ar savu profesionālo pieredzi, lai jūs kļūtu 
par lieliskiem jaunajiem māksliniekiem,” sacīja Dobeles nova-
da domes priekšsēdētājs.

No 6. jūnija līdz 20. septembrim absolventu noslēgumu darbi 
ir apskatāmi Dobeles Mūzikas skolā, bet no 23. septembra līdz 
29. oktobrim – Dobeles Novadpētniecības muzejā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

AIZVADĪTS VELOBRAUCIENS “TAD KOPĀ AR VELO”

V   elobrauciena kopējais garums bija 
91,7 kilometri. Maršruts vijās cauri 
visam Dobeles novadam, aptve-

rot gan bijušo Auces, gan Tērvetes nova-
du teritoriju. Šāds pasākums notika pirmo 
reizi, un nākamgad, ņemot vērā iedzīvotāju 
atsauksmes, noteikti tiks rīkots atkal.

Pasākumā piedalījās 54 velobraucēji no 
dažādām Latvijas vietām, tostarp Rīgas un 
Jelgavas, bija ieradies arī viesis no Lietuvas. 
Visu maršrutu (91,7 kilometrus) nobrauca 
26 dalībnieki, bet pārējie velosipēdisti pēc 
savas izvēles piebiedrojās atsevišķos maršru-
ta posmos. Dalībniekus priecēja ne vien jau-
kās dabas ainavas, ziedošie ceriņi un dzelte-
nie rapšu lauki, bet ikviens arī varēja izbaudīt 
muzikālus priekšnesumus velobrauciena pie-
turpunktos, kur bērni līdz 12 gadu vecumam 
varēja demonstrēt arī savu velo veiklību un 
piedalīties dažādās atrakcijās.

Aucē velobraucējus skanīgi sagaidīja pūtēju 
orķestris “Auce”, savukārt Tērvetē varēja satikt 
visiem labi zināmo pasaku tēlu – Sprīdīti – 
un klausīties grupas “Tērvete” sniegumā. Par 
godu Dobeles Ceriņu festivālam, kas teju mēne-
si norisinājās mūsu novadā, abās pieturvietās 
tika stādīti ceriņi, lai šis skaistums plešas plašu-
mā un priecē visus novada iedzīvotājus. Ceriņu 
stādīšanas gods tika uzticēts trim mūsu novada 
vēstnešiem – Guntim Strazdiņam (Auce), Jānim 
Svītiņam (Tērvete) un Ivaram Gorskim (Dobele).

Sirsnīgs notikums brauciena dalībnie-

kus sagaidīja noslēgumā, Dobeles Pils pagal-
mā, kur tika godināti bijušie novadu vadītā-
ji – Auces novada domes priekšsēdētāja Vija 
Keršus, Tērvetes novada domes priekšsēdētā-
ja Dace Reinika un kādreizējā Dobeles nova-
da domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. 
Savukārt pašiem izturīgākajiem dalībniekiem, 
kuri bija veikuši visu 91,7 km garo maršru-
tu, nu jau apvienotā Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs Ivars Gorskis pasniedza pie-
miņas veltes. Pēc apbalvošanas visus klāteso-
šos priecēja “Greentrials” ekstremālās velo 
komandas šovs. Bērniem bija iespēja izbaudīt 
piepūšamo labirintu un foto kasti “Photo Star”.

Dobeles novada pašvaldības vadība un Sporta 
pārvalde saka lielu paldies visiem, kuri pieda-
lījās velobraucienā! Sirsnīgs paldies Dobeles 
novada pašvaldības policijas un Valsts policijas 
darbiniekiem, kuri velobrauciena laikā gādāja 
par drošību, “Barons Velo” komandai, Auces 
pilsētas kultūras nama vadītājai Ritai Baronai, 
Tērvetes kultūras nama vadītājai Montai 
Bērziņai un Kristiānai Sīmansonei, spor-
ta darba organizatoriem Anetei Kruglaužai, 
Patrīcijai Krumbergai, Kasparam Taboram, 
Andrim Podvinskim, Dobeles Pils vadītājai 
Sandrai Safranovičai, pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību nodaļas, Dobeles Pieaugušo izglītī-
bas un uzņēmējdarbības atbalsta centra un 
Dobeles novada Kultūras pārvaldes darbinie-
kiem par iesaisti pasākuma norisē.

Sporta pārvalde

ZEMGALĒ STĀDA KOKU PAR GODU PLATĪNA JUBILEJAI, 
KOPŠ TRONĪ KĀPUSI LIELBRITĀNIJAS KARALIENE

“P  ar godu šai jubilejai koka 
stādīšana Lielbritānijā ir 
izvērtusies kā plašs noti-

kums. Mēs stādām dažādus kokus 
teju katrā pagalmā un parkā. Tā ir 
cieņpilna izturēšanās pret noturī-
gām vērtībām, tāpat kā mēs cienām 
savu karaļnamu, kas stabili kalpojis mūsu 
valstij. Esam pagodināti šo notikumu iedzī-
vināt arī Latvijā, un Dobele, mūsuprāt, ir 
tam ļoti piemērota vieta,” sacīja vēstnieks.

“Šim notikumam tika izvēlēta sārtā zirgkas-
taņa (aesculus briotti), kuru iestādīja gleznai-
najā Pļavas ielas terasē, kur koks krāšņi izrotās 
kopējo ainavu. Kastaņas kopējais augstums 
var sasniegt 5 metrus, kas dos lielisku paēnu 
saulainākajās dienās,” uzsvēra Dobeles nova-
da pašvaldības vides pārvaldības speciāliste 
Vija Vika.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis savukārt norādīja, ka “līdz šim sadar-

bībā ar Lielbritānijas vēstniecību koki tika 
iestādīti Vidzemē, Valmieras novadā, Latgalē, 
Rēzeknes novadā, un Kurzemē, Liepājas nova-
dā, tādēļ Dobeles novada pašvaldība ir īpaši 
pagodināta, ka koka stādīšanai Zemgales 
reģionā no visiem novadiem tika izvēlēts tieši 
mūsējais”.

Šī gada 6. februārī apritēja 70 gadi kopš tronī 
kāpa Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Jau 
2015. gadā viņa kļuva par visilgāk valdījušo 
Lielbritānijas monarhu, taču tagad viņa arī 
kļuvusi par pirmo britu monarhu, kurš sasnie-
dzis platīna jubileju.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
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AKTUĀLAIS PAGASTOS
AUROS VEIC GRANTS CEĻU ATPUTEKĻOŠANU

Auru pagastā turpinās pavasarī iesāktie darbi. Norit 
pagasta ceļu greiderēšana un remontēšana, kā arī visvai-
rāk noslogotie ceļi tiek apstrādāti ar pretputekļu līdzekli. 
Noslēdzies asfaltēto ceļu bedrīšu remonts. Pagastā ir apzi-
nātas un apsekotas vietas, kur vasaras sezonā tiks uzstādītas 
ātruma ierobežojuma zīmes. Turpinās pagasta teritorijas 
appļaušana un sakopšana, kā arī tiek veidoti apstādījumi.

AUGSTKALNES PAGASTĀ AIZVADĪTS NOTIKUMIEM 
BAGĀTS LAIKS

“Aizvadītais mēnesis bijis kultūras pasākumiem bagāts, 
vienkopus pulcējot ne tikai vietējos pagasta ļaudis, bet arī 
daudzus interesentus no tuvām un tālām vietām,” stāsta 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša.

Ceriņu festivāla ietvaros 28. maijā liela interese tika izrā-
dīta par Augstkalnes–Mežmuižas ev. lut. baznīcu. Visas 
dienas laikā ikvienam bija iespēja apmeklēt ceriņu smar-
žas piepildīto svētnīcu, lai noklausītos baznīcas ēkas, tās 
zvana un atjaunoto ērģeļu stāstus, baznīcas stāsti tika vei-
doti kā radio lasījumi. Savukārt Baznīcu nakts ietvaros kup-
lam apmeklētāju skaitam baznīcā muzicēja ievērojamais 
ērģelnieks, komponists Aivars Kalējs, kas ir arī Rīgas Doma 
ērģelnieks, kurš koncertējis teju visās Eiropas valstīs, kā arī 
ASV, Kanādā un Japānā. Vienlaikus viņš ir arī ērģeļu vēstur-
nieks, kas Latvijas kultūras mantojumam izpētījis un pievie-
nojis teju 250 ērģeles. Ērģelnieks muzicēja kopā ar starptau-
tiska mēroga soprānu, operas solisti Martinu Doeringu no 
Vācijas – viņa bieži par savu “skatuvi” izvēlas tieši baznīcas.

Savukārt 4. jūnijā kuplu skatītāju loku pie Mežmuižas pils 
Augstkalnē pulcēja deju studija “Sol Flamenco!” no Rīgas. 
Pusotru stundu koncertprogrammā bija iespēja uzzināt par 
flamenko deju izcelsmi, par to raksturiem un stiliem, tā 
bija iespēja baudīt Spānijas deju ritmus, kuros kā vienmēr 
virmo emocijas, kur tērpu košums pārsteidz, bet dejotājām 
tik nozīmīgie lakati plīvo kā tauriņu spārni. 

BIEDRĪBA “MĀCIES AUGSTKALNĒ” PASNIEDZ 
MOTIVĒJOŠAS NAUDAS BALVAS

Mācību gada pēdējā dienā Augstkalnes pamatskolas 
“Paldies rītā” ne tikai skolas direktore Ieva Krūmiņa teica 
paldies vārdus ikvienam par ieguldīto darbu mācību gada 
laikā, bet skolēniem un pedagogiem pateicības vārdus 
un motivācijas naudas balvas pasniedza biedrība “Mācies 
Augstkalnē” pārstāves Madara Darguža un Sandra Latiša. 
Biedrību savulaik izveidoja bijušie skolas absolventi, tās 
darbības mērķis ir novērtēt un motivēt ikvienu, kas sevi 
nesavtīgi un atbildīgi iegulda Augstkalnes pamatskolas 
ikdienas darbā.

Šajā mācību gadā naudas balvas tika pasniegtas pieciem 
5.–9. klašu skolēniem par atbildīgu attieksmi un ar izaugs-
mi vērtējamu mācību darbu, par piedalīšanos konkursos 
un skatēs, kā arī par aktīvu un radošu darbošanos skolas 
dzīves pilnveidošanā. Biedrība skolēnu un viņu vecāku 
vārdā pasniedza pārsteiguma balvas arī trim pedagogiem, 
kas snieguši nozīmīgu sava darba ieguldījumu skolas tēla 
popularizēšanā.

Pēc vairāku gadu sadarbības ar skolu biedrība ir pārlieci-
nājusies, ka ir ļoti svarīgi kādam pateikt labu vārdu, pateikt 
paldies par padarīto, ka svarīgi ir cilvēku novērtēt, lai moti-
vētu gan bērnus, gan pedagogus turpmākam darbam.

ŽAGARES ĢIMNĀZIJAS PEDAGOGI KOMPETENČU 
PIEEJU MĀCĀS NO DOBELES NOVADA PEDAGOGIEM

13. maijā Augstkalnes pamatskolas skolotājiem kopā ar 
Lietuvas Žagares ģimnāzijas skolotājiem notika metodiskā 
diena “Domāt. Darīt. Zināt” ar mērķi dalīties pieredzē un 
analizēt kompetenču pieejā balstītā mācību satura ievieša-
nu pie mums, Latvijā, jo mūsu draugi – Žagares ģimnāzijas 
skolotāji – vēl ir tikai ceļā uz to.

Metodiskajai dienai bija trīs tēmas:
- “Digitālie rīki un resursi pirmsskolā un sākumskolā”, 

kur savā pieredzē dalījās Dobeles 1. vidusskolas skolotā-
ja Tatjana Koļaņikova un pirmsskolas izglītības iestādes 
“Spodrītis” skolotāja Iraīda Iļjušenkova; 

- “Programmas “GeoGebra” izmantošana mācību proce-
sā”, kur ar savu darba procesu iepazīstināja Augstkalnes 
pamatskolas skolotāja Valentīna Ciganoviča;

- “Veiksmes un problēmas kompetenču pieejā balstīta 
mācību satura ieviešanā valodu jomā”, kur ar idejām dalījās 
Augstkalnes pamatskolas skolotāja Gaļina Jērane.

Diena izvērtās radoša, jaunas informācijas bagāta un 
piepildīta, bija patiess prieks pēc divu gadu pārtraukuma 
atkal tikties klātienē. Augstkalnes pamatskolas direktore 
Ieva Krūmiņa teic lielu paldies Žagares ģimnāzijas vadības 

komandai par ierosinājumu šai metodiskajai dienai, kā arī 
paldies Dobeles novada Izglītības pārvaldei un savas skolas 
kolektīvam par idejas īstenošanu.

BIKSTOS UN ZEBRENĒ PLĀNO ĪSTENOT DARBUS, 
KAS PRIECĒS ILGĀKĀ LAIKA POSMĀ

Bikstu un Zebrenes pagastos maijā uzsākta pašvaldībai 
piederošo teritoriju pļaušana, kaut gan, protams, pašrei-
zējā degvielas cena liek izvērtēt, cik bieži to varēs atļauties 
darīt. Varbūt kaut kur nenopļautā teritorijā skaisti paspēs 
uzziedēt margrietiņas, priecējot skatu jau kā lauku ainava. 
Teritorijas un stādījumu sakopšanā aktīvi piedalās sabied-
riskos darbos nodarbinātie, sētnieki un pašvaldības darbi-
nieki. Paldies par brīvprātīgo darbu to vasaras puķu izau-
dzēšanā, kuras nonāk pagastu apstādījumos!

Zebrenē jau otro gadu tiek veikti latvāņu izplatības iero-
bežošanas darbi ar miglošanas palīdzību. Šogad tie būs jau 
10 hektāri. Paldies ikvienam, kurš neļauj šim invazīvajam 
augam izplatīties! Mūsu pulkam ir pievienojies arī SIA “Agro 
Kaķenieki”. Aicinām arī citus zemju izmantotājus iesaistī-
ties, lai mūsu darbs nav velts!

Maija vidū tika noslēgts līgums par ceļu ikdienas uztu-
rēšanas darbiem vasaras sezonā. Abos pagastos tos veiks 
SIA “Meliorceltnieka” piesaistītais uzņēmums SIA “Rotas”. 
Ir uzsākta ceļu greiderēšana. Bikstu pagasta centrā notiek 
asfaltēto ceļu uzmērīšana, lai varētu izstrādāt paskaidroju-
ma rakstu asfalta seguma atjaunošanai. Savukārt Zebrenē 
Upes ielas ceļam ir uzsākta ūdens novades sistēmas atjau-
nošana, lai pēc tam varētu veikt dubulto virsmas apstrādi.

Kultūras jomā aktīvi darbojas deju kolektīvi. Piedalās 
koncertos, skatēs. Agitas Jansones un Ināras Rumbas vadī-
tie kolektīvi pārstāvēja Bikstus Ceriņu festivālā. Pagastos 
tika svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
diena. Bikstos ar jauku koncertu uzstājās kaimiņu pagasta 
“Susuriņi”, bet Zebrenē pēc koncerta varēja vērtēt un baudīt 
astoņu saimnieču ceptās kūkas.

Bibliotēkās var skatīt ziloņu un bruņurupuču kolekci-
ju izstādes, kā arī Dobeles Vācu kultūras biedrības veidoto 
izstādi “Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā”. 
Bikstu bibliotēkā notika arī aktīvāko lasītāju tikšanās.

Sportā Zebrene nav iedomājama bez novusa sacensībām, 
kur 22 dalībnieki cīnījās par godalgām. Savukārt Bikstos 
visi tiek aicināti turpināt divas reizes mēnesī piedalīties 
“Vakara skrējienos” Silakalnos, kur var skriet vai nūjot vie-
nas stundas garumā. Aktīvākie tiks sumināti sezonas noslē-
gumā – oktobrī.

Šomēnes vispriecīgākie ir Bikstu pamatskolas skolēni, 
kuriem noslēdzies mācību gads. Visa gada garumā ikvie-
nam skolas “Facebook” vietnē bija iespēja lasīt tīkamus, 
mīļus tekstus un skatīt jaukas bildes, tādējādi sekojot līdzi 
notikumiem skolas dzīvē, bet 17. jūnijā dzīvē dosies skolas 
izlolotie 9. klases audzēkņi.

Pagasta pārvaldes plānos ir paveikt darbus, kuri priecēs 
ilgākā laika posmā, ja vien to ļaus veikt ekonomiskā situā-
cija. “Lai mums visiem kopā izdodas paveikt vairāk! Gaidu 
ierosinājums, iebildes un sadarbības piedāvājumus!” opti-
mistiski pauž pārvaldes vadītāja Irēna Dabra.

LIELAUCĒ UN ĪLĒ SAKOPJ TERITORIJU UN BAUDA 
KULTŪRAS PASĀKUMUS

Aprīlī un maijā abos pagastos tika planēti ceļi, kuri arī 
vairākās vietās apstrādāti ar pretputekļu līdzekli. Kā katru 
gadu, ir sakopta pagastu teritorija. Paldies visiem Lielauces 

un Īles iedzīvotājiem, kuri ar savu artavu piedalījās Dobeles 
novada pašvaldības kopējā palīdzības sūtījumā Ukrainas 
iedzīvotājiem.

Lielauces parka estrādē, jau laikus domājot par Līgo balli, 
notika talka.

No aprīļa līdz jūnija sākumam Lielauces tautas namā 
notikuši daudzveidīgi pasākumi:

- Lielauces iedzīvotājas Brigitas Grasmanes gleznu izstā-
de “Gada laiki”;

- Lieldienu pasākums bērniem “Sīki mazi kukainīši”;
- tautas daiļamata meistara Jāņa Bensona un amatnieka 

Ilmāra Reimaņa pinumu un koka trauku izstāde “No krū-
miņa līdz kokam”;

- ielu muzikantes Evelīnas Kramas mātes dienai veltītais 
koncerts “Es savai māmiņai”;

- Brocēnu amatierteātra izrāde – Heinriha Ibsena “Leļļu 
nams”;

- māsu Legzdiņu koncerts “Kad ceriņi zied”;
- amatierteātra “Ukri” izrāde “Čemergess”.
Jūnijā tikpat lielā pulkā visi laipni gaidīti:
- Lielauces tautas namā 18. jūnijā uz Dobeles pilsētas 

kultūras nama amatierteātra “Smaids” dramaturga Harija 
Gulbja izrādi “Cīrulīši”;

- 23. jūnijā uz Līgo zaļumballi Lielauces parka estrādē. 
Maijā pabeigta Īles tautas nama “Kumeliņi” pārbūves 

darbu pirmā kārta, jūnijā darbus plānots nodot eksplua-
tācijā. Savukārt Īles muižas parkā maijā Īles tautas nama 
jauktais vokālais ansamblis “Spārni” kopā ar kapelu “Auce” 
aicināja klausītājus uz koncertu “Saulriets Saullēkta terasē”.

PENKULES UN NAUDĪTES PAGASTĀ VASARAS 
VĒSMAS IENĀKUŠAS AR DAŽĀDIEM KULTŪRAS UN 
ATPŪTAS PASĀKUMIEM

Penkules pagastam šis ir 750. jubilejas gads. Pagasta jubi-
lejas svinības tika atklātas Vasarsvētkos Penkules evaņģē-
liski luteriskajā draudzē. Pēc dievkalpojuma Penkules sie-
viešu vokālais ansamblis “Unda”, Penkules pamatskolas 
skolnieces un pedagogi klātesošos priecēja ar koncertu, 
bet pēcpusdienā ikvienam bija iespēja doties ekskursijā pa 
Penkules pagastu. No 6. līdz 10. jūnijam Penkules pamat-
skola organizēja atvērto durvju nedēļu, kurā interesenti 
neformālā atmosfērā varēja iepazīties gan ar skolu, gan ar 
tās vēsturi. Jubilejas gadam veltītie pasākumi Penkulē nori-
sināsies līdz šī gada nogalei, par turpmākajām aktivitātēm 
informācija būs pieejama gan plakātos, gan tīmekļa vietnēs 
un sociālajos tīklos.

Naudītes pagastā 4. maijā norisinājās saviesīgais pasā-
kums, kurā kopā pulcējās visas paaudzes – sākot no mazu-
ļiem līdz pat sirmām galvām. Kopkoncertā katrs klausī-
tājs varēja atrast sev tuvo un tīkamo. Klātesošos priecēja 
gan Naudītes un Penkules sieviešu vokālie ansambļi, gan 
Dobeles bigbends un Austrumu deju grupas “Sanara” dejo-
tājas. Kupls bija gan dalībnieku, gan apmeklētāju skaits.

Abos pagastos notiek ceļu virskārtas atjaunošanas darbi, 
kurus veic SIA “Rotas”.

Savukārt pagastu skolu absolventiem, kuri šajā laikā svin 
savus izlaidumus, pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Karro 
novēl: “Īpaši gribam sveikt visus absolventus! Lai izdo-
das sasniegt nospraustos mērķus un īstenot tās idejas, par 
kurām gadiem ilgi esat sapņojuši! Lai izvēle par turpmāka-
jām dzīves gaitām ir pārdomāta un veiksmīga.”

Līgo svētki Naudītes estrādē kopā ar grupu “Ceļavējs” tiks 
svinēti 23. jūnijā plkst. 22.00. Mīļi gaidīti līgotāji!

Aizvadītajā mēnesī Tērvetes pagastā notiek gan saimnieciskas lietas, gan kultūras pasākumi, bet ceri-
ņu smaržu laikā pagasts pulcē vēl nebijušu apmeklētāju skaitu ne tikai no Dobeles novada vien. Un mēs 
ar to lepojamies!

CERIŅU FESTIVĀLS VĒRA DURVIS ARĪ TĒRVETĒ

27. maijā Kalnamuižas atjaunoto pilsdrupu atklāšanas 
pasākumu droši var dēvēt par izzinošu vēstures stundu, tas 
bija stāsts par laiku no 13. gs. līdz pat 18. gs., bet galvenais 
– tas bija pateicības stāsts par ikvienu, kuri ieguldījuši savu 
darbu un laiku, lai pilsdrupās tiktu veikti konservācijas darbi 
un ikvienam interesentam būt zināms šo viduslaiku pilsdru-
pu stāsts.

29. maijā Tērvetes estrāde bija viena no pieturvietām jaun-
izveidotā Dobeles novada vienotajam velobraucienam “TAD 
kopā ar velo”. Jau pirms dalībnieku ierašanās Tērvetē estrādē 
notika sacensības bērniem, kurās mazuļi demonstrēja savas 
veloprasmes. Bērniem tas izvērtās par lielu notikumu, jo 
medaļas tika pasniegtas velobrauciena dalībnieku klātbūtnē, 
no viņiem arī skanēja aplausi.

Velobraucienu Tērvetē, kā vienmēr, sagaidīja Sprīdītis, 
pārsteigums bija grupas “Tērvete” īpašie muzikālie sveicie-
ni dalībniekiem. Brauciena vēstneši Ivars Gorskis un Jānis 
Švītiņš kopā ar Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāju Māri 
Berlandu arī mūsu estrādē iestādīja ceriņu, kas turpmāk būs 
kā Dobeles novada vienotības simbols Tērvetē.

4. jūnijā Tērvetē organizētie pasākumi piesaistīja sen nebi-
jušu, ļoti lielu apmeklētāju skaitu. Pēcpusdienā DJ Gunchs 
un Zaķis Bings aicināja visus Tērvetes estrādē uz Putu ballī-
ti bērniem, kurā nebeidzamu prieku guva ne tikai bērni, bet 
arī viņu vecāki. Atraktīvākie dalībnieki pat nopelnīja Putu 
Paradīzes zelta medaļu. Savukārt vakarā, pareizāk sakot, 
nakts stundās Tērvetes estrādē bija iespēja atpūsties zaļum-
ballē kopā ar grupu “Tērvete” un DJ Gunchs.
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Lielākā daļa daudzdzīvokļu ēkas ir būvētas vairāk nekā pirms 40 gadiem. Tas 
nozīmē, ka visas komunikācijas (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, apkures sistē-
ma, gāzes vadi, elektroinstolācija), kā arī konstruktīvie elementi šādām ēkām 
ir nolietojušies un neatbilst mūsdienu prasībām, ka arī spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” 
(“Tour de Crafts”) Nr. LLI-539 ietvaros tika realizētas trīs publiski pieejamas 
radošās darbnīcas Tērvetē (4. maijā), Aucē (7. maijā) un Dobelē (21. maijā).

NOTIKUŠAS RADOŠĀS DARBNĪCAS AUCĒ, DOBELĒ UN TĒRVETĒ 
PROJEKTA “TOUR DE CRAFTS” IETVAROS

Darbnīcas vadīja projekta dalībnieki, kuri savas teorētiskās 
un praktiskās zināšanas digitālajās prasmēs un produktu vai 
pakalpojumu pārdošanā iepriekš bija apguvuši šajā pat pro-
jektā un šobrīd bija gatavi savas prasmes nodot tālāk plašā-
kai publikai.

Darbnīcu apmeklētājiem bija iespēja amatnieku tirdziņos 
iegādātos gardumus, izstrādājumus un ražojumus atnest uz 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra telti, kur tos varēja iepakot visdažādākajos veidos un, 
izmantojot piedāvātos materiālus, izveidot unikālu dizainu 
un noformējumu.

Tālāk darbnīcu dalībniekiem ar projekta pārstāvja palī-
dzību bija iespēja savus izveidotos darbus ievietot foto kastē, 
nofotografēt un piedalīties konkursā, ievietojot tikko uzņem-
to attēlu sociālā tīkla “Facebook” konkursa komentārā. 
Tādējādi apmeklētāji guva priekšstatu par to, cik nozīmīga 
ir produktu iesaiņošana un fotografēšana, attīstot digitālās 
prasmes mārketinga nolūkos.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības pras-
mju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā pār-
robežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veido-
jot kopīgu tūrisma produktu. Kopā ar projekta partneriem 
(Latgales plānošanas reģions (vadošais partneris), Balvu 
novada un Preiļu novada pašvaldības, Dobeles Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kā arī Anīkšču 
inkubators–mākslas studija un Panevēžas pilsētas pašvaldī-
ba) gan Latvijā, gan Lietuvā tiek organizēti dažādu prasmju 
attīstīšanas pasākumi – teorētiskās apmācības, radošās darb-
nīcas un mākslas gadatirgi amatniekiem, māksliniekiem, kā 
arī jebkuram  interesentam.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de 
Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Šo 
projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots 
ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu 
pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdar-

bības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzska-
tāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Kopējās projek-
ta izmaksas ir 816 946,72 EUR. Projekta līdzfinansējums no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR.

Dobeles novada Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs

2021. gada maijā durvis vēra, un nu jau gadu darbojas “Interreg” 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas 2014.–2020. gadam projekta 
“Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaug-
smes veicinātāju attīstība” (angliski “Octopus”) ietvaros izveidotais dienas 
centrs “Baltā māja” Miera ielā 16, Aucē, kas ir Dobeles novada Sociālā die-
nesta struktūrvienība.

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” INFORMĒ

Šādās ēkās avārijas iespējamība ir ļoti aug-
sta, kas savukārt var novest pie jūsu īpašuma 
bojāšanas, kā arī pakalpojuma pārtraukšanas 
(piemēram, ūdens un siltumapgādes). Tāpat 
mūsdienu prasībām neatbilst māju iekšpagal-
mi (nolietoti ir bērnu rotaļu laukumi, gājēju 
celiņi, autostāvvietas, atkritumu konteineru 
laukumi).

Tādēļ 2022. gada 27. janvārī Dobeles nova-
da dome ir pieņēmusi pašvaldības saisto-
šos noteikumus Nr. 5 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 
Tā ir iespēja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem sakārtot savas mājas iekšpagal-
mus, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu. 
Līdzfinansējuma apjoms ir 50% no kopējās 
konkrētā projekta summas vai līdz 5000 eiro. 
Pamatnosacījums līdzfinansējuma saņemša-
nai ir tas, ka par to jānobalso vairākumam no 
dzīvokļu īpašniekiem.

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu insti-
tūcija Altum”” (turpmāk tekstā – “Altum”) 
pieņem pieteikumus, lai izsniegtu valsts 
aizdevumus atbalsta programmā daudzdzī-
vokļu ēku remontiem un apkārtnes teri-

torijas labiekārtošanai. Aizdevuma ietvaros 
mājās var veikt jebkurus uzlabojumus, bez 
māju iekšējo un ārējo komunikāciju nomai-
ņas un pagalmu labiekārtošanas var veikt 
arī pagrabu griestu un jumtu bēniņu silti-
nāšanu, jumta seguma atjaunošanu, kāpņu 
telpu remontu, balkonu atjaunošanu, fasā-
des atjaunošanu un krāsošanu, kā arī citus 
mājas remontdarbus.

Galvenais nosacījums, lai iegūtu šo “Altum” 
aizdevumu mājas remontam, ir tas, ka dzīvok-
ļu īpašniekiem ir jāvienojas par konkrētiem 
remontdarbiem un par to ir jānobalso vairāk 
nekā pusei dzīvokļu īpašnieku.

Valsts aizdevuma mājas remontam galve-
nās priekšrocības ir tās, ka pie vienas un tās 
pašas maksas labumus var iegūt uzreiz, nevis 
kaut kad nākotnē, kad būs sakrāta nauda, kā 
arī tas, ka maksāt kredītu ir lētāk, nekā krāt 
naudu remontdarbiem kaut kad nākotnē, kad 
inflācija var ietekmēt cenas.

SIA “Dobeles namsaimnieks” jau vairāku 
gadu garumā nodrošina dzīvokļu īpašnieku 
līdzekļu uzkrāšanu un organizē māju remon-
tdarbus. Tiek veikta māju iekšējo komunikā-
ciju nomaiņa, koplietošanas telpu logu un 

durvju nomaiņa, jumta segumu nomaiņa, 
māju elektrosadaļņu rekonstrukcija, ārējo 
kāpņu un lieveņu atjaunošana, siltummez-
glu modernizācija un citi darbi. Veicot dar-
bus uzkrāto finanšu līdzekļu apjomā, mājas 
atjaunošanas process var norisināties ļoti ilgi. 
Jāņem vērā arī fakts, ka par to naudu, ko 
varēja izdarīt iepriekšējos gadus, šogad tas 
vairs nav iespējams. Esam veikuši provizoris-
kus aprēķinus, un jāsecina, ka it īpaši šobrīd 
remontēt mājas par uzkrātajiem līdzekļiem 
ir daudz neizdevīgāk, nekā ņemt aizņēmu-
mu kredītiestādē, organizēt remontdarbus un 
maksāt kredītu. Esam secinājuši, ka atkarī-
bā no izvēlētajiem darbiem, var izrādīties, 
ka kredīta dzēšanai ir nepieciešami mazāk 
līdzekļu, nekā veicot uzkrājumus remontdar-
biem, tātad komunālo maksājumu rēķins, 
iespējams, var arī samazināties.

Norēķini ar kredītiestādi par veiktajiem 
remontdarbiem notiek ar pārvaldnieka starp-
niecību, pie komunālo maksājumu rēķina 
pievienojot vēl vienu pozīciju. Jāpiebilst, 
ka dzīvokļa ieķīlāšana nav nepieciešama. 
Aicinām māju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī 
jebkuru dzīvokļu īpašnieku–aktīvistu iesaistī-
ties mājas atjaunošanas procesā, un mēs kā 
jūsu kopīpašuma pārvaldnieks ar vislielāko 
atbildības sajūtu uzņemsimies pārvaldīt un 
vadīt šo mājas atjaunošanas procesu.

Tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem māja 
atrodas uz privātīpašnieka zemes un kuri 
šobrīd īpašniekam maksā zemes nomas 

maksu, no 2023. gada būs iespēja izpirkt zemi 
par kadastrālo vērtību bez zemes īpašnieka 
piekrišanas.

Lai to paveiktu, jāņem vērā: 
- vajadzīgs dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmums (50%+1 balss);
- lietu vadīs tiesu izpildītājs;
- dzīvokļu īpašnieki maksā zemes īpašnie-

kam tikai zemes kadastrālo vērtību;
- administratīvos izdevumus – zemes uzmē-

rīšanu, nostiprināšanu Zemesgrāmatā, tiesu 
izpildītāju izdevumus apmaksās valsts;

- varēs ņemt valsts aizdevumu – dzīvoklis 
nebūs jāieķīlā;

- visizdevīgāk tas būs 2023. un 2024. gadā 
(no 2025. gada mainīsies zemes kadastrā-
lā vērtība – zemes izpirkuma maksa, kā arī 
zemes nomas maksa būs lielāka).

Tas tiešām būs izdevīgi! Aicinām māju 
pilnvarotos pārstāvjus, kā arī jebkuru dzī-
vokļu īpašnieku–aktīvistu iesaistīties šajā 
procesā. Iegūt zemi īpašumā būs izdevīgāk, 
nekā nepārtraukti maksāt zemes īpašniekam 
nomu.

Vairāk informācijas par šīm programmām, 
kā arī vienoties par iespēju tikties klātienē 
konsultācijai, varat iegūt, zvanot pa tālru-
ņiem 63720983; 63722079; 63707295; 63700112 
vai rakstot e-pastā: klienti@dobelesnamsaim-
nieks.lv.

Jānis Audzēvičs,
SIA “Dobeles namsaimnieks” 

valdes loceklis 

AUCĒ LATVIJAS–LIETUVAS PĀRROBEŽU PROJEKTA IETVAROS IZVEIDOTAJĀ 
DIENAS CENTRĀ “BALTĀ MĀJA” NOTIEK AKTĪVA ROSĪBA

Projekta mērķis ir visās projektā iesais-
tītajās pašvaldībās gan Latvijā, gan 
Lietuvā izveidot vai attīstīt daudzfunkcio-
nālos centrus, nodrošināt daudzveidīgas 
apmācības speciālistiem, kā arī dažādās 
aktivitātēs iesaistīt projekta mērķa gru-
pas – bērnus, jauniešus, seniorus un citus 
iedzīvotājus, kuriem ir nepieciešams šāds 
pakalpojums.

Vēl šogad projekta realizācijas laikā pēc 

infrastruktūras izveides bērniem un jaunie-
šiem ar īpašām vajadzībām plānots piedalī-
ties Lietuvas partneru rīkotajos pasākumos, 
tādos kā sporta diena Biržos un krāsu fes-
tivāls, ko organizēs partneri no Rokišķiem, 
Lietuvā.

Gada laikā, kopš Aucē darbojas dienas 
centrs “Baltā māja”, to ļoti ir iemīļojuši vie-
tējie bērni un viņu ģimenes. Šeit katrs atrod 
sev nodarbi un katru dienu centru piepilda 

bērnu smiekli. Dienas centrs piedāvā uzspē-
lēt galda spēles, izveidot mīļas dāvaniņas 
vai kartiņas kādam īpašam cilvēkam, kuru 
vēlas iepriecināt, gleznot uz molberta, uzspē-
lēt videospēles, novusu vai galda futbolu. 
Siltākās dienās ir iespēja doties centra pagal-
mā uzspēlēt futbolu vai piedalīties stafetēs – 
dvieļu bolis un stafete ar karotēm –, kuras ir 
īpaši iecienītas.

No rītiem, kad bērni vēl skolā, uz dienas 
centru nāk pieaugušie un seniori, kuriem 
centra darbinieki palīdz internetā nokār-
tot formalitātes, ieskenēt dokumentus, un, 
ja ir vēlme, var noskatīties arī kādu filmu. 
Arī seniori savas tikšanās rīko dienas cen-
tra telpās.

Par dienas centra aktivitātēm aicinām 
sazināties ar Danu Ļaskovsku, mob. tālr.: 

28344076; e-pasts: aucebaltamaja@gmail.
com.

Projekts “Octopus” tiek īstenots “Interreg 
V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmā 2014.–2020. gadam no 2020. 
gada jūnija līdz 2022. gada novembrim. 
Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR 
(t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR). 
Plašāk par projektu www.dobele.lv. Šī pub-
likācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības 
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas satu-
ru pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo nostāju. www.lat-
lit.eu  / www.europa.eu.

Projektu vadītājs Ilmārs Matvejs,
dienas centra “Baltā māja” 

vadītāja Dana Ļaskovska
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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 JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI
Aucē (tālr.: 26168132)
14. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 17.00
Auces stacijā Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdis.
23. jūnijā plkst. 21.00
Aspazijas laukumā Līgo pasākums.

Augstkalnē (tālr.: 28341409)
19. jūnijā
Augstkalnes pagasta svētki:
- no plkst. 8.00 makšķerēšanas sacensības;
- plkst. 10.00 svētku atklāšana;
- plkst. 11.00 bērnu rīts ar animatoru, piepūša-
mo atrakciju un radošajām darbnīcām; 
- plkst. 11.00 nūjošanas nodarbība, jautras un 
sportiskas sacensības ikvienam visas dienas 
garumā;
- plkst. 18.00 svētku koncerts ar Kasparu 
Markševicu.
23. jūnijā plkst. 13.00
pie Augstkalnes pagastnama rast Līgo vaka-
ra noskaņu aicina Augstkalnes amatierteātris 
“Šarāde” ar izrādi “Līgošanas nerātnības”.

Auros (tālr.: 29488474)
21. jūnijā plkst. 16.00
bērnu kolektīvi ieskandina vasaru: koncer-
tā piedalās PII “Auriņš”, Gardenes bērnu deju 
kolektīvs “Knauķi”, Krimūnu bērnu vokālais 
ansamblis “Sienāzīši”, Kaķenieku bērnu vokā-
lais ansamblis “Susuriņi”, īpašie viesi – Bulmeru 
ģimene.

Bēnē (tālr.: 28295001)
22. jūnijā plkst. 18.00
svētku ielīgošana “Ir šodien zeme balto mar-
grietiņu vainags...”, sadziedāšana un saspēlēša-
na ar Aināru Bumbieri un Bēnes TN pašdarb-
niekiem, vainagu vīšana un dižošanās...
23. jūnijā plkst. 22.00
Bēnes estrādē zaļumballe, muzicē “Retro Selga” 
bijušā Kauguru (Jūrmala) restorāna vokā-
li instrumentālais ansamblis, vadītājs Andris 
Ratnieks.
9. jūlijā plkst. 16.00
jauniešu saliedēšanās un sevis pierādīšanas 
pasākums “DYNAMIX ’22”, galvenā balva 2 
uzvarētājiem – peintbola parka “Zīles” izklaides 
20 eiro vērtībā katram, visiem dalībniekiem dis-
kotēkas apmeklējums par brīvu. Pieteikšanās 
e-pastā robciks82@inbox.lv.
10. jūlijā plkst. 17.00
humoristisks koncertuzvedums “Pozitīvās lai-
mes dziedinošie svētki”. Piedalās Nacionālā 
teātra dziedošā aktrise Indra Burkovska un 
vokāli instrumentālā grupa latgaļu mūziķa 
Ērika Zepa vadībā. Ieeja 5 eiro.

Bukaišos (tālr.: 27017005)
22. jūnijā plkst. 19.00
Vasaras saulgriežu koncerts. Piedalās Bukaišu 
pagasta senioru deju kolektīvs “Vārpa” un 
Raimonds Bulmers ar ģimeni.

Dobelē (tālr.: 29331181)
14. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.00
Dobeles stacijā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. 
17. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 18.00
radošās darbnīcas “Radošā vasara”. Pasākums 
ir bez maksas.
17. jūnijā no plkst. 20.00 līdz 01.00
Dobeles estrādē Jāņu ielīgošana un zaļum-
balle. Spēlē grupa “Lauku muzikanti” un DJ 
Lejasmeijers. Darbosies bufete.
18. jūnijā plkst. 11.00
multifunkcionāla bērnu un atpūtas laukuma 
atklāšana Baznīcas ielā 10, Dobelē.
18. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 23.45
Pļavas ielas terasē “Pop-Up” pikniks.
18. jūnijā plkst. 14.00
multifunkcionālas asfalta velotrases (“PUMP–
TRACK”) atklāšana J.Čakstes ielā 11, Dobelē. 
23. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Tirgus laukumā Zāļu diena un Zāļu dienas 
tirgus.
2. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00
pie Dobeles Amatu mājas Adīšanas diena.
3. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 18.00
Dobeles estrādē maksas pasākums “Kids 
Wonderland”.
17. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 18.00
Dobeles estrādē bērnu ballīte “Putu paradīze”.

Jaunbērzē (tālr.: 25488422)
23. jūnijā plkst. 22.00
pie Jaunbērzes Tautas nama Līgo pļaviņā “Līgo 
vakariņš ar savējiem”:
- plkst. 22.00 iedegsim Līgo svētku ugunskuru;
- plkst. 22.30 dancosim līdz saule aust kopā ar 
grupu “3B”!

Kaķeniekos (tālr.:29103806) 
21. jūnijā plkst. 20.00 
Kaķenieku parkā “Ielīgošana saulgriežos’’ kopā 
ar amatierkolektīviem JDK “Mazie Bikstēni’’, 
“Bikstēni’’, “Bikstenieki’’, BVA “Susuriņi’’ un SVA 
“Zelta Ābele’’.
9. jūlijā no plkst. 10.00
Annenieku pagasta sporta svētki. Visas dienas 
garumā sporta aktivitātes, piepūšamās atrakci-
jas, radošās darbnīcas un zaļumballe.                                                                                      

Krimūnās (tālr.: 25488435)
23. jūnijā plkst. 17.00
Krimūnu pagasta Akācijās Jāņu ielīgošana, 
amatierteātra “Skats” izrāde “Pirmā grēka līcis”.
1. jūlijā plkst. 19.00
Krimūnu estrādē Līvbērzes amatierteātra vies-
izrāde – Kārlis Anitens “Dzīve ar piedzīvojumu 
garšu”.
2. jūlijā no plkst. 9.00
Krimūnu pagasta svētki. Pasākumi visas dienas 
garumā – mazuļu godināšana, radošās darbnī-
cas, sporta aktivitātes, Ata Auzāna koncerts un 
zaļumballe kopā ar grupu “Cits kvartāls”.
16. jūlijā
Māju kafejnīcu diena: radošās darbnīcas, pus-
dienošana, gleznu un bērnu zīmējumu izstāde 
un kapelas priekšnesumi.

Naudītē (tālr.: 29488474)
23. jūnijā plkst. 22.00
Naudītes estrādē Līgo balle. Muzicē grupa 
“Ceļavējš”.

Penkulē (tālr.: 25488438)
21. jūnijā
Penkules kultūras namā humora šovs latvis-
kā garā.
21. jūnijā no plkst. 21.00
Penkules estrādē Zaļumballe kopā ar māsām 
Legzdiņām.
16. jūlijā plkst. 19.00
Penkules estrādē Penkules kultūras nama teāt-
ra izrāde.

Tērvetē (tālr.:29330689)
18. jūnijā plkst. 16.00
Tērvetes kultūras namā Dobeles apriņķa sadan-
cis, pulcējot čaklākos dejotājus no dažādiem 
kolektīviem. Pasākuma programmu papildinās 
mājražotāju tirdziņš.

Zebrenē (tālr.: 26767172)
22. jūnijā plkst. 19.00
Zebrenes sporta laukumā Jāņu ielīgošanas 
pasākums ar dziedātāju Ainaru Bumbieri.

Vītiņos (tālr.:25976679)
23. jūnijā plkst. 17.00
Vītiņu estrādē Jāņu ielīgošanas koncerts kopā 
ar grupu “Baritoni”.

SPORTA PASĀKUMI
Augstkalnē (tālr. 28484402)
19. jūnijā plkst. 10.00
sporta svētki.

Auros (tālr. 29505153)
26. jūnijā plkst. 11.00
sporta svētki.

Bēnē (tālr. 26004590)
18. jūnijā plkst. 10.00
skolas stadionā minifutbola turnīrs.

Bikstos (tālr. 26085836)
17. jūnijā plkst. 21.30
vakara skrējiens Biksti–Silkalni.

Īlē (tālr. 29562864)
24. jūnijā plkst. 10.00
Īles sporta zālē Pēcjāņu basketbola turnīrs 3X3.

Lai apkalpotu pēc iespējas vairāk klientu, kuriem nepieciešams jauns personu 
apliecinošs dokuments, un uzlabotu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzī-
votājiem, kā arī nodrošinātu, lai balsstiesīgie pilsoņi var sekmīgi piedalīties 
14. Saeimas vēlēšanās, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veikusi virkni 
uzlabojumu klientu apkalpošanas kārtībā.

Jaunbērzē (tālr. 29792765)
18. jūnijā plkst. 20.00
“Kopā varam!”. Aktivitātes ģimenēm un 
komandām.

Zebrenē
(tālr. 26085836)
25. jūnijā plkst. 10.00
Zebrenes pagastmājā novusa turnīrs.

BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE 
PASĀKUMI
Uztura meistarklases
Aizstrautniekos 
30. jūnijā plkst. 14.00
Aizstrautnieku bibliotēkā. Pieteikties pa tālr. 
29496778.

Dobelē 
6. jūnijā plkst. 13.00
Dobeles Sociālo pakalpojumu centrā, Brīvības 
ielā 11. Pieteikties pa tālr. 26623394.
13. jūnijā plkst.14.00
biedrībā “Laimiņa”, Kr. Barona ielā 3. Pieteikties 
pa tālr. 29465545.
30. jūnijā plkst. 17.30
PIUAC, Brīvības ielā 7. Pieteikties pa tālr. 
28643755.

Jaunbērzē 
6. jūnijā plkst. 17.00
Jaunbērzes bibliotēkā, Ceriņu ielā 2. Pieteikties 

pa tālr. 26031884.

Šķibē 
13. jūnijā plkst. 17.00
Šķibes bibliotēkā, Upes ielā 4. Pieteikties pa tālr. 
63781735.

Penkulē 
20. jūnijā plkst. 14.00
Penkules bibliotēkā, “Ielejās”. Pieteikties pa 
tālr. 63745407.

Krimūnās 
20. jūnijā plkst. 17.30
Krimūnu tautas namā. Pieteikties pa tālr. 
25488435.

Vingrošana topošajām māmiņām
Dobelē
6., 9., 13., 16., 20., 22., 27., 30. jūnijā plkst. 
11.00
Dobeles pils dārzā. Pieteikties pie Daces, tālr. 
26955292.

Vingrošana bērniem
Dobelē
2., 7., 9., 14., 16., 21., 28., 30. jūnijā plkst.17.00
Ķestermeža estrādē (pie skatuves). Pieteikties 
pie Mika, tālr. 26907278.
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.

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE (PMLP) 
AICINA KLIENTUS SAVLAICĪGI – LĪDZ SAEIMAS VĒLĒŠANĀM – 
NOFORMĒT PERSONU APLIECINOŠUS DOKUMENTUS!

Jau divas nedēļas 28 teritoriālajās noda-
ļās, tostarp arī Dobeles nodaļā Uzvaras ielā 
4, Dobelē, katru darba dienu var nofor-
mēt un saņemt personu apliecinošus doku-
mentus – pilsoņu un nepilsoņu pases un 
personas apliecības jeb eID kartes – tādā 
pat kārtībā kā pirms pandēmijas. Tas nozī-
mē, ka klienti galvenokārt tiek apkalpoti 
rindas kārtībā, tiem neveicot iepriekšēju 
pierakstu.

PMLP dati liecina, ka šāda klientu pieņem-
šanas kārtība ļauj apkalpot līdz pat 25% vai-
rāk klientu nekā līdz šim, tādējādi uzlabojot 
pakalpojuma pieejamību.

Personu apliecinošos dokumentus iespē-
jams noformēt raiti: vairumā gadījumu aptu-
venais rindā gaidīšanas laiks ir līdz vienai 

stundai. Tāpēc PMLP klientus aicina savlaicī-
gi pārbaudīt savu personu apliecinošo doku-
mentu – pases un eID kartes – derīguma ter-
miņu, neatlikt dokumentu noformēšanu uz 
pēdējo brīdi un jau tuvākajā laikā apmeklēt 
kādu no teritoriālajām nodaļām.

Iepriekšēja pieraksta iespēja pases un eID 
kartes noformēšanas un izsniegšanas pakal-
pojumu saņemšanai saglabāta būtiski sama-
zinātā apjomā, klienti galvenokārt tiek aici-
nāti dokumentus kārtot rindas kārtībā. Tiem 
klientiem, kuri vēlas noformēt uzturēšanās 
atļaujas kartes, vēl aizvien jāveic iepriekšējs 
pieraksts pakalpojuma saņemšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Personāla vadības un sabiedrisko 

attiecību departaments 

No šī gada sākuma Auces novada bibliotēka atkal pārdēvēta par Auces pilsētas 
bibliotēku. Tāpat kā iepriekš bibliotēkā turpina darboties gan Pieaugušo litera-
tūras, gan Bērnu literatūras nodaļas.

AUCES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA AICINA!

Bibliotēkā regulāri tiek iepirktas jaunas 
grāmatas, par kurām sīkāku informāciju 
iespējams uzzināt gan uz vietas bibliotēkā, 
gan Auces pilsētas bibliotēkas “Facebook” 
vietnē. Bibliotēka piedāvā plašu preses izde-
vumu klāstu dažādām gaumēm – no žur-
nāliem mazuļiem pirmajos dzīves gados 
līdz daudzveidīgiem izdevumiem pieaugušo 
auditorijai. Šogad bibliotēkai izveidota arī 
lapa sociālajā tīklā “Instagram”, kur apska-
tāmas virtuālas grāmatu izstādes un sniegts 

ieskats gan bibliotēkas ikdienā, gan piedā-
vājumā. Pārveidojot bibliotēkas telpu izkār-
tojumu, bibliotēkā iekārtota Izstāžu telpa, 
kurā turpmāk būs iespējams izvietot apjo-
mīgākas un daudzveidīgākas izstādes. Tādēļ 
aicinām uz sadarbību Auces iedzīvotājus, 
māksliniekus un mājamatniecības meista-
rus, kuriem ir, ar ko padalīties un ko parā-
dīt citiem.

Laipni gaidām!
Auces pilsētas bibliotēka


