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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

Šīs vasaras pirmais mēnesis paskrējis 
nemanot, laikapstākļi lutina, – saulīte silda, 
labība briest un ziedu kupenas priecē ikvie-
nā novada nostūrī. Ir patiess prieks ne tikai 
par vasarīgo laiku, bet arī darbiem, kas uzņē-
muši raitus apgriezienus, jo jūlijs allaž ir bijis 
ne tikai atpūtas un festivālu laiks, bet arī dar-
bīgs vasaras mēnesis, kad idejas pārtop dar-
bos un varam redzēt, kā veiksmīgi norisi-
nās būvdarbi gan uz ielām, gan iestādēs, gan 
degradētās teritorijās, tās sakārtojot. Tāpēc 
aicinu ikvienu dobelnieku un viesi, kuri cie-
mosies Dobelē, būt iecietīgiem pret tiem 
satiksmes ierobežojumiem, kas būs jāpie-
dzīvo Jāņa Čakstes un Atmodas ielas pārbū-
ves dēļ. Tāpat esmu gandarīts, ka ir uzsākti 
sociālā aprūpes centra “Tērvete” esošo ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi un 
rehabilitācijas centra “Tērvete” jumta daļas 
remontdarbi, – esam solīti tuvāk, lai vēl 
vairāk pilnveidotu pašvaldības pakalpojumu 
klāstu iedzīvotājiem un uzlabotu ēku tehnis-
ko stāvokli un energoefektivitāti, kas šajos 
apstākļos, kad siltumapgādes tarifi aug, ir 
īpaši svarīgi.

Vasara nebūtu iedomājama bez svētkiem, 
– mēs esam pelnījuši pēc labi padarīta darba 
labi atpūsties! Tāpēc aicinu ikvienu izbau-
dīt to kultūras programmu klāstu, kas tiek 
piedāvāts novadā. Varam mierīgi uzelpot 
un pēc pandēmijas uzliktajiem pārbaudī-
jumiem atkal pulcēties pilsētu un pagastu 
svētkos, tā apliecinot savu piederību vietai, 
kurā dzīvojam. 22. un 23. jūlijs šogad būs 
īpašs, jo pēc pandēmijas izraisītās piespiedu 
pauzes šogad atkal tiks svinēti Auces pilsē-
tas un Tērvetes pagasta svētki, kā arī šo svēt-
ku ietvaros tiks uzsākta mūsu jaunā novada 
jauno novadnieku sumināšana, kuri dzimuši 
pagājušajā gadā. Aplūkojot svētku program-
mu, esmu pārliecināts, ka ikviens atradīs sev 
tīkamu atpūtas veidu – klausoties daudzvei-
dīgu un kvalitatīvu mūziku, piedaloties kādā 
no sportiskām aktivitātēm vai darbojoties 
radošajās darbnīcās, vai vienkārši dodoties 
uz kādu no zaļumballēm. Pašvaldības darbi-
niekus, iestādes, uzņēmumus un biedrības 
aicinu būt atsaucīgiem un ar radošu vizuālo 
noformējumu piedalīties Auces pilsētas svēt-
ku gājienā “Mosties” – kopā mēs varam uzga-
vilēt vasarai, Aucei, sev un viesiem! 

Vasara tomēr ir un paliek arī atvaļinājumu 
laiks, tāpēc smelsimies prieku un labsajūtu 
no šīs vasaras un visa tā, ko tā mums sniedz! 
Lai mums visiem labs noskaņojums, spor-
tisks ikdienas spars un enerģija visas vasa-
ras garumā! 

Ivars Gorskis,
Dobeles novada domes 

priekšsēdētājs 

ESIET SVEICINĀTI, 
CIENĪJAMIE 
NOVADA ĻAUDIS!

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJI TIKĀS 
AR AKMENES RAJONA PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJIEM

Jonišķu pilsētas (Lietuva) svētku ietvaros 2. jūlijā tika pārjaunots apvieno-
tā Dobeles novada un Jonišķu rajona sadarbības līgums, kas iepriekš ticis 
noslēgts atsevišķi ar Dobeles, Auces un Tērvetes novadiem. 

 

Abu sadraudzības pašvaldību pārstāvji tikšanās reizē Dobelē. 

Dobeles novada pašval-
dībā 28. jūnijā norisinā-
jās tikšanās ar sadrau-
dzības pilsētas Akmene 
(Lietuva) Attīstības un 
plānošanas nodaļas 
pārstāvjiem un domes 
priekšsēdētāju, kuras 
laikā tika pārrunātas 
turpmākās darbības 
programmas “Interreg 
LAT-LIT 2021-2027” 
ietvaros.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis kopā ar Jonišķu rajona 
pašvaldības mēru Vitalijus Gailijus.

Foto no pasākuma arhīva

PĀRJAUNOTS LĪGUMS STARP DOBELES NOVADA 
UN JONIŠĶU RAJONA PAŠVALDĪBĀM

Jonišķu rajona pašvaldība ir viena no 
senākajām sadarbības partnerēm novadam. 
Līdz šim veiksmīgi tika realizēta savstarpēja 
pieredzes apmaiņa gan sporta un kultūras, 
gan sociālās un izglītības jomās - jauniešiem 
dodoties uz izglītojošām nometnēm un 
sacensībām, piedaloties sociālajos projek-
tos, piemēram ar Jonišķu Lauksaimniecības 
skolu, kā arī pašvaldības darbā citu projektu 
ietvaros. Līgums paredz stiprināt sadarbību 
starp pašvaldību institūcijām un sabiedris-
kajām organizācijām un apņemas turpināt 
sadarbību pašvaldības pārvaldes, izglītības, 
kultūras, veselības, sociālās aprūpes, spor-
ta, tūrisma un citās interešu jomās.

“Sadraudzība ar Jonišķiem mums ir ilga 
un daudzu tradīciju bagāta. Mēs priecā-
jamies par šādiem kaimiņiem, kas ciena 
mūsu vērtības, un ceram uz turpmāku tik-
pat veiksmīgu partnerību,” tā uzrunā sacīja 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis.

Sadarbības līgums tika parakstīts Jonišķu 
pilsētas svētku ietvaros. Svētki krāšņi prie-
cēja ar bagātīgu svētku programmu un tika 
atklāti ar svētku gājienu cauri Jonišķu pil-
sētai. Tajā piedalījās rajona vadība ar mēru 
Vitalijus Gailijus priekšgalā, tāpat arī dažā-
das valsts un privātās iestādes, kā piemē-
ram, kori, deju kolektīvi un pat Jonišķu 
slimnīcas ārstu kolektīvs. Arī Dobeles nova-
da pašvaldības, tāpat kā citas aicinātās dele-
gācijas – Jelgavas novads, viesi no Ukrainas, 
Igaunijas, Polijas un Moldovas - pārstāvēja 
savas pašvaldības gājienā. Svētku laikā dar-
bojās vietējo amatnieku tirdziņš, notika kon-
certi pilsētas parkā un citas aktivitātes dažā-
dās pilsētas vietās.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tikšanās laikā tika 
apspriestas gan Dobeles, 
gan Akmenes pilsētām un 
to iedzīvotājiem aktuālas un 
būtiskas problēmsituācijas; 
izvirzītas idejas, ko realizēt 
tuvākajā nākotnē.

Pārrunās tika apspriesta dalība program-
mas četrās prioritātēs – pašvaldības kapa-
citātes stiprināšana un starpnozaru sadar-
bība, zaļā un ilgtspējīgā attīstība, godīga un 
iekļaujoša sabiedrība, tūrisma un kultūras 
mantojuma ekonomiskais potenciāls, kā arī 
piedāvāti dažādi risinājumi, kas uzlabotu 
sabiedrības drošības un ekoloģisko kvalitāti, 
kā arī vientuļo pensionāru aprūpi.

Programmas “Interreg LAT-LIT 2021-
2027” teritorija aptver Latvijas rietumu un 
dienvidu daļu un Lietuvas ziemeļu daļu, 
ietverot trīs Latvijas reģionus – Kurzemi, 
Zemgali, Latgali – un piecu Lietuvas reģio-
nu – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un 
Utenas apriņķus. 

Pārrobežu sadarbībai ir liels potenciāls 
apvienot cilvēkus un kopienas abās robežas 

pusēs, kuri strādā dažādās jomās, piemē-
ram, sports, sociālā sfēra, vides aizsardzība, 
izglītība, amatniecība un citas vietējās ini-
ciatīvas; cilvēku un kopienu mijiedarbība ir 
iespēja veidot labāku sapratni starp abu val-
stu iedzīvotājiem.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI
2022. gada 30. jūlijā Dobeles novada domes 
sēdē nolēma:
Apstiprināt nolikumus:
- “Grozījumi nolikumā “Augstkalnes pamat-
skolas nolikums”;
- Auces Mūzikas un mākslas skolas nolikums;
- Grozījumi nolikumā “Par finansiāla atbal-
sta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem 
Dobeles novadā’’;
- Grozījumi nolikumā “Nekustamo īpašumu 
komisijas nolikums’’.

• • •
Apstiprināt grozījumus:
- 2022. gada 13. aprīļa lēmumā “Par atbalsta 
piešķiršanu izmitināšanas un ēdināšanas izde-
vumu segšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 29. 
decembra lēmumā Nr. 388/19  “Par Dobeles 
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komi-
sijas nolikuma apstiprināšanu un Dobeles 
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komi-
sijas izveidi”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvā-
ra lēmumā Nr. 3/1 “Par Dobeles novada paš-
valdības iestāžu maksas pakalpojumiem”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 25. novem-
bra lēmumā Nr. 248/16 “Par Nekustamo īpašu-
mu komisijas izveidi un Nekustamo īpašumu 
komisijas nolikuma apstiprināšanu’’.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības sais-
tošo noteikumus:
- Nr. 25 “Grozījumi Dobeles novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Dobeles 
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā’’;
- Nr. 26 “Grozījumi Dobeles novada domes 
2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 “Dobeles novada pašvaldības budžets 
2022. gadam’’;
- Nr. 27 “Par braukšanas maksas atviegloju-
miem un transporta izdevumu segšanas kār-
tību izglītojamajiem Dobeles novadā”;
- Nr. 28 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Dobeles novadā’’;
- Nr. 29 “Specializēto tūristu transportlīdzek-
ļu reģistrācijas un izmantošanas nosacījumi 
Dobeles novadā’’.

• • •
Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles novada 
domes saistošos noteikumus:
- Nr. 15 “Grozījumi Dobeles novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 2 “Interešu izglītī-
bas un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu licencēšanas kārtība’’;
- Nr. 18 “Par licencēto makšķerēšanu un zem-
ūdens medībām Lielauces ezerā 2022. - 2026. 
gadam”;
- Nr. 19 “Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes 
ūdenskrātuvē 2022. - 2026. gadā”;
- Nr. 24 “Par Dobeles novada pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”.

• • •
Atcelt Dobeles novada domes 2022. gada 
30. marta lēmumu Nr. 119/5 “Par pašval-
dības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 
Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, 
atsavināšanu”.

• • •
Iecelt Karīnu Zandersoni Dobeles Mūzikas 
skolas direktora amatā.

• • •
Apstiprināt šādu maksu par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Tērvetes, Augstkalnes 
un Bukaišu pagastos:
- maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu – 18,75 EUR/m3 bez PVN, 
PVN 21%- 3,94 EUR, kopā: 22,69 EUR/m3 ar 
PVN;
- maksa par bioloģisko atkritumu apsaimnie-
košanu – 12,54 EUR/m3 bez PVN, PVN 21%- 
2,63 EUR, kopā 15,17 EUR/m3 ar PVN.
Noteikt, ka apstiprinātā maksa par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu stājas spēkā 
sākot no 2022. gada 1. augusta. Informēt, 
ievietojot attiecīgu paziņojumu Dobeles 
novada pašvaldības informatīvajā izdevu-
mā un pašvaldības tīmekļvietnē, Tērvetes, 
Augstkalnes un Bukaišu pagastu iedzīvotājus 
par maksas par atkritumu apsaimniekoša-
nu izmaiņām. Pārjaunot 2017. gada 18. jūlijā 
starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Eco 
Baltia vide” un Tērvetes novada domi noslēg-
to līgumu Nr. TND 91.9/2017 “Par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošinā-

šanu Tērvetes novadā”,  pagarinot līguma dar-
bības termiņu līdz 2023. gada 1. janvārim.

• • •
Atļaut Bikstu pamatskolai pieņemt ziedoju-
mu no SIA “MIKROTĪKLS”, reģistrācijas Nr. 
40003286799: tīkla komunikācijas nodrošinā-
juma iekārtas - RouterBOARD cAPGi5acD2D-
nD-XL (20 gab.), QuickMOUNT extra (2 gab.), 
Router BOARD 4011IGS+RM (1 gab.), CubeG-
5ac60ad pair (EU) Wireless Wire Cube (1 gab.), 
CloudRouterSwitch 328-24P-4S+RMr2(EU) (2 
gab.), RouterBOARD 4011IGS+5HacQ2HnD-IN 
(EU) (1 gab.) un preču nosūtīšanas pakalpo-
jumu (1 gab.) par kopējo ziedojuma vērtību 
EUR 2499,17.

• • •
Atļaut pieņemt no biedrības “Vecāki 
Jaunbērzes bērnu nākotnei”, reģistrācijas 
Nr. 4008208288, dāvinājumu – bērnu rota-
ļu iekārtas (dubultās atsperšūpoles (FS232), 
līdzsvara šūpoles (LSUP), karuseli (KA1), div-
vietīgās šūpoles (DSUP), rotaļu kompleksu 
(BRL26), līdzsvara baļķi (LB), rotaļu komplek-
su (BRL37), vingrošanas kompleksu (VE4), 
kas atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes-
gabala Ceriņu ielā 9, Jaunbērzē, Jaunbērzes 
pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4668 
003 0250.

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

• • •
Ieguldīt Dobeles novada pašvaldības mantu 
SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” 
pamatkapitālā.

• • •
Nodot valsts īpašumā Dobeles novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Jaunzemji – Gundegas”, Bēnes pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Izbeigt pašvaldības īpašuma tiesības nekusta-
majam īpašumam “Gundegas”, Bēnes pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij piedero-
šo nekustamo īpašumu “V1136”, kas atrodas 
Bēnes pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt nekustamos īpašumus:
- dzīvokli Nr. 6 “Spīdolas”, Augstkalnē, 
Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 8 “Ruči”, Bukaišu pagastā, 
Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 17 Muldavas ielā 10, Dobelē, 
Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 3 “Ģīgumi 1”, Bērzes pagastā, 
Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 4  Ezera ielā 1, Bēnē, Bēnes 
pagastā, Dobeles novadā; 
- “Priednieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- Ķirpēnu ielā 1A, Ķirpēnos, Auru pagastā, 
Dobeles novadā;
- Vītiņu ielā 25, Aucē, Dobeles novadā;
- Tilta ielā 3, Aucē, Dobeles novadā;
- “Jaunzemnieki 88”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Jaunzemnieki 153”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Veczemnieki 38”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- Brīvības ielā 29A, Dobelē, Dobeles novadā;
- Upes ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā;
- “Vakari”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Jaundimzas”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Čiekuri”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā;
- “Dzīsliņas”, Tērvetes pagastā, Dobeles 
novadā.

• • •
Apstiprināt izsoles rezultātus.

• • •
Atsavināt izsolē lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes:
- “Grotas”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Saules”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Pie Mackiem”, Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Aiz Počām”, Zebrenes pagastā, Dobeles 
novadā.
Atsavināt izsolē meža zemes:
- “Jaunzeltiņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Mežpļavnieku pļava”, Vītiņu pagastā, 
Dobeles novadā;

- “Aiz Tenīšiem”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Astītes”, Vītiņu pagastā Dobeles novadā;
- “Lejiņas”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā,
- “Mežābeles”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā,
- “Pie Tālavām”, Lielauces pagastā, Dobeles 
novadā,
- “Salas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā,
- “Skābenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā,

- “Pienenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā,
- “Murri”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā,
- “Sudrabvītoli”, Tērvetes pagastā, Dobeles 
novadā,
- “Brekši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,
- “Pūlīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,
- “Eglīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā,
- “Skaras”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā.

Santa Eberte,
domes sēžu sekretāre

Noslēdzies Dobeles novada pašvaldības grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību 
Dobeles novadā 2022”. Tā mērķis ir motivēt biznesa veidošanu vai attīstību, atbalstot 
jau esošo un veicinot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos 
Dobeles novadā, atbilstoši pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 2022. gadā.

Lai veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu un interesi par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, sek-
mētu vietējās kopienas iesaisti aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājuma 
radīšanā un pasākumu realizēšanā, kā arī veicinātu augstu sasniegumu sporta attīs-
tību Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem 
komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sporta 
programmā.

TIEK IZSLUDINĀTS ATKLĀTAIS PROJEKTU 
KONKURSS FINANSIĀLA ATBALSTA 
SAŅEMŠANAI SPORTA PROGRAMMĀ

Pretendenti:
- biedrības un nodibinājumi, kuru iesniegtie 
projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mēr-
ķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada 
administratīvajā teritorijā;
- individuāli sportisti, kuru deklarētās dzīves-
vietas adrese ir Dobeles novada administratīvās 
teritorijas robežās, par kuriem iesniegumus par 
finansiālu atbalstu iesniedz Latvijas Sporta fede-
rāciju padomes atzītās sporta veidu federācijas, 
kam ir juridiskas personas statuss;
- iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir Dobeles 
novada iedzīvotāji un kuras projektus īstenos 
Dobeles novada administratīvajā teritorijā.
Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 10. 
augusta līdz 2022. gada 15. decembrim. Viena 

projekta maksimālā atbalstāmā summa ir EUR 
1 000,00.
Projektus iesniedz personīgi, nogādājot pie-
teikumu Dobeles novada klientu apkalpo-
šanas centros to darba laikā, vai nosūtot pa 
pastu uz adresi: Dobeles novada Sporta pārval-
de, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, 
LV-3701, vai elektroniski parakstīta dokumen-
ta formā vienā dokumentā, nosūtot uz e-pasta 
adresi: sports@dobele.lv no 2022. gada 27. jūnija 
līdz 27. jūlijam.
Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši nolikuma 
par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību spor-
ta projektiem Dobeles novadā nosacījumiem un 
1. pielikumam, kas pieejami Dobeles novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē: www.dobele.lv.

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSA 
“ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU DOBELES 
NOVADĀ 2022” REZULTĀTI

Pavisam tika saņemti 15 biznesa ideju pie-
teikumi. Konkursa komisija, izvērtējot visus 
saņemtos biznesa idejas pieteikumus, aicinā-
ja 1. vērtēšanas kārtu izturējušos esošos vai 
jaunos uzņēmējus uz biznesa idejas prezen-
tāciju klātienē 27. jūnijā Dobeles Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā. 
Biznesa idejas vērtēja Grantu konkursa vērtēša-
nas komisija - komisijas priekšsēdētājs Edgars 
Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja  
vietnieks, un komisijas locekļi - Monta Mantrova, 
Dobeles PIUAC uzņēmējdarbības konsultante, 
Raimonda Ribikauska, SIA LLKC uzņēmējdarbī-
bas konsultante, Zita Sāviča, SIA “Baltic Candle 
LTD” direktore, un Skaidrīte Velberga, biedrības 
“Dobeles mācību centrs” valdes locekle. Kopējais 
grantu konkursam piešķirtais finansējums 2022. 
gadā ir EUR 12 000,00.
Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņē-
mējdarbību Dobeles novadā 2022” uzvarētā-
jiem tika atzīti un piešķirts Grants biznesa ide-
jas realizācijai:
- Apses zemnieku saimniecībai “Liepas” (Zaiga 
Apse) – EUR 2537,23. Biznesa ideja: “Vakuuma 
(sublimācijas) žāvēšanas iekārtas iegāde ogu un 
augļu pārstrādei”
Projekta mērķis: izveidot jaunu nišas produk-
tu, kas sevī ietvertu vakuuma žāvēšanas prin-
cipu ar sasaldēšanas metodi no produktiem 
(augļiem un ogām), izdalot lieko mitrumu, pār-
vēršot to tvaikā un tādā veidā veicot produktu 
pārstrādi, veidojot bezatlikuma ražošanu uzņē-
mumā un piedāvājot jaunu produktu Latvijas 
tirgū.
- SIA “Nomadic Homes” (Maira Ķikure) – EUR 

2537,23. Biznesa ideja: “Dizaina nojumes ievie-
šana ražošanā”.
Projekta mērķis: radīt jaunas vērtības vietējā 
teritorijā, tūrisma, kultūras un restorānu noza-
rei. Sniegt iespēju savus pakalpojumus piedā-
vāt unikālus, aizstājot tradicionālās nojumes 
ar dizaina nojumēm, saglabājot iespēju nodro-
šināt savu pakalpojumu dabā, kā arī veicinot 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
- SIA “FENNEKS”- EUR 2100,00. Biznesa ideja: 
“Jaunu tūrisma, ēdināšanas un pasākumu 
iespēju ieviešana Dobeles novadā”.
Projekta mērķis: radīt jaunas gastronomis-
kās vērtības Dobeles novadā, gatavot moder-
nus ēdienus, akcentējot vietējo lauksaimnieku 
bagātīgos produktus Dobeles novadā.
- Dainis Rūtenbergs - EUR 2007,16. Biznesa 
ideja: “Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu 
izveide Dobeles novadā”.
Projekta mērķis: uzsākt jaunu virzienu - ēdi-
nāšanas pakalpojuma sniegšanu ar izbrauku-
ma iespējām brīvā dabā un attīstīt saimniecī-
bā lauku tūrisma pakalpojumu ar ēdināšanas 
iespējām.
- Artis Apinis – EUR 2818,38. Biznesa ideja: 
“Misiņa čaulu atjaunošana Dobeles novadā”.
Projekta mērķis: radīt jaunu pakalpojumu cen-
tru uzsitiena kapseles misiņa čaulu atjaunoša-
nai, tīrīšanai un apstrādei, lai tās var izmantot 
atkārtoti.
Paldies visiem pašvaldības grantu konkursa 
“Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022” 
dalībniekiem par dalību konkursā un vēlam 
veiksmi savu ieceru realizēšanā dzīvē!

Dobeles PIUAC
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Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 10. 
augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašval-
dības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
Dobeles novadā, atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod:

 - dzīvokli Nr. 4 Ezera ielā 1, Bēnē, Bēnes 
pagastā, 31,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 319/1489 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes, kadastra Nr. 4650 900 0407, par sākum-
cenu 1200 eiro, solis 100 eiro. Dalībniekiem 
līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par pie-
dalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 120 eiro un dalības maksu 
20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņo-
jams ar SIA “Auces komunālie pakalpoju-
mi” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 27234102.

- dzīvokli Nr. 12 Priežu ielā 9, Gardenē, 
Auru pagastā, 92,6 kv.m. platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes, kadastra Nr. 4646 900 0612, par 
sākumcenu 6600 eiro, solis 200 eiro. Dalīb-
niekiem līdz 2022. gada 8. augustam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas kontā ie-
maksāto drošības naudu 660 eiro un dalības 
maksu 20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks sa-
skaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” 
namu pārzini, zvanot pa tālr. 63722463.

- zemesgabalu Tilta iela 3, Aucē, ar ka-
dastra numuru 4605 037 3714, platība 0,5319 
ha (kadastra apzīmējums 4605 037 3714) par 
sākumcenu 8500 eiro, solis 500 eiro. Dalīb-
niekiem līdz 2022. gada 8. augustam paš-
valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas kontā ie-
maksāto drošības naudu 850 eiro un dalības 
maksu 40 eiro.

- zemesgabalu “Jaunzemnieki 88”, Auru 
pagastā, ar kadastra numuru 4646 012 0099, 
platība 0,0722 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0099) par sākumcenu 2000 eiro, so-
lis 200 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 200 eiro 
un dalības maksu 40 eiro.

- zemesgabalu “Jaunzemnieki 153”, 
Auru pagastā, ar kadastra numuru 4646 
012 0162, platība 0,0603 ha (kadastra apzī-
mējums 4646 012 0162) par sākumcenu 1800 
eiro, solis 150 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jā-
iesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
180 eiro un dalības maksu 40 eiro.

- zemesgabalu “Veczemnieki 38”, Auru 
pagastā, ar kadastra numuru 4646 011 0059, 
platība 0,050 ha (kadastra apzīmējums 4646 
011 0059) par sākumcenu 1500 eiro, solis 
150 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 150 eiro 
un dalības maksu 40 eiro.

- zemesgabalu Brīvības iela 29A, Dobe-
lē, ar kadastra numuru 4601 004 7810, pla-
tība 0,245 ha (kadastra apzīmējums 4601 
004 7810) par sākumcenu 8000 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 800 eiro 
un dalības maksu 40 eiro.

- zemesgabalu Upes iela 12, Dobelē, ar 
kadastra numuru 4601 012 4339, platība 
0,0467 ha (kadastra apzīmējums 4601 012 
4339) un uz tā esošo dzīvojamo ēku, ka-
dastra apzīmējums 4601 012 4339 002 par 
sākumcenu 8000 eiro, solis 300 eiro. Dalīb-
niekiem līdz 2022. gada 8. augustam paš-
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valdībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu do-
kumenti par pašvaldības bankas kontā ie-
maksāto drošības naudu 800 eiro un dalības 
maksu 40 eiro.

- zemesgabalu “Grotas”, Auru pagastā, 
ar kadastra numuru 4646 002 0027, koppla-
tība 13,57 ha (kadastra apzīmējums 4646 
002 0027) par sākumcenu 60000 eiro, solis 
3000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 6000 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Saules”, Auru pagastā, 
ar kadastra numuru 4646 002 0030, pla-
tība 16,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 
002 0030) par sākumcenu 75000 eiro, solis 
3000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 7500 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Pie Mackiem”, Bikstu 
pagastā, ar kadastra numuru 4654 006 0139, 
platība 3,21 ha (kadastra apzīmējums 4654 
006 0139) par sākumcenu 20000 eiro, solis 
2000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 2000 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Aiz Počām”, Zebrenes 
pagastā, ar kadastra numuru 4698 004 0217, 
platība 1,93 ha (kadastra apzīmējums 4698 
004 0217) par sākumcenu 10000 eiro, solis 
500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1000 eiro 
un dalības maksu 40 eiro.

- zemesgabalu “Jaunzeltiņi”, Vītiņu pa-
gastā, ar kadastra numuru 4694 002 0082, 
platība 7,08 ha (kadastra apzīmējums 4694 
002 0082) par sākumcenu 35800 eiro, solis 
2000 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 3580 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Mežpļavnieku pļava”, Vī-
tiņu pagastā, ar kadastra numuru 4694 005 
0380, platība 1,22 ha (kadastra apzīmējums 
4694 005 0380) par sākumcenu 2500 eiro, so-
lis 250 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 250 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Aiz Tenīšiem”, Lielauces 
pagastā, ar kadastra numuru 4676 004 0167, 
platība 1,21 ha (kadastra apzīmējums 4676 
004 0167) par sākumcenu 5200 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 520 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Astītes”, Vītiņu pagastā, 
ar kadastra numuru 4694 005 0253, platī-
ba 3,02 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 

0253) par sākumcenu 14700 eiro, solis 500 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. au-
gustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1470 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Lejiņas”, Lielauces pa-
gastā, ar kadastra numuru 4676 004 0006, 
platība 2,57 ha (kadastra apzīmējums 4676 
004 0232) par sākumcenu 11800 eiro, solis 
500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1180 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Mežābeles”, Lielauces 
pagastā, ar kadastra numuru 4676 003 0229, 
platība 4,26 ha (kadastra apzīmējums 4676 
003 0159) par sākumcenu 15200 eiro, solis 
500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1520 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Pie Tālavām”, Lielau-
ces pagastā, ar kadastra numuru 4676 003 
0145, platība 3,9044 ha (kadastra apzīmē-
jums 4676 003 0145) par sākumcenu 16200 
eiro, solis 500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jā-
iesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 
un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
1620 eiro un dalības maksu 40 eiro. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā 
īpašuma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Salas”, Lielauces pa-
gastā, ar kadastra numuru 4676 004 0104, 
platība 1,68 ha (kadastra apzīmējums 4676 
004 0229) par sākumcenu 7200 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1520 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Skābenes”, Bēnes pa-
gastā, ar kadastra numuru 4650 001 0323, 
platība 2,3 ha (kadastra apzīmējums 4650 
001 0323) par sākumcenu 9200 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 920 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Pienenes”, Bēnes pagas-
tā, ar kadastra numuru 4650 001 0398, pla-
tība 0,9428 ha (kadastra apzīmējums 4650 
001 0395) par sākumcenu 4800 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 480 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Murri”, Bēnes pagastā, 
ar kadastra numuru 4650 001 0422, platī-
ba 0,46 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 
0201) par sākumcenu 2800 eiro, solis 200 
eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. au-
gustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 480 eiro 

un dalības maksu 40 eiro.
- zemesgabalu “Sudrabvītoli”, Tērvetes 

pagastā, ar kadastra numuru 4688 005 0341, 
platība 1,75 ha (kadastra apzīmējums 4688 
005 0341) par sākumcenu 14800 eiro, solis 
500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1480 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Brekši”, Tērvetes pa-
gastā, ar kadastra numuru 4688 005 0335, 
platība 1,84 ha (kadastra apzīmējums 4688 
005 0335) par sākumcenu 13000 eiro, solis 
500 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 1300 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Pūlīši”, Tērvetes pagas-
tā, ar kadastra numuru 4688 001 0404, pla-
tība 0,3223 ha (kadastra apzīmējums 4688 
001 0159) par sākumcenu 2000 eiro, solis 
200 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 200 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Eglīši”, Tērvetes pa-
gastā, ar kadastra numuru 4688 005 0405, 
platība 1,2 ha (kadastra apzīmējums 4688 
005 0343) par sākumcenu 9500 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 950 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

- zemesgabalu “Skaras”, Lielauces pa-
gastā, ar kadastra numuru 4676 004 0146, 
platība 3,3 ha (kadastra apzīmējums 4676 
004 0146) par sākumcenu 11500 eiro, solis 
300 eiro. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. 
augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un mak-
sājumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu 200 eiro 
un dalības maksu 40 eiro. Izsoles objekta 
pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašu-
ma pašreizējam nomniekam.

• • •

Nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš - 2022. gada 31. oktobris.

Informācija par zemesgabaliem: 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības 

Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa 
tālr.: 63707249.

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 tālr.: 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.
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18. jūnijā Dobelē norisinājās multifunkcionālās asfaltētās velotrases jeb 
“Pump Track” trases atklāšana. Tā ir pirmā šāda veida velo trase Dobeles pil-
sētā un otrā novadā. Trase tika izveidota ar mērķi piedāvāt tās apmeklētā-
jiem aktīvas atpūtas iespējas, pielāgojot to visa vecuma un braukšanas līme-
ņa braucējiem ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, piemēram, velosipē-
du, skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.

DOBELNIEKI UN VIESI TIKĀS ATPŪTAS UN ROTAĻU 
LAUKUMA “SAULES PARKS” ATKLĀŠANĀ
18. jūnija rītā svinīgi tika atklāts atpūtas un rotaļu laukums “Saules parks”, 
kurā pulcējās ģimenes ar bērniem, Dobeles novada viesi un atbalstītāji, ar 
kuru finansiālo palīdzību veiksmīgi tika realizēts biedrības “Dobeles bēr-
niem” projekts.

“S  aules parka” atklāšanas dienā 
bērni tika sagaidīti jau no agra 
rīta, sniedzot iespēju tiem pir-

majiem iemēģināt jauno atpūtas un rotaļu 
laukumu. Paralēli tam norisinājās basket-
bola turnīrs un veiklības pārbaudes galda 
tenisā, kur savus spēkus varēja izmēģināt 
jebkurš “Saules parka” apmeklētājs. 

Multifunkcionālā laukuma oficiālo atklā-
šanu iesāka biedrības “Dobeles bērniem” 
valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils, uzru-
nājot visus klātesošos un izsakot pateicību 
uzņēmumiem, kuri atbalstījuši projekta rea-
lizāciju. Svinīgo uzrunu teica arī Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis: 
“Laikā, kad virtuālā realitāte tik ļoti kārdina 
bērnus un jauniešus, katrs šāds infrastruktū-
ras uzlabojums veicina aktīvu bērnu un pie-
augušo socializāciju. Šādas vietas - ar moder-
nu un mūsdienīgu skatījumu - Dobeles nova-
dā būs arvien vairāk, par ko ir liels prieks!”

Sociālās tīklošanas vietnē Facebook bied-
rība “Dobeles bērniem” aicināja iedzīvotā-
jus izteikt  savas idejas atpūtas un rotaļu lau-
kuma nosaukuma izveidei. Par skanīgāko 

nosaukumu tika izvēlēts “Saules parks”, tā 
autore bija Dobeles novada iedzīvotāja.

Atpūtas un rotaļu laukums tika izveidots 
pēc augstiem kvalitātes standartiem. “Saules 
parks” piemērots ne tikai bērniem, bet arī 
jauniešiem un pieaugušajiem. Dažāda vecu-
ma bērni  var baudīt priekus rotaļlaukumā, 
bet jaunieši un pieaugušie var pavadīt laiku, 
spēlējot galda tenisu. Atsevišķa zona ir ielu 
vingrotājiem un parkūra cienītājiem, kā arī 
norobežots laukums, kur nodoties strītbola 
un minifutbola spēlēšanai. 

Dobeles pirmais šāda veida multifunk-
cionālais laukums “Saules parks” izveidots 
pēc biedrības “Dobeles bērniem” iniciatī-
vas, pateicoties Dobeles novada un citu vietu 
uzņēmumu atbalstam (kopumā 55 uzņēmu-
mi), kā arī Dobeles novada pašvaldībai. 

Biedrība “Dobeles bērniem” dibināta ar 
mērķi izveidot bērnu un jauniešu vajadzī-
bām atbilstošu, atraktīvu un mūsdienīgu 
rotaļu laukumu, kur dobelniekiem pilnvēr-
tīgi pavadīt brīvo laiku. 

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dobeles novada pašvaldība izsludina projektu iesniegšanu, lai pretendētu 
uz līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai atbilstoši 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 5 “Par 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgaba-
lu labiekārtošanai” prasībām. Saistošie noteikumi atrodami Dobeles nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē: www.dobele.lv -> Pašvaldība -> Dokumenti -> 
Saistošie noteikumi.  

PIEEJAMS LĪDZFINANSĒJUMS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM 
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI
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SVINĪGI ATKLĀTA “PUMP TRACK” JEB 
MULTIFUNKCIONĀLĀ VELO TRASE DOBELĒ

Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 
5. augusts (ieskaitot).

Viena projekta īstenošanai līdzfinansē-
jums var tikt piešķirts līdz 50 % apmērā, 
maksimālais apmērs viena projekta realizā-
cijai ne vairāk kā EUR 5000,00. 2022. gadā 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistī-
to zemesgabalu labiekārtošanai pašvaldības 

budžetā ir paredzēti līdzekļi EUR 20 000,00 
apmērā.

Elvija Namsone,
Dobeles novada pašvaldības 

Komunālās nodaļas vadītāja,
Līdzfinansējuma piešķiršanas  

pagalmu labiekārtošanas komisijas  
priekšsēdētāja vietniece

P   asākumu vadīja tās dizaineris Gusts 
Ošmucenieks, kurš aicināja bērnus 
kopīgi atklāt velo trasi, veicot tra-

ses pirmā apļa braucienu pēc svinīgās len-
tas pārgriešanas. Tāpat apmeklētājiem tika 
stāstīts par “Pump Track” trases tapšanu; 
sniegta iespēja vērot paraugdemonstrēju-
mus, kā droši izmantot trasi, lai neapdrau-
dētu sevi; bija iespēja baudīt jauku atmos-
fēru ar gardām limonādēm un izmēģināt 
trasi ar velo, skrituļdēli vai skrituļslidām. 

Svinīgo runu sacīja arī Dobeles novada 
priekšsēdētājs Ivars Gorskis: “Šodien tiek 
atklāta ne tikai trase, bet arī ļoti nozīmīga 
vieta novadā, kur izaugt un satikties bērniem 
un jauniešiem, kā arī - kur apgūt un lolot 
savus talantus. Šī ir vieta, kur praktiskā veidā 
var mācīties, attīstīt disciplīnu un raksturu!”

Trase ir konstruēta ar viļņotu virsmu un 
izliektiem stūriem, tā sastāv no dažādu izmē-
ru kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplī-
niem, kas parasti raksturīgi asfalta velo tra-
sēs. Šī “Pump Track” trase atšķiras no citām 

ar trases vidū izbūvēto asfaltēto virsmu, kas 
papildināta ar dažādiem skeitparkam rakstu-
rīgiem elementiem, piemēram, mini rampu, 
vulkānu, bļodu. Tas pavērs plašākas iespējas 
triku un prasmju veidošanā. Trases kopējais 
garums ir 82,25 metri.

Parks ir piemērots ne tikai velo trases brau-
cējiem, bet arī apmeklētājiem, kuri vēlas nes-
teidzīgi pavadīt brīvo laiku, atpūšoties “Pump 
Track” teritorijā. Parkā izveidotas skaistas 
akmeņainas pastaigu takas, ir soliņi un velo 
novietnes, kam ir svarīga loma šajā vietā. 

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Ļ   oti bieži no iedzīvotājiem saņemam 
jautājumus un telefona zvanus, kas 
saistīti ar iespējām pretendēt uz 

pašvaldības līdzfinansējumu. Ir daudz 
neskaidrību. Tādēļ aicinām iepazīties ar 
informāciju par to, kādi dokumenti iesnie-
dzami, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfi-
nansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmai atbilstoši 30.03.2022. saistošo 

Dobeles novada pašvaldība uzsāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan-
sēta projekta “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” ēku energoefektivitātes 
uzlabošana” īstenošanu.

2. jūlijā jau vienpadsmito reizi tika aicināti lauksaimniecības profesionāļi un 
interesenti uz Traktordienām. Šogad, tāpat kā iepriekšējos divus gadus, tās 
norisinājās Tērvetē, kur pulcēja ne vienu vien apmeklētāju.

Foto no pasākuma arhīva

18. jūlijā tiks uzsākti Jāņa Čakstes ielas un Atmodas ielas pārbūves darbi 
posmā no Jāņa Čakstes un Krišjāņa Barona ielu krustojuma (ieskaitot) līdz 
Atmodas / Zaļās ielas krustojumam (neieskaitot) Dobelē.

SAC “Tērvete” notiek būvdarbi. 

UZSĀKTI SAC “TĒRVETE” ESOŠO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS BŪVDARBI

T   as iespējams darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīs-
tības programmām sekmēt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldību 
ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Atveseļošanās pasākumi vides un reģio-
nālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 
“Energoefektivitātes paaugstināšana paš-
valdību infrastruktūrā ekonomiskās situā-
cijas uzlabošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes 
paaugstināšana sociālās aprūpes centrā 

(turpmāk – SAC) “Tērvete”, veicot ieguldī-
jumus ēkās atbilstoši pašvaldības attīstības 
programmā noteiktajām prioritātēm, tādē-
jādi samazinot primārās enerģijas patēriņu 
un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta ietvaros tiks veikti SAC “Tērvete” 
esošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas 
būvdarbi – logu, durvju un bēniņu lūku 
nomaiņa, fasādes sienu siltināšana un jumta 
pārsegumu / bēniņu siltināšana, kā arī pag-
raba pārseguma siltināšana.

PIEEJAMS LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI 
CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

noteikumu Nr. 13 “Dobeles novada pašval-
dības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizēta-
jai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 
prasībām. Saistošie noteikumi atrodami 
Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē: 
www.dobele.lv -> Pašvaldība -> Dokumenti 
-> Saistošie noteikumi.  

Endija Namsone–Sīle,
Komunālās nodaļas komunālinženiere

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas ir 
EUR 3 225 369,91, tai skaitā, ERAF finansē-

jums – 2 EUR 660 000, Valsts budžeta dotā-
cija – EUR 112 912,81, Dobeles novada paš-
valdības finansējums – EUR 452 457,10. 
Būvdarbus veic SIA “Revohaus” saskaņā ar 
SIA “Siltie nami” izstrādāto tehnisko doku-
mentāciju, būvuzraudzību veic “Latvijas 
būvuzraugs”. 

Plānotais projekta īstenošanas termiņš: no 
2022. gada jūnija līdz 2023. gada decembrim.

Īstenojot projektu, tiks nodrošināti soci-
ālās aprūpes pakalpojumi kvalitatīvā, pievil-
cīgā un mūsdienu prasībām atbilstošā vidē. 
Veicot ēku energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumus, tiks samazināti izdevumi par 
siltumenerģiju.

Kristīne Ūdre,
Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas  
nodaļas projektu vadītāja

TIKS UZSĀKTI JĀŅA ČAKSTES IELAS UN 
ATMODAS IELAS PĀRBŪVES DARBI DOBELĒ

B   ūvdarbu laikā ir paredzēta pilna ceļa 
un ietvju seguma konstrukcijas pār-
būve, tiks pārbūvēti ūdens un kana-

lizācijas inženiertīkli, lietus ūdens kanali-
zācijas inženiertīkli un ielu apgaismojums, 
uzstādot LED gaismekļus, kā arī tiks veikta 
ielu teritorijas labiekārtošana un izveidotas 
piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Būvdarbus ir plānots pabeigt līdz šī gada 
beigām.

Investīciju projekta kopējās būvdarbu 
izmaksas ir EUR 1 160 561,60, tai skaitā - 
valsts budžeta aizdevums EUR 1 000 000, no 
pašvaldības budžeta - EUR 160 561,60.

Būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 01”, būvuz-
raudzību – SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzī-

bu – SIA “Projekts EAE”.
Informējam, ka būvdarbu laikā Jāņa 

Čakstes ielas un Atmodas ielas atsevišķos 
posmos var būt noteikti satiksmes kustī-
bas ierobežojumi. Satiksme tiks organizē-
ta ar ceļa zīmēm, informatīviem plakātiem 
un satiksmes regulētājiem. Informācija 
par satiksmes organizēšanu būs pieejama 
Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.dobele.lv un sociālajos tīklos. Aicinām 
iedzīvotājus būt saprotošiem un jau iepriekš 
atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

Kristīne Ūdre,
Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas  
nodaļas projektu vadītāja

TĒRVETĒ NORISINĀJĀS “TRAKTORDIENAS 2022”

Š   is ir lielākais šādas jomas pasākums 
Latvijā un tiek veidots ar mērķi, lai 
veicinātu Latvijas lauksaimniecības 

un lauku attīstību, kā arī lauku vides piln-
veidošanu un tās saglabāšanu. Svarīgākais, 
ko min organizatori, ir, lai lauksaimnieki 
var satikties un apmainīties pieredzē, kā 
arī izglītoties gan no teorētiskiem stāstiem, 
gan no praktiskiem demonstrējumiem.

“Traktordienas 2022” laikā notika dažā-
das sacensības, tostarp traktoru piekabju 
kalnā vilkšana un citas. Uz lauka norisinā-
jās praktiski augsnes apstrādes un lopba-
rības sagatavošanas demonstrējumi. Tāpat 
norisinājās lauksaimniecības izstāde, kurā 
dalībnieki atrādīja ar nozari saistītas pre-
ces un produktus. Savu aprīkojumu izrādī-

ja arī Zemessardze, un savu apbruņojumu 
demonstrēja Latvijas Republikas Nacionālie 
bruņotie spēki.

Svētku atklāšanas daļā arī Dobeles nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars 
Laimiņš sveica visus un novēlēja lauksaim-
niecības pārstāvjiem nezaudēt uzņēmību un 
atbildību par savu darbu, kā arī aicināja dalī-
ties pieredzē savā starpā, lai veicinātu attīstī-
bu un savstarpēju sadraudzību.

Tērvetes pagastā izsenis ir vienas no aug-
līgākajām lauksaimniecības zemēm Latvijā, 
tādēļ jo īpaša un zīmīga ir pasākuma vietas 
izvēle, lai satiktos lauksaimnieki ne tikai no 
visas Latvijas, bet arī ārzemēm.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Jau jūnija vidū Bukaišos norisinājās Bukaišu pagasta un sporta svētki, kuros 
visas dienas garumā notika tik iecienītās sportiskās aktivitātes gan maza-
jiem, gan lielajiem, gan individuāli, gan komandā. Savukārt vakarā pie 
Bukaišu tautas nama viesojās Krimūnu pagasta amatieru teātris “Skats” ar 
Ērika Hānberga izrādi “Pirmā grēka līcis”, bet Bukaišu pagasta svētku izska-
ņā visus priecēja ilgi gaidītā zaļumballe kopā ar grupu “Brīvdiena”.

11. jūnijā Penkulē norisinājās Sporta svētki. Dalībniekiem bija iespēja sacen-
sties komandu sporta veidos – bočā, kur piedalījās 15 komandas, un strītbo-
lā, kā arī dažādos individuālajos sporta veidos. Populārākie dalībnieku vidū 
bija florbola metieni mērķī, basketbola soda metieni, šautriņu mešana, kā 
arī šaušana ar pneimatisko šauteni. Ģimenes piedalījās lielajā ģimenes stafe-
tē, savukārt mazākajiem svētku apmeklētājiem bija iespēja izklaidēties pie-
pūšamajā atrakcijā. 

Saulgriežu laiks Tērvetē aizvadīts ar vērienīgiem un daudzveidīgiem pasā-
kumiem, kas bija atbilstoši jebkāda gadagājuma un ikviena interesenta gau-
mei. Tikpat interesants solās būt vasaras turpinājums.

18. un 19. jūnijā Bauskā norisinājās Latvijas pašvaldību sporta veterānu – 
senioru savienības 59. sporta spēles, kur šogad 6 disciplīnās dalību ņēma 
arī Dobeles novada sieviešu veterānu komanda. Dobeles novada sporta dele-
gācija sevi pārstāvēja tādās disciplīnās kā galda teniss, šahs, orientēšanās 
sacensības, riteņbraukšana, novuss un basketbols.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir piešķīrusi valsts 
budžeta mērķdotāciju EUR 300 000 apmērā rehabilitācijas centra “Tērvete” 
jumta daļas remontam. 

AIZVADĪTS SVĒTKU MĒNESIS 
BUKAIŠOS UN AUGSTKALNĒ

19. jūnijā tika aizvadīti Augstkalnes pagas-
ta un sporta svētki. Neskatoties uz īpaši 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasāku-
mu aktivitātes tika plaši apmeklētas visas 
dienas garumā. Prieku sagādāja tas, ka īpaši 
liela atsaucība bijusi no kaimiņu pagastu ļau-
dīm, kuri apmeklēja svētkus. Arī šajā reizē 
tika organizētas jau iecienītas aktivitātes – 
makšķerēšanas sacensības, noskaidroti titu-
lu ieguvēji “Augstkalnes stiprinieks un stipri-
niece”, bērniem – dipu dapu riteņbraukšanas 
sacensības. Svētku noslēgumā visus priecēja 
īpašais viesis – mūziķis Kaspars Markševics. 
Paldies ikvienam svētku dalībniekam, kas 
pierādīja, ka arī nelabvēlīgos laikapstākļos 
var brīnišķīgi svinēt svētkus. 

Savukārt 22. jūnija vakarā parkā pie 
Bukaišu tautas nama skatītāji pulcējās, lai 
baudītu vasaras saulgriežu ielīgošanas pasā-
kumu kopā ar muzikālo Raimonda Bulmera 
ģimeni un Bukaišu pagasta senioru deju 
kolektīvu “Vārpa”. Pēc koncerta gan māks-
linieki, gan skatītāji cienājās ar Jāņu sieru 
un kvasu. Bet 23. jūnijā rast Līgo svētkiem 
atbilstošu garastāvokli Augstkalnē, pļavā pie 
pagastmājas, aicināja Augstkalnes amatieru 
teātris “Šarāde” ar iestudējumu “Līgošanas 
nerātnības”. Trupa ir jau pieņēmusi uzai-
cinājumu ar iestudējumu 22. jūlijā priecēt 
savus skatītājus Bukaišos.

Liene Stepiņa,
Bukaišu tautas nama vadītāja

JŪNIJS PENKULES PAGASTĀ 
BIJA NOTIKUMIEM BAGĀTS

Pēc aktīvi pavadītās dienas visiem pen-
kulniekiem un viesiem bija iespēja pieda-
līties brīnišķīgā amatierkolektīvu koncertā 
par godu Penkules 750 gadu jubilejai un bal-
lēties kopā ar grupu “Muiža”. Laika apstāk-
ļi bija pateicīgi, un balle pagastā turpinājās 
līdz pat nākamajam rītam, pulcējot iespaidī-
gu apmeklētāju daudzumu. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma pašā 
Līgo vakarā tika pieskandināta arī burvī-
gā Naudītes estrāde. Priecājās visas paau-
dzes, lai kopā būšanas prieks neaizmirstos, 
Naudītes pagasta iedzīvotāji tika aicināti aktī-
vi piedalīties Naudītes pagasta Sporta svēt-
kos, kas norisinājās 9. jūlijā. Sportiskas akti-
vitātes bija piemērotas gan lielākiem, gan 
mazākiem iedzīvotājiem un arī ģimenēm.

Šī gada 6. augustā Penkulē tiks organi-
zēta veloorientēšanās “Iepazīsti Penkuli!” 
Pasākums sāksies plkst. 17.00 pie kafejnīcas 
“TELPA” Penkulē. Pasākums tiek organizēts 

Dobeles novada pašvaldības Sporta pārval-
des organizēto projektu konkursu ietvarā 
un ir bezmaksas. Visus interesentus lūgums 
iepriekš pieteikties līdz 4. augustam pie 
Līgas (tālr.: 20019977). Pasākuma laikā būs 
iespēja izmantot bezmaksas velosipēdus. To 
skaits būs ierobežots, tādēļ detalizēta infor-
mācija pieejama zvanot uz norādīto tālruni. 
Vakara noslēgums plānots Penkules estrādē 
ar iespēju ieturēt maltīti un noskatīties brīv-
dabas kino.

Aicinām visus iedzīvotājus būt atsaucī-
giem un aktīviem pasākumu apmeklētājiem 
un izsakām pateicību tiem iedzīvotājiem, 
kuri ir aktīvi dažādu projektu rakstīšanā un 
īstenošanā, tādējādi bagātinot mūsu pagasta 
ikdienas dzīvi!

Lai atpūtas pilna un iespaidiem bagāta 
vasara!

Ērika Karro,
Penkules pagasta pārvaldes vadītāja

DOBELES NOVADA SPORTA VETERĀNU – SENIORU 
KOMANDA PIEDALĪJĀS LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA 
VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBAS 59. SPORTA SPĒLĒS

Bauska laipni uzņēma visus sportistus un 
viņu atbalstītājus. Kā jau ierasts, sporta svēt-
ki sākās ar spēļu dalībnieku parādi. Šoreiz 
parādi bija iespēja vērot no Bauskas pašval-
dības ēkas līdz pat Bauskas stadionam, kur 
notiks svinīgā 59. sporta spēļu finālsacensī-
bu atklāšana. Bauskas stadionā spēļu atklā-
šanā dalībniekus priecēja Tautas deju kolek-
tīva “Jandāls” (vadītāja T. Ļisovcova) priekš-
nesumi. Organizētajā parādē katrai pašvaldī-
bai bija iespēja radoši sevi prezentēt, par ko 
vēlāk visspilgtākie dalībnieki tika apbalvoti.

Kopskaitā piedalījās 47 novadu komandas 
no visas Latvijas. Dobeles veterāni ierindo-
jās godpilnajā 16. vietā, aiz sevis atstājot tādu 
novadu komandas kā Aizkraukles, Saldus, 
Talsu un citus. Savukārt pirmo trijnieku secīgi 
ieņēma Rīgas, Daugavpils un Jelgavas novadi.

Komandu sporta spēlēs pavadīja Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis 
un Dobeles novada pašvaldības Sporta pār-
valdes vadītāja Linda Karloviča.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

SVĒTKI IR TIK, CIK MĒS PAŠI TOS SPĒJAM RADĪT… 
KAS NOTIKA, NOTIEK UN NOTIKS TĒRVETĒ?

18. jūnijā Saulgriežu vainagu Tērvetes 
estrādē pina 15 deju kolektīvi no Dobeles, 
Dobeles novada, Jelgavas un Rīgas. Teju 
300 dejotāji tikās “Ielīgošanas sadancī”, kas, 
pateicoties Dobeles apriņķa deju kolektīvu 
virsvadītājai Guntai Raipalai, deju kolektī-
vu vadītājiem, viennozīmīgi pašiem dejo-
tājiem un Tērvetes kultūras nama kolektī-
vam, dienu izvērta par līksmu pirmssvētku 
notikumu!

Savukārt gada garākajā dienā – 21. jūnijā – 
pāri visai Latvijai jau septīto gadu pēc kārtas 
vijās  “Latvijas Radio 2 Gadsimta garākā līgo-
dziesma”, kurā jauktais koris “Tērvete” diri-
ģentes Daces Reinikas vadībā piedalās katru 
gadu. Tradicionāli tērvetnieki savus radi-
oklausītājus vienmēr iepriecina ar Artūra 
Reinika komponētajām dziesmām, arī šogad 
skanēja dziesma “Naktsvijole” ar Sarmas 
Upeslejas tekstu.

Saulgriežu laikā 22. jūnijā Tērvetes pilskal-
na pakājē pulcējās paši tērvetnieki, kas vien-
nozīmīgi priecājās par tuviem un tāliem cie-
miņiem, kuri vēlējās izbaudīt “Uguns mistē-
rijas” noskaņojumu. 

Par atraktīvo un tik svētkiem atbilstošo 
noskaņojumu jāpateicas Lilijai un Edgaram 
Liporiem, kuri izspēlēja stāstu lieliem un 
maziem par senlatviešu mūzikas instrumen-
tiem, bet pēc tam visus dalībniekus nemanot 
bija ievilinājuši dejās un rotaļās, kam ļāvās 
visi klātesošie. Sekoja Jāņu tēva godināšana, 
ziedojumu sniegšana ugunskuram, Jāņuguns 
pūdeles iededzināšana pilskalna virsotnē un 
uguns bumbu ripināšana no kalna, lai Saulei 
nav šķēršļu līdz Ziemas saulgriežiem.  

Šī tradīcija tiek saglabāta gadu no gada, un 
katru reizi tas ir jauns piedzīvojums, ko iesa-
kām izbaudīt ikvienam laikā, kad Saule sāk 
savu ceļu pretī Ziemas saulgriežiem.   

Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs Māris 
Berlands, tērvetnieki un daudzi Tērvetes viesi 
teic ļoti lielu paldies Tērvetes kultūras nama 
kolektīvam – vadītājai Montai Bērziņai, pasā-
kumu organizatorei Kristiānai Sīmansonei 
un pasākumu apskaņotājam un gaismotā-
jam Viktoram Strapcānam – par nesavtīgi 
ieguldīto darbu organizējot Dobeles apriņķa 
deju kolektīvu sadanci un Uguns mistērijas 
piedzīvojumu.

Liels paldies Tērvetes pagasta komunālā 
dienesta darbiniekiem, kas atbildīgi iesaistī-
jās un sniedza tehnisko palīdzību pasākumu 
organizēšanā!  

Pēcsvētku laikā ceļojošais muzikants Arnis 
Miltiņš ar riteni un ģitāru plecos apceļo 
Latvijas pierobežu, sniedzot improvizētus 

koncertus, stāstus un sarunas vietās, kas 
viņam laipni ver savas namdurvis, piedāvājot 
naktsmājas. Sadarbībā ar Tērvetes kultūras 
nama darbiniekiem šāda pieturvieta 5. jūlijā 
ceļotājam bija arī Tērvetes estrādē, kur patei-
cībā par laipno uzņemšanu viņš koncertā 
bija uzaicinājis piedalīties arī savus muzicē-
jošos dēlus Kārli un Jāni. Vien varu teikt – 
kopīga sadziedāšanās, interesanti stāsti un 
burvīga atmosfēra kuplā apmeklētāju lokā!

Tērvetes pagasta tūrisma speciāliste Dace 
Laizāne sadarbībā ar Dobeles PIUAC uzņē-
mējdarbības konsultanti Montu Mantrovu 
14. jūlijā organizēja pieredzes apmai-
ņas braucienu “Skaties un mācies par dār-
ziem” Tukuma pusē. Tā bija iespēja tikties 
ar ainavu arhitekti Daci Lukševicu, cie-
moties Šlokenbekas muižā, atpūtas parkā 
un dendrārijā “Vēju dārzs” Smārdē, kā arī 
Dailas Trubiņas Rožu dārzā Sēmes pagastā. 
Šis pasākums bija kā turpinājums Tērvetes 
puses uzņēmējiem, kas bagātināja savu pie-
redzi jau PIUAC organizētajos pavasara semi-
nāros Tērvetē.

Lepojamies, ka 16. un 17. jūlijā “Mājas 
kafejnīcu dienās” laipni savas saimes dur-
vis ikvienam interesentam vērs tērvetnie-
ki – Strapcānu ģimene, aicinot apmeklēt 
“Strapcānu galdu”, Ilze Vilciņa piedāvās 
“Virtuves burvību” un Ilze un Edmunds 
Galviņi aicinās baudīt “Vasaras sajūtas 
Tērvetes līčos”.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar 
kultūras programmu “Tērvetes svētki 2022”, 
kas norisināsies laikā no 21. līdz 23. jūlijam. 
Pasākumos baudīsim amatierteātra “Trīne” 
dzejas uzvedumu kopā ar mūziķiem Artūru 
Reiniku un Oskaru Andrušānu, muzikālus 
uzvedumus “Sprīdītis” un “Īsa pamācība 
mīlēšanā”, vienosimies koncertprogrammā 
“Atbalsis Tērvetes lokos”, dziedāsim koncer-
tā kopā ar grupu “Līvi”, kā arī svētku ietvaros 
godināsim mazos Dobeles novadniekus, kuri 
dzimuši 2021. gadā.

30. jūlijā Kroņauces sporta stadions visas 
dienas garumā pulcēs Sporta dienas entuzi-
astus, savukārt Tērvetes vēsturiskajā centrā 
pasākuma “Tērvete toreiz” ietvaros uz inte-
resantām sarunām aicina Andris Tomašūns, 
Sandra un Andrejs Zuševici, Andris Vēveris. 
Par fotoizstādi parūpēsies fotogrāfs Jānis 
Švītiņš.

Laipni aicināti Tērvetē! 
Ik mirkli Tev ir iespēja atklāt Tērveti no 

jauna!
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS REHABILITĀCIJAS 
CENTRA “TĒRVETE” JUMTA REMONTAM

Mērķdotāciju piešķir pašvaldību investīci-
ju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu paš-
valdību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un 
sekmē administratīvi teritoriālās reformas 
mērķu sasniegšanu.

Investīciju projekta ietvaros tiek veikta 
rehabilitācijas centra “Tērvete”, kas ir valsts 
nozīmes  arhitektūras piemineklis, rietumu 
korpusa jumta daļas nomaiņa. Ēkas jumta 
daļa pārbūves rezultātā tiks saglabāta kā 
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 
tiks uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis un 
ēkas energoefektivitāte, samazināta siltum-
nīcefekta gāzu emisija, kā arī kopumā tiks 

uzlabota ēkas infrastruktūra un radīta pie-
vilcīgāka vide.

Būvdarbus veic SIA “BIERENS BŪVE”. 
Kopējās būvdarbu izmaksas ir EUR 351 
493,02, tai skaitā – pašvaldības līdzfinansē-
jums EUR 51 493,02. Būvuzraudzību veic SIA 
“Rimay”, autoruzraudzību – arhitektu birojs  
SIA “NAMS”.

Būvdarbus ir paredzēts veikt sešus mēne-
šus, un tie tiks pabeigti līdz šī gada beigām. 

Kristīne Ūdre,
Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja



2022. GADA 15. JŪLIJS. NR. 9 (9) 7 AKTUALITĀTES

“MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2022” DOBELES NOVADĀ 
Šogad no jūlija līdz oktobrim dažādās vietās Latvijā notiks “Mājas kafejnīcu 
dienas”. Tā ir iespēja apceļot Latviju, baudot īpašus ēdienus, ko gatavojuši 
lauku saimnieki, uz nedēļas nogali pārvēršot savu sētu mājas kafejnīcā 
vai restorānā un galdā ceļot katrs savu meistarstiķi – ēdienu, kas ir pašu 
ģimenes un draugu iecienīts. 

No 16. – 17. jūlijam uzņēmīgi Dobeles novada ļaudis ver durvis, lai uzņemtu savās mājās 
gardēžus! 
Mājas 
kafejnīcas 
nosaukums

Adrese norises vietai Kontaktinformācija Kurā datumā 
kafejnīca 
darbosies
16., 17.jūlijs

“Bergi” “Bergi”, Vecauces 
pagasts
GPS 56.492401, 
22.905636

Mārcis Klatenbergs , 
26658885
klatenbergs@gmail.com
instagram  ‘Bergi_food’

16., 17.

Mājas kafejnīca 
“Mežonīgie 
Rietumi”.

“Kadiķi”, Vītiņu pagasts 
GPS 56.468015, 
22.808508

Maira Ķikure, 26593118, 
nomadichomeslatvia@
gmail.com,  
www.nomadichomes.lv

17.

Mājas kafejnīca 
“LAUKnīca”.

“Grauči”, Īles pagasts
 GPS 56.31169, 23.01004

Līva Brūvere, 26198739 
liva.bruvere@gmail.com

16.

“Strapcānu 
galds”

“Dainas”, Zelmeņi, 
Tērvete 
GPS 56.445842, 
23.354144

Alise Auziņa 26658167 
alise.auzinja@gmail.com

16., 17.

Vasaras sajūta 
“Tērvetes līčos”

“Tērvetes līči”, Tērvete 
GPS 56.47041, 23.37539

Ilze Galviņa, 26104836, 
galvina.ilze@gmail.com

16.

“Virtuves bur-
vestības”

“Liepdari”, Tērvete 
GPS 56.445772, 
23.330336

Ilze Vilciņa, 28200785
Ilze.haselbauma@gmail.
com

16., 17.

Māju  kafejnī-
ca “Pie Bokas 
jaunkundzes”

Krimūnu parks pie  
estrādes, Krimūnas 
GPS 56.57326, 23.37727

Kristīne Ļaksa, 29489897, 
krimunas@dobele.lv

16.

„Muižkungs nav 
mājās”

Ālaves muiža, Penkules 
pagasts
GPS 56.50550, 23.21422

Aija Kočina, biedrība “Pen-
kulē atver durvis”, 
29343749, aijakocina@
gmail.com, http://www.
alaves-muiza.lv/

17.

“Mans puķu 
prieks”

“Lielkuģi”, Penkules 
pagasts
GPS 56.503392, 23.24441

Aiga Kuģe, 26758487, 
aiga74@inbox.lv

17.

“Auru Cīruļi” “Cīruļi”, Auru pagasts 
GPS 56.56286, 23.31759

Ilze Riteniece, 29299030, 
riteniece@tvnet.lv,  
www.ciruli.lv

16.

Mājas kafejnīca 
“VIPēdis”

Atpūtas bāze “VIPĒDIS”, 
Zebrenes pagasts
GPS 56.59278, 22.99945

Liene Palkavniece, 
22025441,  lieniite233@
inbox.lv

16.

*Informācija par dalībnieku piedāvājumiem pieejama www.dobeledara.lv
**Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Projekta ietvaros izvērtētos dalībniekus, lai uzsāktu (vai turpinātu) saņemt projekta 
“Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus Individuālajā atbalsta plānā iekļautos sabiedrībā bal-
stītus sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aicinām vērsties 
Dobeles novada Sociālajā dienestā (adrese: Edgara Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701 ); 
e-pasts: sad@dobele.lv ar atbilstošu iesniegumu. Kontaktpersona sociālā darbiniece Ilze 
Brākmane, tālr. 25495430; e-pasts: ilze.brakmane@dobele.lv

AICINĀJUMS PROJEKTA “ATVER SIRDI ZEMGALĒ” IETVAROS IZVĒRTĒTAJIEM 
PROJEKTA DALĪBNIEKIEM PIETEIKTIES PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI! 

Vēlamies arī informēt, ka projektā iesaistī-
tajiem dalībniekiem ir mainīti vairāku pakal-
pojumu saņemšanas nosacījumi:

Bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT) un 
noteiktu invaliditāti

• Sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms 
bērniem ar FT, kam ir VDEĀVK atzinums par 
īpašu kopšanu:

- līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) 
- līdz 200 stundām kalendārā mēnesī, ja 
vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprū-
pes centru; tai skaitā (kā arī gadījumos, kad 
vecāks nestrādā) - līdz 40 stundām kalendārā 
mēnesī - saturīgai brīvā laika pavadīšanai;

- no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot)  - līdz 80 
stundām kalendārā mēnesī, ja vecāks strādā, 
mācās, apmeklē dienas aprūpes centru; tai 
skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrā-
dā) -  līdz 40 stundām kalendārā mēnesī - 
saturīgai brīvā laika pavadīšanai. 

• Dienas aprūpes centra pakalpojuma 
segšanai bērniem ar FT ir atcelts izmaksu 
apjoma ierobežojums.

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
bērniem ar FT ir atcelts 100 reižu skaita 

ierobežojums un turpmāk ir iespēja saņemt 
pakalpojumus, kas nepieciešami bērna 
veselības un sociālā stāvokļa uzlabošanai 
un ir norādīti atbalsta plānā, neierobežotā 
daudzumā. 

Bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem vecākiem/
likumiskajiem pārstāvjiem

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecā-
kiem/ likumiskajiem pārstāvjiem ir atcelts 
40 reižu skaita ierobežojums un turpmāk 
ir iespēja saņemt pakalpojumus neierobe-
žotā daudzumā. Turklāt vairs nav noteikta 
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma speci-
fika, kas nozīmē, ka var izvēlēties veselības 
stāvoklim nepieciešamos sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus, piemēram, mākslas, 
mūzikas terapiju, psihologu, fizioterapiju 
u.c., kas noteikti atbalsta plānā.

Cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT) un 
noteiktu invaliditāti

• Projektā iesaistītie cilvēki ar GRT var 
saņemt neierobežotu skaitu psihologa kon-

sultācijas un citu speciālistu (fizioterapei-
ta, ergoterapeita, mākslas terapeita, sociālā 
darbinieka u.c.) konsultācijas un individu-
ālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu 
nodarbības. 

Visi pakalpojumu skaita ierobežojumi ir 
atcelti un pakalpojumi pieejami neatkarīgi 
no iepriekš saņemtā atbalsta reižu skaita un 
specifikas.

Vēršam uzmanību, ka projektā apmak-
sātus pakalpojumus varēs saņemt līdz 
31.08.2023., tāpēc lūgums neatlikt pakalpo-
jumu saņemšanu uz vēlāku laiku. Lai pakal-
pojumu saņemtu, ir jāgriežas sava novada 
sociālajā dienestā. 

Zemgales plānošanas reģiona deinstitu-
cionalizācijas plāna ietvaros Dobeles novada 
pašvaldībā tika izveidoti un darbību uzsākuši 
sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:

Dienas aprūpes centrs “Bēne” bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (Stacijas lau-
kums 8, Bēne, Dobeles novads).

• • •
Dobeles pašvaldībā kopumā:

dzīvo 133 bērni ar invaliditāti funkcionā-
lu traucējumu dēļ, projektā ir iesaistījušies 
un individuālo vajadzību izvērtējums veikts 

58 bērniem, tikai 40 bērni uz šo brīdi saņem 
projekta apmaksātus pakalpojumus;

dzīvo 428 cilvēki, kam garīga rakstura trau-
cējumu dēļ noteikta invaliditāte, projektā 
iesaistījušies un vajadzību izvērtējums veikts 
47 cilvēkiem, bet uz šo brīdi tikai 29 personas 
saņem projekta apmaksātus pakalpojumus.

Vairāk informācijas, sazinoties ar Natāliju 
Gerasimovu, projekta “Atver sirdi Zemgalē” 
koordinatori, e-pasts: natalija.gerasimova@
zpr.gov.lv ; tālr:  65207419 un projekta vietnē 
www.atversirdi.lv 

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta 
Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānoša-
nas reģions ar mērķi Zemgales reģionā palieli-
nāt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves-
vietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga 
rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditā-
ti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes 
aprūpē. 

Ilva Kalnāja, 
projekta “Atver sirdi Zemgalē” 

komunikācijas speciāliste

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu no 
šī gada 1. augusta Dobelē stāsies spēkā jaunie siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifi. Pēc  SIA “Dobeles enerģija” mājas lapā pieejamās 
informācijas Siltumenerģijas apgādes tarifs palielināsies par 80,9 % (no šī 
brīža tarifa EUR 53,37 uz EUR 96,56).  

NO AUGUSTA DOBELĒ GAIDĀMI JAUNI 
SILTUMENERĢIJAS APGĀDES PAKALPOJUMU TARIFI

Lielai daļai māju patērētās siltumenerģijas 
sadali un rēķinu administrēšanu veic apsaim-
niekotājs SIA “Dobeles namsaimnieks”, kas 
sniegs ieteikumus, kā savlaicīgi sagatavoties 
plānotajiem izmaksu kāpumiem un kā sama-
zināt siltumenerģijas zudumus mājā. 

Siltumenerģijas patēriņš mājā ir atkarīgs 
no vairākiem faktoriem. Viens no svarīgāka-
jiem faktoriem ir mājas energoefektivitāte. 
Iedzīvotāji ne vienmēr pareizi izprot šī termi-
na būtību.

Energoefektīva māja nenozīmē vien to, 
ka tajā ir veikta ēkas renovācija un siltinā-
šana. Arī nerenovētās un nesiltinātās mājās 
SIA “Dobeles namsaimnieks” regulāri veic 
energoefektivitātes veicināšanas pasāku-
mus, lai novērstu siltumenerģijas zudumus. 
Apsaimniekošanā esošajām mājām tiek mai-
nītas kāpņu telpu durvis. Jaunās durvis ir sil-
tinātas un ar gumijas blīvējumu, ar mērķi 
novērst siltuma izplūšanu no mājas kāpņu tel-
pas. Tiek mainīti kāpņu telpu logi, kā rezultā-
tā nav vairs veco spraugu logu rāmjos vai zem 
palodzēm. Tiek hermetizētas māju šuves, silti-
nātas apkures un siltā ūdens caurules.

Darbi un to izmaksas tiek plānotas savlaicī-
gi un tiek paredzēti ikgadējās dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu 
izmaksu tāmēs, ar ko iedzīvotāji ik gadu no 15. 
oktobra var iepazīties SIA “Dobeles namsaim-
nieks” mājas lapā (reģistrētiem lietotājiem) vai 
klātienē Dobelē, Zaļā ielā 3. 

Iepriekš uzskaitītās energoefektivitātes vei-
cināšanas darbības veic SIA “Dobeles nam-
saimnieks”, bet ir darbības, kas ir jāveic māju 
iedzīvotājiem, piemēram, jārūpējas par to, lai 
gada aukstajā periodā netiktu turēti atvērti 

kāpņu telpu logi un durvis. Šajā sakarībā SIA 
“Dobeles namsaimnieks” aicina to māju iedzī-
votājus, kuru kāpņu telpās ir apsildes radia-
tori, jau savlaicīgi lemt par to, vai šoziem tiks 
sildītas kāpņu telpas vai nē, lai SIA uzņēmums 
var sagatavoties radiatoru atslēgšanai vai pie-
slēgšanai pie centrālās apkures sistēmas.

Māju iedzīvotāji var lemt arī par atšķirīgām 
siltuma temperatūrām dienas un nakts laikā, 
nosakot, ka, piemēram, pēc plkst. 23.00 tem-
peratūra apkures sistēmā tiek samazināta par 
2 grādiem un no plkst. 06.00 atkal palielināta, 
kas šādi ļautu kaut nedaudz, bet tomēr ietaupīt 
patērēto siltumenerģiju. Mūsdienu tehnoloģi-
ju laikmetā tas ir ērti izdarāms, jo lielai daļai 
SIA “Dobeles namsaimnieks” apsaimnieko-
jamo māju ir uzstādīta attālinātā vadības sis-
tēma, ar ko var ērti sekot līdzi temperatūrai 
apkures sistēmā un to regulēt. 

Sakarā ar plānotu siltumenerģijas cenu 
kāpumu SIA “Dobeles namsaimnieks” aicina 
iedzīvotājus vasaras mēnešos veikt dzīvok-
ļa rēķinu avansa maksājumus, šādi izveido-
jot  uzkrājumus, ko savukārt ziemas mēne-
šos varētu dzēst, novirzot ikmēneša rēķinu 
apmaksai.  

Vienlaikus finanšu grūtībās nonākušos 
iedzīvotājus aicinām nākt un slēgt vienošanos 
par daļēju rēķinu apmaksu un atbrīvošanu 
no līgumsoda piemērošanas. Iedzīvotāji, kuri 
izvairās no saziņas ar SIA “Dobeles namsaim-
nieks”, neatbild uz telefona zvaniem, nereaģē 
uz aicinājumu noslēgt vienošanos, rada sev 
papildu finansiālu slogu, kas iestājas parāda 
piedziņas procesa laikā. 

Līga Kricka,
SIA “Dobeles namsaimnieks” juriste
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PASĀKUMI NOVADĀ JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ
IZSTĀDES 
Aizstrautnieku bibliotēkā 
(tālrunis 63754460)
Līdz 16.08. Jelgavas novada Garozas glezno-
šanas studijas darbu izstāde. Studijas vadītāja 
Anna Kaltigina.

Auces bibliotēkā (tālrunis 63744882)
Jūlijā Auces pilsētas bibliotēkas izstāžu telpā 
(1. stāvā) apskatāma rokdarbu konkursa darbi-
ņu izstāde. Jūnijā notika Auces kultūrizglītības 
biedrības “Ausma” organizēts un Dobeles nova-
da pašvaldības atbalstīts rokdarbu konkurss 
“Līgojam – neguļam...”, kurā ar saviem darbiem 
piedalījās lieli un mazi aucenieki. Zāļu dienā 
konkurss noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu 
un uzvarētāju paziņošanu. Ienāc un papriecē 
acis un sirdi!

Bēnes bibliotēkā (tālrunis 28442765)
Līdz 27.07. Ievas Ūdres – Kalniņas fotogrāfi-
ju izstāde.
Līdz 31.08. lasīšanas sacensības “Mana raibā 
vasaras lapaspuse”. Jāizlasa savai vecuma gru-
pai noteikto lapaspušu skaitu.

Bites bibliotēkā (tālrunis 63768432)
Līdz 31.07. Annas Brigaderes pamatskolas 7. 
klases zēnu rokdarbu izstāde “Puikas arī prot”.

Dobeles novada muzejā 
(tālrunis 29436379)
Līdz 29.07. Birutas Jansones zīmējumu izstāde 
“Birutas stāstiņi”.
Līdz 29.10. izstāde “Ražots Dobelē. Rūpniecības 
vēsture Dobelē”.

Īles bibliotēkā (tālrunis 26374225)
Līdz 27.08. lasīšanas konkurss bērniem un jau-
niešiem “Vasarā izlasītās grāmatas”.
Līdz 31.08. aicinājums atbalstīt novadpētnie-
cisku pasākumu “Īle un tās iedzīvotāji”. Lūgums 
atsūtīt vai atnest fotogrāfijas par Īli un tās iedzī-
votājiem Īles bibliotēkai.

Jaunbērzes bibliotēkā 
(tālrunis 63723768) 
29.07. plkst. 13.00 radošā darbnīca “Maisiņš 
NEvaig?!” Grāmatu maisiņa dekorēšana 
balināšanas tehnikā. Darbnīcu vada Evita 
Zute. Bērniem un jauniešiem  iepriekšēja 
pieteikšanās.

Lielauces tautas namā 
(tālrunis 26566440)
No 5.07. – 31.08. Mārītes Birzītes gleznu izstā-
de “Ziedi”. 

Penkules bibliotēkā 
(tālrunis 63745407)
Līdz 29.07. Danutes Bergas rokdarbu izstāde 
“Dzijas spēles”.

Tērvetes bibliotēkā (tālrunis 63726029)
Līdz 31.07. Vēsmas Vīmanes ziedi fotogrāfijās 
“Skaistais pavasaris, vasara”. 

Zebrenes pagastmājā (tālrunis 26767172)
Jūlijā un augustā apskatāma novadnieces 
Brigitas Grasmanes gleznu izstāde “Gadalaiki”.

KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI 
AUCĒ (tālrunis 26168132)
22.07. – 23.07. Auces pilsētas svētki. 
22.07. plkst. 21.00 Vecauces pils balkonā prie-
cēs ukraiņu – latviešu mūzikas apvienība 
“SHAKIMA TRIO” koncerts; 
22.00 – 02.00 Auces brīvdabas estrādē Disko 
nakts jauniešiem ar DJ TREETS;
23.07. no plkst. 9.00 – 14.00 Svētku tirgus 
(Maija un Ausmas ielā); 
10.00 – 22.00 Ausmas ielā darbosies 
LUNAPARKS (par maksu).
Auces brīvdabas estrādē: 
11.30 Svētku atklāšana un jaundzimušo ģimeņu 
godināšana; 13.00 – 17.00 Stila stūrītis un rado-
šās darbnīcas bērniem un jauniešiem; 15.00 
– 16.00 Īpašās viešņas Būū koncerts; 16.00 
– 20.00 Latvijas vadošo pavāru meistarklase 
un šovs “Garšu cīņas”; 20.00 – 21.30 koncerts 
“Marhils un draugi”; 22.00 – 04.00 Zaļumballe 

ar grupu “Jautrais dzirnavnieks”; plkst. 24.00 
– 00.30 Uguns šovs “FIRE THEATRE” no 
Daugavpils
Plašāka informācija afišās. 
19.08. plkst. 22.00 – 02.00 zaļumballe ar grupu 
“Zelta kniede”. Ieejas maksa EUR 5, biļešu iegā-
de balles vakarā.

DOBELĒ (tālr.: 29331181)
17.07. plkst. 15.00 – 18.00 Ķestermeža estrā-
dē “Putu ballīte”. Biļetes būs nopērkamas pasā-
kuma vietā. Biļešu cena EUR 4. Bērniem līdz 5 
gadu vecumam ieeja bez maksas, bet pilngadī-
gas personas pavadībā (4 EUR). 
22.07. plkst. 19.00 Ķestermeža estrādē jutek-
liska komēdija jeb muzikāli demogrāfisks sprā-
dziens divos cēlienos “GRIBU BĒRNU”. Lomās: 
Ģirts Ķesteris, Zane Daudziņa, Elīna Vāne, Aldis 
Siliņš. Biļešu cenas jūlijā: EUR 18.00, izrādes 
dienā: EUR 20.00.
29.07. plkst. 19.00 Ķestermeža estrādē Olgas 
Rajeckas 60 gadu jubilejas koncerts  “Mana svēt-
ku diena”. Īpašie viesi: “Eolika”, Uģis Roze, deju 
kolektīvi u.c. Biļešu cena: EUR 12. 
*Biļetes nopērkamas www.bilesuparadize.lv un 
Dobeles pilsētas kultūras nama kasē.
27.08. plkst. 18.00 Ķestermeža estrādē gru-
pas “bet bet” 30 gadu jubilejas koncerts. Biļešu 
cena: EUR 12. 
*Biļetes nopērkamas www.bilesuparadize.lv un 
Dobeles pilsētas kultūras nama kasē.

DOBELES PILĪ (tālr.: 22027275) 
06.08. Dobeles Pils svētki “Svinēsim kā senāk”.
Dobeles Pils pagalmā “Svinēsim kā senāk” 
Dobeles Pils svētkus gluži kā 20. gs. 20., 30. 
gados – ballīšu atmosfērā, kad Pils pagalms 
bija Dobeles kultūras dzīves galvenā norises 
vieta. Šogad augustā aprit gads, kopš atjaunotā 
Pils vēra durvis saviem apmeklētājiem. Pirmajā 
jubilejā mūsu mazajiem apmeklētājiem dāvi-
nāsim Liepājas leļļu teātra izrādi “Trīs ruksīši”, 
savukārt vakara kulminācijā leģendārās rok-
grupas “Pērkons” koncerts un svētku noslē-
gumā nakts balle ar grupu “Ballīšu kvartāls” 
(Audiokvartāls). 
Tas viss un citi jubilejas pārsteigumi gaidāmi 6. 
augustā, kad visi laipni aicināti uz Dobeles Pils 
pagalmu, lai svinētu kā senāk!

DOBELES PIUAC 
(tālr.: 63781740)
BEZMAKSAS nodarbības topošajiem vecākiem 
un vecvecākiem klātienē:
04.08. plkst. 18.00 1. nodarbība “Veselība – 
PIRMSDZEMDĪBU LAIKS”, lektore Rasma 
Kaminska – vecmāte;
09.08. plkst. 18.00 2. nodarbība “Veselība – 
BĒRNA ZĪDĪŠANA”, lektore Ilze Kuduliņa – zīdī-
šanas konsultante; 
11.08. plkst. 18.00 3. nodarbība “Veselība – 
GATAVOŠANĀS DZEMDĪBĀM”, lektore Rasma 
Kaminska – vecmāte;
16.08. plkst. 18.00 4. nodarbība “Veselība – 
JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE”, lektore Zane Paiča 
– fizioterapeite;
18.08. plkst. 18.00 5. nodarbība “Veselība – 
PĒCDZEMDĪBU LAIKS”, lektore Dita Leinerte – 
psihologs, dūla;
*Visām nodarbībām pieteikšanās pa tālr.: 
63781741 vai e-pastā: piuac@dobele.lv

BĒNĒ (tālr.: 28295001) 
13.08. plkst. 22.00 Bēnes estrādē balle kopā ar 
grupu “Liepavots”. Ieejas maksa EUR 3. Sporta 
svētku dalībniekiem ieeja bez maksas, uzrādot 
aproci. Ieeja no 16 gadiem. Līdz 16 gadiem ieeja 
tikai kopā ar vecākiem.

BIKSTOS (tālr.: 26555109) 
30.07. Bikstu pagasta svētki. Plkst. 20.00 pie 
Bikstu muižas, Bikstu amatierkolektīvu kon-
certs “Visapkārt zeme zied”; mazuļu godinā-
šana “Jaunais Bikstenieks”; 22:00 zaļļumballe 
kopā ar grupu “Brekšu Pekši”.

BUKAIŠOS (tālr.: 27017005)
22.07. plkst. 19.00 parkā pie Bukaišu tautas 
nama Augstkalnes amatierteātra viesizrāde 
“Līgošanas nerātnības”.

JAUNBĒRZĒ (tālr.: 25488422) 
16.07. Jaunbērzes pagasta svētki “Pašā vasa-
ras plaukumā!” Līgo pļaviņā. No plkst. 10.00 – 

15.00 izklaides bērniem (piepūšamās atrakcijas, 
cukurvate, sports, radošās darbnīcas u.c. aktivi-
tātes); Plkst. 17.00 Dailes teātra aktieru ansam-
bļa “ILGA” koncerts “Trīs runči”; Plkst. 22.00 
– 03.00 balle kopā ar Andri Skuju; Plkst. 24.00 
uguns šovs “Meteorīts”. 

KRIMŪNĀS (tālr.: 25488435)
29.07. plkst. 19.00 Krimūnu estrādē Mārtiņa 
Stroda brīvdabas koncerts. Ieejas maksa EUR 3.
13.08. plkst. 10.00 Krimūnu estrādē brīvda-
bas amatierteātru festivāls “Šeit un tagad”. 
Amatierteātru izrādes notiks visas dienas garu-
mā, sarunas ar ekspertiem. Plkst. 18.00 Andra 
Daniļenko un Valda Zilvera teatrāli muzikāls 
koncerts. Ieeja bez maksas. Plkst. 20.00 – 01.00 
teātra balle kopā ar Daini Dišteinu. Ieeja bez 
maksas. 

LIELAUCĒ (tālr.: 26566440)
29.07. plkst. 18.00 pie Lielauces tautas nama 
Zanes Ņukšas koncerts “Vasarā”. 

PENKULĒ (tālr.: 26129518)
15.07. plkst. 19.00 Penkules estrādē Krimūnu 
amatierteātra “Skats” gada izrāde – Ēriks 
Hānbergs “Pirmā grēka līcis”. Ieeja bez mak-
sas. Plkst. 22.00 – 02.00 zaļumballe kopā ar Ati 
Auzānu un grupu. Ieejas maksa EUR 5.

TĒRVETĒ (tālr.: 29330689)
21.07. – 23.07. Tērvetes estrādē “Tērvetes svēt-
ki 2022”. Pasākuma programma kā lielam, tā 
mazam svētku svinētājam – koncerti, izklaidē-
joša un izglītojoša programma, atrakcijas un 
vēl daudz kas cits... 21.07. plkst. 20.00 ama-
tierteātra “Trīne” muzikāls dzejas uzvedums. 
22.07. plkst. 21.00 Tērvetes pilsdrupās klasis-
kās mūzikas kamerizrāde “Dzejnieks un Roze. 
Porukam – 150!” 23.07. no plkst. 14.00 svēt-
ku tirdziņš; plkst. 15.00 Tērvetes, Bukaišu un 
Augstkalnes jaundzimušo sumināšana; plkst. 
16.00 Koncertizrāde “Sprīdītis”; plkst. 22.00 – 
00.00 grupas “Līvi koncerts”.
13.08. – 14.08. Zemgaļu svētki Tērvetē. 
Plašāka informācija pieejama afišā. 

UKROS (tālr.: 26321905)
28.08. plkst. 15.00 Ukru estrādē Vadakstes 
amatierteātris ar izrādi “Kaislības Ezerlaukos” 
(pēc R.Blaumaņa). Režisore Inta Jonuša. Ieeja 
bez maksas. 

VĪTIŅOS (tālr.: 25976679)
30.07. Vītiņu estrādē teātra festivāls “Spēlējam, 
dancojam...” Plašāka informācija pieejama 
afišā. 

ZEBRENĒ (tālr.: 26767172)
23.07. Zebrenes pagasta svētki. Pasākumā 
visas dienas garumā notiks sportiskas aktivitā-

tes dažādās disciplīnās komandu sporta spēlēs 
(mini futbols (4+1/4+1), strītbols (3/3), pludma-
les volejbols cīņa par “Zebrenes ceļojošo kausu” 
(2/2), stafetes, virves vilkšana), individuālās dis-
ciplīnas (loka šaušanā, veiklības stafetē piepū-
šamajā atrakcijā, šļūkšanā pa plēvi u.c.), atrak-
cijas bērniem un putu ballīte, mazuļu sveikša-
na, radošās darbnīcas, koncerts, apbalvošana 
u.c. Plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar mūziķi Ati 
Auzānu. Plašāka informācija pieejama afišās.

SPORTA PASĀKUMI
BĒNĒ (Aleksandrs, tālr.: 26004590)
13.08. Bēnes Sporta svētki. 

BIKSTOS (Jana, tālr.: 26085836)
30.07. Bikstu Sporta svētki.

DOBELĒ (Andris, tālr.: 26467698)
16.07. Dobeles stadionā un pie Dobeles Sporta 
halles Dobeles sporta diena.
Jūlijs – šaha mēnesis Dobelē. Norises vieta – 
Baznīcas iela 6, Dobele. Rīko – Dobeles šaha 
klubs.
9.07. plkst. 11.00 atklātais individuālais turnīrs 
ātrajā šahā. Dalībnieki: kungi un dāmas.
16.07. plkst. 11.00 bērnu turnīrs ātrajā šahā. 
Dalībnieki: meitenes un zēni.
23.07. plkst. 11.00 komandu turnīrs ātrajā 
šahā. Komandas sastāvs: neierobežots dalīb-
nieku skaits.
30.07. plkst. 11.00 publiskais šahs ikvienam 
piedaloties “dueļu cīņās”.

ĪLĒ (Gatis, tālr.: 29562864)
30.07. Īles strītbola turnīrs. 
6.08. Īles Sporta svētki.

JAUNBĒRZĒ (Laura, tālr.: 29792765)
16.07. Sporta svētki. 
15.07. plkst. 21:20 un 29.07. plkst. 21.20 
Vakara skrējiens.  
    
LEJASSTRAZDOS (Ēriks, tālr.: 29760061)
23.07. Lejasstrazdu Sporta svētki.

TĒRVETĒ (Anete, tālr.: 28484402)
23.-24.07. Tērvetes Sporta svētki. 
17.07. Dobeles Sporta svētki pludmales volej-
bols. Andris (26467698)

ZEBRENĒ (Jana, tālr.: 26085836)
16.07. plkst. 10.00 Zebrenes novusa turnīrs. 
7.08. Piedzīvojumu un orientēšanās brauciens 
ar automašīnām pa Dobeles novadu “AneBiZe”. 
Pieteikšanās līdz 3. augustam. Dalības maksa: 
EUR 2 no dalībnieka. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pa tālr.: 26767172, 26085836, 
29148674.  23.07. Zebrenes Sporta svētki. 

Uztura meistarklase
Lejasstrazdos 05.07. plkst. 14.00 
Lejasstrazdu bibliotēkā, tālr.: 20246442
Dobelē 05.07. plkst. 10.00 Dienas centrā 
,”Stariņš”, Brīvības ielā 11, tālr.: 26623394
25.07. plkst. 14.00 personu ar invaliditāti 
un atbalstītāju biedrībā  “Laimiņa”, Krišjāņa 
Barona ielā 3, tālr.: 29465545
Šķibē 25.07. plkst. 17.00 Šķibes bibliotēkā, 
Upes ielā 4, tālr.: 63077289

Nūjošana
Kaķeniekos 09.07. plkst. 10.00 pie 
Kaķenieku sporta laukuma
Dobelē 17.07. plkst. 10.00 pie Dobeles 
Sporta centra, Tērvetes ielā 1
Lejasstrazdos 23.07. plkst. 10.00 pie 
Lejasstrazdu pamatskolas
Bikstos 30.07. plkst. 10.00 pie Bisktu 
pamatskolas

PUBLISKI PIEEJAMIE BEZMAKSAS 
PASĀKUMI JŪLIJĀ

(Tālr. Danutei: 26712619)

Vingrošana bērniem
Dobelē 05., 07., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 
jūlijā plkst. 17.00 Ķestermeža estrādē, lejā 
pie upes
(Tālr. Mikam: 26907278)

Vingrošana topošajām māmiņām
Dobelē 04., 07., 11., 14., 18., 21., 25., 28. 
jūlijā plkst. 11.00 Dobeles pils dārzā
(Tālr. Dacei: 26955292)

Veselības pārbaudes stendi (asinsspiediena 
mērīšana, cukura līmeņa mērīšana, holes-
terīna līmeņa mērīšana, ādas onkoloģi-
jas ekspress tests, ķermeņa kompozīcijas 
noteikšana)
Dobelē 16.07. plkst. 10.00 - 14.00 pie 
Dobeles Sporta centra, Tērvetes ielā 1


