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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

P   avasaris ik gadu mums atnes ne tikai 
priecīgas krāsas dabā un gājputnu 
dziesmas debesīs, bet atkal un atkal 

atgādina mums par baiso 1949. gadu, kad 
25. martā kā nelūgti ciemiņi bez klauvē-
šanas latviešu mājās iebruka svešas zemes 
ļaudis, lai izpostītu mierīgo ikdienu, lai 
izpostītu neskaitāmu ģimeņu dzīves. Arī 
mums līdzās novadā dzīvo cilvēki, kuri 
ik gadu 25. martu pavada lūgšanās par 
drošu rītdienu saviem bērniem un maz-
bērniem, lūgšanās par mieru Ukrainā un 
Eiropā, nenovēlot viņiem piedzīvot to, ko 
paši reiz piedzīvojuši, un ko tagad piedzīvo 
Ukrainas tauta. Bet līdzās atcerei un skum-
jām par šo baiso notikumu, mums jāatce-
ras, ka nepieciešams atkal un atkal atgā-
dināt šo skaudro vēstures lappušu stāstu 
nākamajām paaudzēm – tā turot cieņā to 
cilvēku likteņus, kuri nu atdusas smiltai-
nē ar nepiepildītām cerībām par brīvu 
Latviju.

Arī Dobeles novadā martā ieradās pirmie 
Ukrainas kara bēgļi. Šobrīd novadā apmetu-
šies vairāk nekā 142 ukraiņu ļaudis, no tiem 
60 bērni. Tā kā no kara bēgošajiem nav kon-
krētas apmešanās vietas, šiem cilvēkiem 
uz laiku tiek piedāvāts apmesties pašvaldī-
bas naktsmītnēs Dobelē, Aucē un Tērvetē. 
Jāpiebilst, ka šis ir tikai pagaidu risinājums, 
jo ilgākai dzīvošanai šīs naktsmītnes nav 
piemērotas, tāpēc liels lūgums: novadnieki, 
esiet atsaucīgi, un ikviens, kurš savā paspār-
nē ir gatavs uzņemt Ukrainas bēgļus, var 

V   izītes sākumā ministrs, tiekoties ar 
Dobeles novada domes vadību, dis-
kutēja par pašvaldībai aktuāliem jau-

tājumiem, sarunas laikā tika pārrunāti arī 
citi problēmjautājumi, kas saistīti ar projektu 
īstenošanu un ārējiem, neparedzamiem aps-
tākļiem, kuri apgrūtina projektu realizāciju.

“Pašvaldības budžetu lielā mērā ir ietekmē-
jusi gan Covid-19 pandēmija, gan arī šī brīža 
straujais cenu kāpums un inflācija, ievēroja-
mi sarežģījot iecerēto projektu īstenošanu. 
Piemēram, Dobeles Jāņa Čakstes iela šobrīd 
ir kritiskā stāvoklī, tajā nepieciešams atjaunot 
ne vien ielas virskārtu, bet arī visas apakšze-
mes komunikācijas. Šī gada budžeta ietvaros 
pašvaldība, piesaistot aizņēmumu, ir plānoju-
si realizēt šīs ielas pārbūvi, taču šobrīd diem-
žēl nav atbilstošas aizņēmumu programmas 
finansējuma piesaistei. Savukārt finansējuma 
piesaistei esošajās programmās pašvaldība vai 
nu nevar izpildīt visus izvirzītos nosacījumus, 
vai arī aizņēmuma maksimālie limiti nesedz 
visas izmaksas,” risināmos jautājumus iezī-
mē Dobeles novada pašvaldības vadītājs. “Bet 
jebkurā gadījumā pašvaldība meklēs iespē-
ju piesaistīt finansējumu, un Čakstes iela tiks 
rekonstruēta. Jautājums ir tikai par to, vai 
šādu apjomīgu projektu varēsim īstenot uzreiz 
– vienā kārtā, kas tādējādi būtu izdarāms jau 
šogad, vai tomēr nāksies darbus veikt divās 
kārtās, daļu darba paredzot nākamajā gadā,” 
vēršot ministra uzmanību uz vienu no aktu-
ālākajām šī brīža problēmām, sacīja Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Sarunā ar ministru domes vadība pauda 
savu nostāju par vēja parku izbūvi lauksaim-
niecības zemēs, kas novadniekiem ir gana 
sāpīgs jautājums. Pašvaldības vadītāji vēlreiz 
uzsvēra: vēja elektrostaciju parku “Dobele” un 
“Pienava” būvniecības iecere ir noraidāma un 
nav atbalstāma, jo ieceri plānots īstenot auglīgā 
lauksaimniecības zemē, kas pēc vēja elektrosta-
cijas izbūves zaudētu gan savu vērtību, gan arī 
radītu ainavas vizuālās izmaiņas. “Vēja parku 

CIENĪJAMIE 
NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI!
Esiet sveicināti pir-
majā pavasara mēne-
sī! Kā noteikti esat 
pamanījuši, dienas 
kļūst arvien garā-
kas, un dabā atgrie-
žas pavasarīgas krā-
sas. No ziemas miega 
mostas un plaukst ne tikai daba, bet arī mēs paši sajūtam jaunus spēkus lielu 
pavasarīgu darbu veikšanai. Jau pēc divām nedēļām, 30. aprīlī, Latvijā nori-
sināsies Lielā Talka, kas ik gadu vienkopus pulcē tūkstošiem Latvijas iedzī-
votāju, lai rūpētos par apkārtējās vides sakopšanu. Arī Dobeles novadā Lielā 
Talka ir kļuvusi gana populāra, un ikkatrā pagastā notiek rosība, lai ik zemes 
stūrītis būtu sakopts un gatavs zaļot un plaukt. Ar izraudzītajām talkas vie-
tām varat iepazīties arī šajā informatīvajā izdevumā. Un, protams, aicinām 
ikvienu novadnieku aktīvi iesaistīties Lielās Talkas pasākumos, dodot savu 
artavu novada sakopšanā.

MINISTRS ARTŪRS TOMS PLEŠS REĢIONĀLAJĀ 
DARBA VIZĪTĒ APMEKLĒJA DOBELES NOVADU
31. martā Vides aiz-
sardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs 
Artūrs Toms Plešs (AP!), 
turpinot reģionālās 
darba vizītes, apmeklēja 
Dobeles novadu. Vizītes 
laikā ministrs tikās ar 
domes priekšsēdētāju 
Ivaru Gorski, lai pārru-
nātu aktuālos novada 
attīstības projektus un 
iespējas, ko sniedz Vides 
aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministri-
jas (VARAM) izstrādātās atbalsta programmas pašvaldībām, kā arī citus paš-
valdībai aktuālus jautājumus.

attīstība kopumā ir atbalstāma, bet ļoti svarīga 
ir pareizās vietas izvēle,” norādīja Ivars Gorskis, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs.

Vizītes laikā ministrs apmeklēja nesen izvei-
doto Dobeles Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru, kur tika pārru-
nāta centra darbība un valsts sniegto pakalpo-
jumu klāsts.

Darba vizītes turpinājumā Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrs Artūrs 
Toms Plešs devās uz SIA “Tenachem”, kur, 
tiekoties ar uzņēmuma vadību, iepazinās 
ar tā darbību un attīstības tendencēm. SIA 
“Tenachem” ir starptautisks uzņēmums ar 
ražotni Latvijā un 25 gadu attīstības vēsturi. 
Uzņēmums ir viens no vadošajiem spēlētā-
jiem stikla pakešu hermētiķu nozarē reģionā.

Vizītes laikā ministrs apmeklēja arī Dobeles 
Amatniecības un vispārizglītojošās vidussko-
las jaunizveidoto dienesta viesnīcu, iepazīstot 
skolas ikdienu, tiekoties ar skolas direktoru 
Romānu Griškeviču un uzzinot vairāk par sko-
las darbību un nākotnes mērķiem. Dobeles 
Amatniecības un vispārizglītojošās vidussko-
las dienesta viesnīca ir uzbūvēta, lai veicinātu 
un attīstītu izglītības pakalpojumu pieejamī-
bu un sekmētu izglītojamo skaita pieaugumu.

Darba vizītes dienas kārtībā bija iekļauta arī 
ekskursija uz jaunatklāto Dobeles Livonijas 
ordeņa pili, lai iepazīstinātu Artūru Tomu 
Plešu ar 2018. gadā uzsākto apjomīgo Dobeles 
pilsdrupu rekonstrukciju un šī brīža aktuāla-
jiem projektiem. Dobeles pils jau šobrīd kļu-
vusi par daudzfunkcionālu kultūras, amatnie-
cības, tūrisma un attīstības centru, piesaistot 
lielu tūristu skaitu.

Noslēgumā ministrs devās uz rehabilitācijas 
centru SIA “Tērvete”, kur viņu sagaidīja un ar 
rehabilitācijas centra darbību un aktualitātēm 
iepazīstināja iestādes vadītājs Valdis Grīnvalds.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dobeles novada domes vadība kopā ar ministru Artūru Tomu  
Plešu.                            Foto no Dobeles novada pašvaldības arhīva

zvanīt pa tālruni 28675118 (no plkst. 8.00 
līdz 17.00) vai sūtīt ziņu uz e-pastu: turisms@
dobele.lv. Bez pajumtes palikušajiem ukrai-
ņiem mājoklis, iespējams, būs nepieciešams 
ilgāku laiku. Liels paldies visiem, kuri jau ir 
piedāvājuši izmitināt bēgļus pie sevis, tomēr 
piedāvāto mājokļu skaits nav pietiekams 
gadījumā, ja bēgļu skaits palielināsies. Jau 
šobrīd tiek apzināti arī īres dzīvokļi, kurus 
to saimnieki būtu gatavi izīrēt ukraiņu bēgļu 
ģimenēm. Visi kopā palīdzēsim kara bēg-
ļiem atrast drošu un siltu mājokli! Kopā mēs 
varam to izdarīt!

Runājot par pašvaldības darba aktualitā-
tēm, noteikti jāmin humānās palīdzības kra-
vas nokomplektēšana un nosūtīšana mūsu 
Ukrainas draugiem Shidnicā. Ar jūsu palī-
dzību šo humānās palīdzības kravu esam 
sakomplektējuši un tuvākajā laikā nosūtīsim 
uz Ukrainu. Protams, pašvaldība aktīvi tur-
pina gatavoties un veikt iepirkuma proce-
dūras ielu un ceļu remontu un atjaunošanas 
darbu veikšanai, lai iestājoties remontdar-
bu veikšanai atbilstošiem laika apstākļiem, 
nekavējoties ķertos klāt paredzētu darbu 
izpildei.

Šogad Lieldienas svinēsim 17. aprīlī, kad 
ticīgajā pasaulē svinēs Kristus augšāmcel-
šanās svētkus, tādēļ šajā laikā mums ikvie-
nam ir iespēja pārdomāt, ko šie svētki nozī-
mē mums, jo lūgšanas par mieru un gaismu 
pasaulē šobrīd izskan ne tikai kristītu ļaužu 
mājās.

Līdz kopīgajai Lielās Talkas dienai mums 
vēl jāpaspēj sapost savus pagalmus un 
domas, tāpēc novēlu možu garu un darba 
sparu ne tikai Lielajā Talkas dienā, bet arī 
ikdienā!

Ivars Gorskis,
Dobeles novada domes priekšsēdētājs
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Dobeles novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija 
aicina nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizā-
cijas – iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par sabiedrībai 
nozīmīgu projektu realizāciju, kuru īstenošana paredzēta, piesaistot līdzekļus no dažā-
du fondu un atbalsta programmu projektu konkursiem.

30. martā notika kārtējā domes sēde, tajā piedalījās 17 deputāti, sēdes laikā 
izskatīšanai tika nodoti 68 darba kārtības jautājumi. 

DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒ LEMTAIS 

Domes sēdē nolemts:
Pieņemt izpilddirektora atskaiti par iepriekšējo 
darba periodu.

• • •
Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles novada 
domes saistošo noteikumus:
- nr. 2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licencēšanas kārtība”;
- nr. 1 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas 
un uzņemšanas kārtība Dobeles novada paš-
valdības izglītības iestādēs”;
- nr. 10 “Par Dobeles novada pašvaldības 
nodevām”.

• • •
Apstiprināt nolikumus:
- “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību 
jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasa-
ras nometņu projektiem Dobeles novadā”;
- “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību 
kultūras projektiem Dobeles novadā”;
- “Grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību 
Dobeles novadā 2022””;
- “Par līdzfinansējuma nekustamā īpašuma 
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 
ūdensapgādes sistēmai piešķiršanas komisi-
jas izveidi’’.

• • •
Apstiprināt grozījumus:
- Dobeles novada domes 2021. gada 15. oktob-
ra lēmumā Nr.180/11 “Par Dobeles novada 
pašvaldības Nepilngadīgo lietu komisijas 
izveidošanu”; 
- Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra 
lēmumā Nr. 3/1 ”Par Dobeles novada pašvaldī-
bas iestāžu maksas pakalpojumiem”;
- Dobeles novada domes 2020. gada 28. maija 
lēmumā Nr. 153/8 ’’Par izglītojamiem, kuru 
ēdināšanas izmaksas sedz Dobeles novada 
pašvaldība”;
- Dobeles novada domes 2012. gada 20. septem-
bra lēmumā Nr. 222/10 ’’Par zemes piekritību 
Dobeles novada pašvaldībai”.

• • •
Apstiprināt noteikumus:
- “Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldības 
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldī-
bas mantu un finanšu resursus”;
- “Dobeles novada pašvaldības darbinieku ēti-
kas kodekss”;
- “Dobeles un Auces pilsētu ielu ikdienas uztu-
rēšanas un lietošanas kārtība”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus:
- nr. 12 “Par tirdzniecību publiskajās vietās, tir-
gus statusa piešķiršanu un alkoholisko dzērie-
nu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasā-
kumu norises vietās un novietnēs Dobeles 
novada administratīvajā teritorijā”;
- nr. 13 “Dobeles novada pašvaldības līdzfinan-
sējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai”.

• • •
Noteikt maksu 0,50 eiro apmērā par viena 
paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vāk-
šanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu 
projektu, par ierosinājumu rīkot tautas nobal-
sošanu par Saeimas atsaukšanu, dzīvesvietas 
deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā un pie 
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

• • •
Pārņemt bez atlīdzības Dobeles novada paš-
valdības īpašumā valstij piederošo nekustamā 
īpašuma “Tumšsili–Mangaļi c-19” (kadastra 
Nr.46680020065), Jaunbērzes pagastā, Dobeles 
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 46680020104 2,76 ha platībā.

• • •
Atļaut lauksaimniecības zemes ierīkoša-
nu mežā nekustamā īpašumā “Aizkalnieši” 
(kadastra Nr. 46720020222) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 46720020095, Krimūnu 
pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Izstrādāt lokālplānojuma uzsākšanu terito-
rijas plānojuma funkcionālā zonējuma gro-
zījumiem nekustamajā īpašumā “Rosmes”, 
Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļaujas smilts atradnē “Lielauce”, 
Lielauces pagastā, Dobeles novadā un izsniegt 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļau-
jas māla atradnē “Lielauce”, Lielauces pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim 
Robežu ielā 23-4, Dobelē, Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt vairākus pašvaldības nekustamos 
īpašumus Dobeles novadā:
- dzīvokli nr. 8 Sniķeres ielā 4, Bēnē, Bēnes 
pagastā; 
- dzīvokli nr. 3 Elektrības ielā 3, Dobelē, Dobelē; 
- dzīvokli nr. 10 Bērzes ielā 20, Dobelē;
- dzīvokli nr. 12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru 
pagastā; 
- dzīvokli nr. 23 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru 
pagastā;
- dzīvokli nr. 13 “Gaismas”, Tērvetes pagastā;
- Alkšņu ielā 13A, Aucē; 
- “Dolāri”, Vītiņu pagastā;
- “Mazpikšas”, Jaunbērzes pagastā;
- “Saulstari”, Bērzes pagastā; 
- Priežu iela 8, Gardenē, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 201”, Auru pagastā; 
- “Jaunzemnieki 209”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 273”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 376”, Auru pagastā; 
- “Jaunzemnieki 389”, Auru pagastā; 
- “Jaunzemnieki 394”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 456”, Auru pagastā; 
- “Jaunzemnieki 498”, Auru pagastā; 
- “Galenieki 148”, Dobeles pagastā;
- “Galenieki 138”, Dobeles pagastā; 
- “Pokaiņi 12”, Krimūnu pagastā; 
- “Daces”, Krimūnu pagastā;
- Tērvetes iela 39B, Dobelē; 
- Tērvetes iela 51, Dobelē; 
- “Saulīši”, Bērzes pagastā;
- “Grāviņi”, Bērzes pagastā;
- “Ātras”, Annenieku pagastā;
- “Sudmaļi”, Auru pagastā; 
- “Vidi”, Penkules pagastā;
- “Tauriņi”, Bukaišu pagastā; 
- “Zirņi”, Bukaišu pagastā;
- “Stropi”, Īles pagastā;
- “Ošlejas”, Lielauces pagastā; 
- “Mazzeltiņi”, Vītiņu pagastā; 
- “Ķirši”, Vītiņu pagastā; 
- “Dzidras”, Lielauces pagastā;
- “Draviņas”, Ukru pagastā; 
- “Alberti”, Lielauces pagastā.
Apstiprināt izsoles rezultātus un pārdot pri-
vātpersonām nekustamos īpašumus par izso-
lē nosolīto cenu, vienlaikus nosakot pirkuma 
maksas samaksas termiņu.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības auto-
ceļu un to posmu sarakstus ar autoceļu uztu-
rēšanas klasēm ziemas sezonai (no 16. oktobra 
līdz 15. aprīlim) un vasaras sezonai (no 16. aprī-
ļa līdz 15. oktobrim).

• • •
Izskatot privātpersonas iesniegumu, nolēma 
piešķirt privātpersonai līdzfinansējumu 75% 
apmērā no pieslēguma centralizētajai kanalizā-
cijas un ūdensapgādes sistēmai projektēšanas 
un būvniecības izmaksām 1339,95 eiro apmērā.

• • •
Plašāka informācija par domes sēdē pieņem-
tajiem lēmumiem pieejama Dobeles novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv sada-
ļā “Pašvaldība” -> “Domes lēmumi”, domes 
sēžu audieraksti pieejami sadaļā “Pašvaldība” 
-> “Domes sēdes”.

Santa Eberte, domes sēžu sekretāre

Dobeles novada pašvaldības Grantu konkurss “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 
2022” tiek izsludināts atbilstoši Grantu konkursa nolikuma nosacījumiem. (Nolikums 
apstiprināts Dobeles novada domes sēdē 2022. gada 30. martā.)

Iedzīvotāju intereses par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanai un iedzīvotāju 
iniciatīvu un vietējās kopienas iesaistīšanās sekmēšanai aktīva un veselīga dzīvesveida 
aktivitāšu piedāvājuma radīšanā un pasākumu realizēšanā, kā arī augstu sasniegumu 
sporta attīstības veicināšanai Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķir-
šanas sporta projektiem komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbal-
sta saņemšanai sporta programmā.

AICINĀM NVO IESNIEGT PIETEIKUMUS 
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Pieteikumi par šajā gadā plānoto projektu 
realizāciju jāiesniedz:

- līdz 2022. gada 19. aprīlim;
- papīra formātā klātienē kādā no Dobeles 

novada valsts un pašvaldības vienotajiem 
klientu apkalpošanas centriem (turpmāk – 
VPVKAC): Dobeles pilsētas VPVKAC Brīvības 
ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā; Auces pilsētas 
VPVKAC Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles nova-
dā; Tērvetes pagasta VPVKAC “Zelmeņos”, 
Tērvetes pagastā, Dobeles novadā;

- papīra formātā, nosūtot pa pastu, adre-
se: Dobeles pilsētas VPVKAC, Brīvības iela 
15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (pasta 
zīmogs nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu 
iesniegšanas datumu);

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

Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var 
pretendēt NVO, kuru juridiskā adrese ir reģis-
trēta Dobeles novada administratīvajā teritori-
jā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizē-
ta Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

NVO pieteikumi pašvaldības finansējuma 
saņemšanai nākamajam gadam jāiesniedz līdz 
esošā kalendārā gada 30. oktobrim.

Iesniegtos pieteikumus (tostarp arī tos pie-
teikumus, kas iesniegti pašvaldībā līdz 2021. 
gada 31. decembrim) komisija līdz 2022. gada 
15. maijam izvērtēs un pieņems lēmumu par 
to akceptēšanu vai noraidīšanu.

Kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība 
sniedz finansiālu atbalstu NVO darbības atbals-
tam, nosaka pašvaldības 2022. gada 9. marta 
noteikumi “Kārtība, kādā Dobeles novada paš-
valdība sniedz finansiālu atbalstu nevalstis-
kajām organizācijām”. Sīkāk ar noteikumiem 
atbalsta saņemšanai var iepazīties Dobeles 
novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv.

IZSLUDINĀTS ATKLĀTAIS PROJEKTU KONKURSS FINANSIĀLA 
ATBALSTA SAŅEMŠANAI SPORTA PROGRAMMĀ

Uz atbalstu var pretendēt:
- biedrības un nodibinājumi, kuru iesnieg-

tie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas 
mērķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles 
novada administratīvajā teritorijā;

- individuālie sportisti, kuri deklarēti 
Dobeles novada administratīvajā teritorijā 
un par kuriem iesniegumus par finansiālu 
atbalstu iesniedz Latvijas Sporta federāci-
ju padomes atzītās sporta veidu federācijas, 
kam ir juridiskas personas statuss;

- iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir 
Dobeles novada iedzīvotāji un kuras projek-
tus īstenos Dobeles novada administratīva-

jā teritorijā.
Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 

10. maija līdz 2022. gada 15. decembrim. 
Viena projekta maksimālā atbalstāmā 
summa ir 1000 eiro.

Projektus iesniedz personīgi, nogādājot 
pieteikumu Dobeles novada klientu apkal-
pošanas centros to darba laikā vai nosūtot 
pa pastu: Dobeles novada Sporta pārvalde, 
Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, 
LV-3701, vai elektroniski parakstīta doku-
menta formā vienā dokumentā, nosūtot uz 
e-pasta adresi: sports@dobele.lv līdz 2022. 
gada 19. aprīlim.

PAZIŅOJUMS PAR GRANTU KONKURSA “ATTĪSTI 
UZŅĒMĒJDARBĪBU DOBELES NOVADĀ 2022” IZSLUDINĀŠANU

Konkursa rīkotājs ir Dobeles novada pašval-
dība sadarbībā ar Dobeles Pieaugušo izglītības 
un uzņēmējdarbības atbalsta centru (turpmāk 
- PIUAC). Konkursa mērķis ir motivēt bizne-
sa veidošanu vai attīstību, atbalstot gan jaunu 
komersantu vai saimnieciskās darbības veicē-
ju rašanos, gan esošo attīstību Dobeles nova-
dā atbilstoši pašvaldības piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem.

Kā iesniegt konkursa pieteikumu:
- elektroniska dokumenta veidā (dokuments 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) kon-
kursa pieteikums ir jāiesniedz, nosūtot pietei-
kumu un visus saistītos pielikumus uz e-pasta 
adresi piuac@dobele.lv ar norādi “Pieteikums 
konkursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles 
novadā 2022””, vēstulē jānorāda iesniedzēja 
vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskām 
personām);

- iesniedzot klātienē, pieteikums ievietojams 
aizlīmētā aploksnē ar norādi “Pieteikums kon-
kursam “Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles nova-
dā 2022””, norādot informāciju par iesniedzēju 
un kontaktadresi.

Pieteikumi iesniedzami:
- Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele, 

kontaktpersona: uzņēmējdarbības konsultante 
Monta Mantrova, tālrunis 26352751; 

- “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Dobeles 
novads, kontaktpersona: uzņēmējdarbības 
speciāliste Dace Laizāne, tālrunis 29396589; 

- Jelgavas iela 1A, Auce, Dobeles novads; 
kontaktpersona: uzņēmējdarbības speciāliste 
Inuta Smirnova, tālrunis 28888166;

- konkursa pieteikumu var nosūtīt arī pa 
pastu: Dobeles PIUAC, Brīvības iela 7, Dobele, 
LV-3701, ar norādi “Pieteikums konkursam 
“Attīsti uzņēmējdarbību Dobeles novadā 2022”” 
(pasta zīmogs nedrīkst būt vēlāks par konkursa 
pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 
2022. gada 5. maija līdz 31. maija plkst. 12.00. 
Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:

- elektroniski: Dobeles novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.dobele.lv;

- klātienē: Dobeles PIUAC pie uzņēmējdar-
bības konsultantes Montas Mantrovas, tālrunis 
26352751, e-pasts: monta.mantrova@dobele.lv)
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No 2022. gada 9. marta ir atvērts projektu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresur-
su izmantošanai”.

• dzīvokli nr. 12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
kadastra numurs 4646 900 0612, par sākumcenu 
6600 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apska-
tes laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaim-
nieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.
• dzīvokli nr. 23 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, 25,1 kv.m. platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/25578 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 
kadastra numurs 4646 900 0637, par sākumcenu 
2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apska-
tes laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaim-
nieks” namu pārzini, zvanot pa tālr.: 63722463.
• dzīvokli nr. 13 “Gaismas”, Tērvetes pagastā, 
Dobeles novadā, 74,3 kv.m. platībā un pie dzīvok-
ļa piederošās kopīpašuma 743/12105 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, būves un zemes, 
kadastra numurs 4688 900 0112, par sākumcenu 
2200 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības 
maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Dzīvokļa apska-
tes laiks saskaņojams, zvanot pa tālr.: 63726001.
• nekustamo īpašumu Priežu iela 8, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 4646 001 0076, sastāvošs no zemesga-
bala 0,3 ha platībā (kadastra apzīmējums 4646 
001 0076) un uz tā esošas divstāvu dzīvojamās 
mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem, par sākumcenu 
4400 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. 
gada 9. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz 
pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 440 EUR un dalības 
maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Informācija 
par nekustamo īpašumu www.kadastrs.lv vai paš-
valdības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa 
tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 201” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0207, platība 0,0597 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0207) par sākumcenu 1400 EUR, solis 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 140 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 209” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0215, platība 0,1121 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0648), par sākumcenu 2200 EUR, solis 
200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 220 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 273” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0280, platība 0,1160 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0649), par sākumcenu 2200 EUR, solis 
200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 220 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 376” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0382, platība 0,0583 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0382), par sākumcenu 1500 EUR, solis 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 150 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 389” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 
0394, platība 0,0426 ha (kadastra apzīmējums 4646 
012 0394), par sākumcenu 700 EUR, solis 70 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīša-
nos izsolē un maksājumu dokumenti par pašval-
dības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 70 
EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 
pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 394” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0399, platība 0,0558 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0399), par sākumcenu 1400 EUR, solis 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 140 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 456” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0462, platība 0,1339 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0643), par sākumcenu 2900 EUR, solis 
300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 290 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 
– 2022. gada 31. jūlijs. Uz zemesgabala atrodas 
Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sis-
tēmā reģistrēta nenoskaidrotas piederības būve. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 
pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Jaunzemnieki 498” Auru pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 
012 0504, platība 0,0560 ha (kadastra apzīmējums 
4646 012 0504), par sākumcenu 1300 EUR, solis 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 130 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Galenieki 138” Dobeles pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 
006 0138, platība 0,1263 ha (kadastra apzīmējums 
4660 006 0236), par sākumcenu 3000 EUR, solis 
300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-
ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 300 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Galenieki 148” Dobeles pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 
006 0148, platība 0,0678 ha (kadastra apzīmējums 
4660 006 0148), par sākumcenu 1400 EUR, solis 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. mai-
jam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumen-

ti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto dro-
šības naudu 140 EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Pokaiņi 12” Krimūnu pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 009 
0058, platība 0,0688 ha (kadastra apzīmējums 
4672 009 0058), par sākumcenu 1900 EUR, solis 
200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošī-
bas naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Daces” Krimūnu pagastā, 
Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4672 005 
0162, platība 1.83 ha, kas sastāv no zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumiem: 4672 005 0162 
0,59 ha platībā un 4672 005 0163 1,24 ha platī-
bā, par sākumcenu 9600 EUR, solis 400 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
960 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 
31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu Tērvetes iela 39B Dobelē, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4601 015 5582, pla-
tība 0,1424 ha (kadastra apzīmējums 4601 015 
5582), par sākumcenu 11400 EUR, solis 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
1140 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 
31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu Tērvetes iela 51 Dobelē, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4601 015 5551, pla-
tība 0,1192 ha (kadastra apzīmējums 4601 015 
5551), par sākumcenu 7500 EUR, solis 500 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-

valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
750 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. 
jūlijs. Pie izsoles objekta nav nodrošināta pie-
braukšana. Izsoles dalībnieks, kurš reģistrējis īpa-
šuma tiesības zemesgrāmatā, nepieciešamības 
gadījumā pa saviem līdzekļiem nodrošina pie-
braukšanu no Tērvetes ielas pie nekustamā īpa-
šuma Tērvetes iela 51 Dobelē, Dobeles novadā. 
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 
pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Saulīši” Bērzes pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4652 005 0538, pla-
tība 0,2868 ha (kadastra apzīmējums 4652 005 
0537), par sākumcenu 5400 EUR, solis 500 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
540 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pir-
kuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 
31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
• zemesgabalu “Grāviņi” Bērzes pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4652 005 0535, pla-
tība 1,7945 ha (kadastra apzīmējums 4652 005 
0534), par sākumcenu 14400 EUR, solis 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 9. maijam pašvaldī-
bā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalī-
šanos izsolē un maksājumu dokumenti par paš-
valdības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 
1440 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 
31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.
Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazī-
ties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 
Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, 
kā arī Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.dobele.lv. Uzziņas par tālr.: 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. nr. LV90009115092
Norēķinu konts: AS “SEB banka”
Konta nr.: LV94UNLA0050014267180
SWIFT kods: UNLALV2X                         vai
Norēķinu konts: AS “Swedbank”
Konta nr.: LV28HABA0001402050427
SWIFT kods: HABALV22

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 11. 
maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašval-
dības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
Dobeles novadā, atklātā mutiskā izsolē 
pārdod ar augšupejošu soli:

PIEEJAMS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM FOSILĀ 
KURINĀMĀ NOMAIŅAI PRET ATJAUNOJAMĀM 
ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS IEKĀRTĀM

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana un energoefektivitā-
tes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot sil-
tumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, 
lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroener-
ģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecību vaja-
dzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izvei-
došanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) izstrādātā atbalsta prog-
ramma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kuri-
nāmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, 
akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret jaunām 
atjaunojamos energoresursus izmantojošām 
iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūk-
ņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centra-
lizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elek-
troenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem 
energoresursiem (saules paneļi, vēja ģene-
ratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzī-
bām. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais 
atbalsts ir 20 miljoni eiro, vienam projektam 
pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro. 
Atbalstu dzīvojamai mājai piešķir vienu reizi.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska perso-
na – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzī-

votājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinā-
tas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai 
tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegu-
mu, lai saņemtu atbalstu par īstenotu vienu 
vai vairākām Ministru kabineta noteikumos 
nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instru-
menta finansēto projektu atklāta konkursa 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo ener-
goresursu izmantošanai” nolikums” 16. pun-
ktā minētajām aktivitātēm.

Lai piedalītos konkursā, projekta iesnie-
dzējam jāaizpilda un elektroniska dokumenta 
veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu noformē-
šanu, jāiesniedz Vides investīciju fondā projek-
ta iesnieguma veidlapa un papildu dokumenti, 
kādi noteikti iepriekš minētajos noteikumos.

Detalizētāka informācija par atbalsta program-
mu atrodama www.likumi.lv. Ir iespēja noskatī-
ties jau notikuša vebināra ierakstu par šo tēmu, 
pārskatīt biežāk uzdotos jautājumus ar atbildēm, 
kā arī ir atrodama projekta iesnieguma veidlapa 
VARAM mājaslapā: https://www.varam.gov.lv/lv/
atbalsta-programma-atjaunojamo-energoresur-
su-izmantosanai-majsaimniecibas.

Informāciju sagatavoja Dobeles PIUAC
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Jau vairāk nekā desmit gadus Dobeles novadā ir iedibināta tradīcija pavasarī 
svinēt brīnišķīgus svētkus, priecājoties par smaržīgo un krāšņo ceriņu zie-
dēšanu. Šogad Dobeles novada īpašie svētki “Dobeles Ceriņu festivāls 2022” 
norisināsies no 12. maija līdz 12. jūnijam, ļaujot novadniekiem un Dobeles 
viesiem izbaudīt pozitīvas emocijas un jaunas sajūtas: smaržā, garšā, skaņā 
un citās maņās, turklāt programma pēc Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 
atcelšanas atkal solās būt plaša, interesanta un daudzveidīga.

11. martā Rīgā, Āgenskalna tirgus laukumā, noslēdzās kon-
kurss “Latvijas Būvniecības gada balva 2021”. Nominācijā 
“Restaurācija” 3. vietas ieguvēji ir SIA “Kaskāde 19”, kas 2020. 
gada 3. novembrī pabeidza darbu pie Tērvetes viduslaiku pils-
drupu konservācijas.

GADA BALVA PAR VEIKUMU TĒRVETES 
PILSDRUPU KONSERVĀCIJĀ

Š   is veikums bija iekļauts 
Latvijas–Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas 

Eiropas kaimiņattiecību instru-
menta ietvaros 2014.-2020. gadam 
projektā LLI-453 “Sekojot Livonijas 
ordeņa krustnešu gājienam rietu-
mu Zemgalē”. Bijusī Tērvetes nova-
da pašvaldība projektā bija sadarbī-
bas partneris.

Tērvetes pilsdrupu konservācija 
bija viena no nozīmīgākajām projek-
ta aktivitātēm, jo Tērvetes pils dru-
pas ir valsts aizsargājams kultūras 
piemineklis.

Mūra sienu drupas mehāniskās un 
dabiskās destrukcijas procesu rezul-
tātā bija zaudējušas sākotnējo tel-
piskās noturības struktūru, savukārt 
ziemeļu sienas posmam bija zudis 
kontrforss, un bija izveidojušās gan 
caurejošas plaisas, gan sānsvere. 

Tērvetes pils drupu konservācijas 
laikā paveiktie darbi turpmāk nodro-
šinās kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Jau šobrīd realizētais projekts 
papildina un veicina tūristu apmek-
lētību Žagares un Tērvetes teritori-
jā. Veicot Tērvetes pils drupu kon-

servāciju vienlaikus tika sakārtota 
Tērvetes pagasta kultūrvide, kā arī 
piedāvātas jaunas apskates vietas 
tūristiem un viesiem, jo šī teritori-
ja robežojas ar VAS “Latvijas valsts 
meži” dabas parku Tērvetē, kas ir ne 
tikai Latvijas, bet arī ārzemju tūristu 
viens no apmeklētākajiem tūrisma 
galamērķiem visā valstī.

Būvdarbus veica SIA “Kaskāde 
19” (darbu vadītājs Pēteris Zvaunis). 
Autoruzraudzību darbiem nodroši-
nāja SIA “AB Studio”, būvuzraudzību 
– SIA “Bērziņa Būvfirma”.

Latvija pagaidām ir vienīgā no 
Baltijas valstīm, kur tiek organizēts 
ilgtspējīgai būvniecībai, arhitektūrai 
un dizainam veltītais konkurss, tur-
klāt tas norisinās jau devīto gadu 
pēc kārtas. Arī šogad tika pieteikti 
nozīmīgi objekti, projekti un dizai-
na idejas, kuras vērtēja starptautis-
ka žūrija – profesionāli un piere-
dzējuši nozaru speciālisti: inženie-
ri, projektētāji, arhitekti, dizaineri, 
Būvniecības valsts kontroles biroja 
pārstāvji. Konkursā tika saņemts 121 
pieteikums 10 nominācijās.

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

“DOBELES CERIŅU FESTIVĀLS 2022” JAU PAVISAM DRĪZ

Šī  gada “Dobeles Ceriņu festivāla” 
ideja ir vienot jaunā novada iedzī-
votājus un viesus, izmantojot ceri-

ņu burvību, baudot piesātinātu pasākumu 
programmu, ceriņu ziedu saldo aromātu un 
košās krāsas, izgaršojot vietējos gardumus 
vesela mēneša garumā.

“Dobeles Ceriņu festivāla 2022” grafis-
kajā dizainā ir savīta senatne ar mūsdie-
nām, gluži kā Dobeles Pils atjaunošana, tādēļ 
ir tapusi ideja par senlaicīgo sejas vaibstu 
apvienošanu ar “hipsterīgām” brillēm un 
ceriņziedu pilnu galvu, turpinot reiz iesāktos 
Dobeles Ceriņu svētkus kā festivālu, ļaujot 
svinēt, baudīt un izsmaržot ceriņu ziedēša-
nas laiku mēneša garumā. Ceriņu ziedēša-
nas laiks Dobeles novadā ir ļoti krāšņs, lie-
kas, ka pastaigā pa Dobeles pilsētu visu laiku 
sanāk doties cauri ceriņu ziedu mākoņiem, 
meklēt tajos “laimītes” un ļauties smaržas 
valdzinājumam, tieši tādēļ arī svētku gra-
fiskajā noformējumā tiek nodots vēstījums: 
vienkārši ļauties ceriņu ziedēšanas burvībai 
Dobelē!

Dobelē kā ceriņu ziedēšanas galvaspilsē-
tā būs brīnišķīga iespēja izbaudīt ceriņu zie-
dēšanas un kopā sanākšanas laiku ne tikai 
pašiem novada iedzīvotājiem, bet arī uzņemt 
viesus un dalīties tajā ceriņziedu skaistumā, 
kas pavasarī valda tieši pie mums – Dobeles 
novadā. 2020. gadā pirmo reizi 11 gadu laikā 
svētki nenotika, taču pērn tie atgriezās ar 
vērienu, un arī šogad solās sagādāt ne vienu 
vien pārsteigumu.

Sagaidot pirmos ceriņziedus, to plauk-
šanas vietā – Dārzkopības institūta ceriņu 
dārzā – un citviet Dobeles novadā notiks 
dažādi kultūras, sporta, izklaides un izglīto-
jošie pasākumi. Svētkus svinēs Dārzkopības 
institūta ceriņu dārzā, Pētera Upīša piemi-
ņas muzejā, Dobeles pilsētā, Aucē, Tērvetē 
un novada pagastos.

“Dobeles Ceriņu festivāla” ieskaņā varēs 
noklausīties jauktā kora “Sidrabe” klasiskās 
mūzikas koncertu Dobeles pilsētas kultū-
ras namā, Ceriņu dārzā šogad īpašs mirk-
lis noteikti būs ceriņu šķirņu “Emīlija” un 
“Jaunsudrabiņš” vārda došanas svētki sadar-
bībā ar muzeju “Aleksandra Čaka memoriā-
lais dzīvoklis” un Jāņa Jaunsudrabiņa muze-
ju “Riekstiņi”, savukārt opermūzika piepil-
dīs Ceriņu dārzu koncertā “Zied ceriņkrāsās 
Parīze un Vīne”.

Neizpaliks arī festivāla lielais tirgus, kas 
apmeklētājus gaidīs vēsturiskajā Tirgus lau-
kumā, Amatu mājas pagalmā un laukumā 
pie Dobeles pilsētas kultūras nama. Svētku 
apmeklētājus sagaida ne mazums pārstei-
gumu, piemēram, Dobelē notiks vēl nebiju-
šas Latvijas vadošo pavāru meistarklases un 
šovs “Garšu cīņas”, jauniešiem jūnija sākumā 
būs iespēja piedalīties “Zvaigznāja festivā-
lā”, kura laikā varēs atklāt sevī vēl neatklātus 
talantus mūzikā kopā ar populāriem mūzi-
ķiem, savukārt Dobeles Pilī Muzeju naktī 
varēs ne tikai doties ekskursijā pa pili, bet 
arī piedalīties izlaušanās spēlē “Hercogienes 
zudušais medaljons”.

Maija beigās festivāla dalībnieki tiks laip-
ni aicināti piebiedroties “pop–up” piknikam 
Pļavas ielas terasē, savukārt mākslas mīļotā-
jiem un citiem interesentiem noteikti nepa-
manīti nepaliks mākslinieki, kuri būs ieradu-
šies uz vērienīgo Dobeles mākslas plenēru.

Festivāla organizatori sola: ir padomāts par 
katru novadnieku un Dobeles viesi, jo fes-
tivāla programma ir veidota, lai ikvienam 
apmeklētājam būtu katra interesēm atbilsto-
ša nodarbe, apmeklēšanas vieta, pasākums, 
ko izvēlēties. Aktīvākos noteikti ieinteresēs 
Dobeles “Nakts skrējiens” un dažādas aktivi-
tātes bērniem, vairāki koncerti un diskobal-
le plānota arī Ķestermeža estrādē. Un, kā jau 
svētkos, neiztikt arī bez Dobeles novada ama-
tiermākslas kolektīvu kopāsanākšanas: pēc 
ilgā pārtraukuma Covid-19 dēļ atkal būs iespē-
ja visiem satikties Pļavas ielas terasē, lai izde-
jotos dienas garumā.

Tā kā Dobeles novads ir kļuvis daudz pla-
šāks, svētku pasākumi plānoti arī citviet nova-
dā, izklaižu programmu veidojot tā, lai ceriņu 
maģiskā noskaņa apvītu ikvienu novada iedzī-
votāju, neatkarīgi no dzīvesvietas. Piemēram, 

Aucē maija beigās ceriņu krāsu noskaņās 
notiks Pūtēju orķestru festivāls, Muzeju naktī 
Bēnē Ceriņziedu arkā “Mīlestībā…” varēs 
klausīties ne tikai brīnišķīgu koncertu ar 
Liepājas aktrises Sigitas Pļaviņas (Jevgļevskas) 
un ģitārista Māra Kupča piedalīšanos, bet 
vakarā piedalīties ceriņu dēstīšanā Mīlestības 
pussalā. Penkulē sadarbībā ar radošās stu-
dijas “Strops” saimniecēm Edīti un Lindu 
Bēvaldēm varēs pagatavot ceriņu krēmu, hid-
rolātu un piedalīties sojas vasku sveču meis-
tardarbnīcā. Maija beigās ceriņu smaržas 
varēs sajust Augstkalnes baznīcā, kur ska-
nēs ērģeļu mūzikas koncerts kopā ar Aivaru 
Kalēju. Šīs un daudz citas aktivitātes varēsiet 
baudīt jau pavisam drīz – pēc mēneša Dobeles 
novadā!

Svētku norises programmai aicinām sekot 
līdz Dobeles novada pašvaldības mājasla-
pā www.dobele.lv, Dobeles pilsētas kultū-
ras nama mājaslapā www.kulturadobele.lv, 
“Dobele Dara” mājaslapā www.dobeledara.lv 
un “Facebook” profilos jau drīzumā.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

20. martā Tērvetes vēsturiskajā centrā pie 
Klosterkalna tika atklātas vides skulptū-
ras, kas veltītas tērvetniecei, dižajai rakst-
niecei un personībai Annai Brigaderei. 
Vienlaikus, skaitot aizejošās ziemas pēdē-
jās sekundes, ar labām domām visi kopā 
sagaidījām pavasari Tērvetē.

 

ATKLĀTAS VIDES SKULPTŪRAS: ANNAS 
BRIGADERES TĒRVETE ČETROS GADALAIKOS

Foto no pasākuma arhīva

S   kulptūru ansamblī katra skulptūra simbolizē 
savu gadalaiku, par to liecina arī pie skulptū-
rām izvietotās informācijas zīmes – ar teks-

tu no Annas Brigaderes triloģijas “Dievs. Daba. 
Darbs”.

Saules ceļš sākas ar “Pavasari”, ko simbolizē pirmā 
Daces Reinikas atklātā skulptūra – ezis.  Dodoties 
tālāk, mūs burtiski uzrunā lapsa ar lapsēnu, kas sim-
bolizē “Vasaru”. Šo skulptūru atklāja Dobeles novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs 
un Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka.

Ar lepnumu un gandarījumu par izveidoto vides 
objektu, kas veltīts Annas Brigaderes 160. jubilejai, 
visus uzrunāja muzeja “Sprīdīši” sirds un dvēsele 
Rasma Rapa. Viņa atklāja skulptūru, kas simbolizē 
“Rudeni” – tas ir dzērves tēls. Savukārt “Ziema” atdzī-
vojusies brieža tēlā – šo skulptūru atklāja Tērvetes 
pagasta pārvaldes vadītājs Māris Berlands.

Pasākumā – skulptūru grupas atklāšanā – piedalī-
jās jauktais koris “Tērvete” (diriģente Dace Reinika), 
Tērvetes pilsētas kultūras nama folkloras kopa 
“Ceļteka” (vadītāja Anda Ābele), Tērvetes amatier-
teātris “Trīne” (režisore Dzintra Zimaiša), laikme-
tīgas deju skolas “Vendija” dejotājas, bet pasākuma 
noslēgumā daudzus pārsteidza “Fire Show studio” 
pārstāvji.

Ar savu klātbūtni visus klātesošos pagodināja 

arī skulptūru autori Aleksandrs Repins (skulptū-
ras “Ziema” un “Vasara”) un Artūrs Ozols (skulptū-
ras “Pavasaris” un “Rudens”).  Kā arī visa skulptūru 
ansambļa apvienojošā simbola – grāmatas – autors 
Juris Purmalis.

Kultūras nama vadītāja Monta Bērziņa lielu pal-
dies teica ne tikai ikvienam klātesošajam, bet arī 
skulptūru izveides idejas atbalstītājiem – bijušajai 
Tērvetes novada domei un Dobeles novada domei 
un būvvaldes speciālistei Lindai Mierlaukai,  skulp-
tūru māksliniekiem, amatierkolektīvu vadītājiem un 
katram, kas personīgi sniedza savu artavu pasākuma 
organizēšanā.

Viennozīmīgi var teikt – ir tapusi jauna un skaista 
vieta Tērvetē, kas ikvienam turpmāk apliecinās un 
atgādinās, ka rakstniece Anna Brigadere vienmēr ir 
jūsmojusi par dabu, par savu Tērveti, par tās krāšņu-
mu četros gadalaikos. 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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19. marta vakarā Lielauces Tautas namā, pavasara ziedu smaržu un krāsu 
apvīta un Māra Kreicberga iemūžināto putnu dziesmu ieskandināta, noti-
ka godināšanas ceremonija “Gada lielaucnieks 2021”. Kā allaž, biedrī-
bas “Lielauces attīstībai” rīkotais pasākums, ko šoreiz vadīja Neringa 
Krakauskīte–Bērziņa kopā ar Ivaru Bušmani, tika atklāts ar trim skanīgiem 
dzērvju saucieniem, tādējādi parādot godu Lielauces simbolam – dzērvei.

Pieminot tos, kam 1949. gada deportācijas ir atstājušas dziļas rētas sirdī un 
dvēselē, 25. martā ar ziedu nolikšanu un kopā sanākšanu Dobelē, Aucē un 
Dobeles novada Bikstu, Jaunbērzes, Penkules, Augstkalnes un Bēnes pagas-
tos tika godināta komunistiskā genocīda upuru piemiņa.

AIZVADĪTS PASĀKUMS “GADA LIELAUCNIEKS 2021”

P   asākuma sākumā klātesošie varēja ne 
tikai dzirdēt putnu dziesmas un vērot 
putnu dejas Māra Kreicberga veido-

tajā videofilmā, bet arī noklausīties dažā-
dus iedvesmojošus dzejoļus par putniem 
un, protams, uzzināt interesantus faktus 
par Lielauces vēsturi, ko, iespējams, atceras 
tikai vecākā gada gājuma lielaucnieki. Par 
pavasarīgu muzikālo noskaņojumu vaka-
ra gaitā rūpējās “Ventas rumbas” vadošais 
solists Artis Šimpermanis.

Ar nominācijai “Gada iniciatīva” izvirzī-
tajiem iepazīstināja Vilnis Darģis. Vispirms 
viņš pastāstīja par Ilgas Elfertes un Gvido 
Dekslinga izveidoto “Facebook” domubied-
ru grupu “Labi dzīvot Lielaucē”, kas īsā laikā 
guvusi lielu popularitāti lielaucnieku vidū.

Tā kā Gvido no balvas atteicās, balva 
“Dzērvene” tika pasniegta tikai Ilgai Elfertei. 
Visvairāk balsu nominācijā “Gada iniciatīva” 
šogad tika atdotas par Zigmāru Zizlānu – par 
Lielauces vārda popularizēšanu Latvijas pir-
majā ielu spiningošanas čempionātā. Balvu 
viņam pasniedza pirmā “Gada iniciatīvas” bal-
vas laureāte Sanita Fišere.

Pasākuma turpinājumā Sanita Fišere iepa-
zīstināja ar nominācijai “Gada labdaris” 
izvirzīto Jāni Šlauderu, kurš palīdzēja atjau-
not divus krustus pie Lielauces baznīcas un 
nostiprināja Dzērves skulptūru uz akmens 
Lielauces centrā. Darba pienākumu dēļ viņš 
gan uz pasākumu nebija ieradies, bet balvu 
saņēma personīgi pēc pasākuma.

Nominācijā “Gada labdaris” balvas saņem-
šanai tika izvirzīts arī Zigmars Staņislavskis, 
par kuru novadnieki saka: “Viņa lielākā vēr-
tība ir atsaucīgā sirds un līdzdalība pasāku-
mos, jo viņš nekad neatsaka un piedalās visās 
biedrības talkās.” Arnis Fišers viņam pasnie-
dza biedrības balvu “Dzērveni”, kas darināta 
no māla.

Ar diviem labdariem, kuri burtiskā nozī-
mē izcēluši Lielauces baznīcu no gruvešiem, 
iepazīstināja Sanita Fišere. Viņa atzina, ka 

bez abu brāļu Aigara un Raimonda Verņu 
traktortehnikas atbalsta talciniekiem nebūtu 
izdevies atbrīvot no drupām Lielauces baznī-
cu. Balvu (glāzes ar Dzērveņu vīnu) pasnie-
dza Gints Kaminskis, kurš slavēja abu brāļu 
– uzņēmēju – aktivitāti Lielauces uzkopšanā.

Nominācijā “Gada uzņēmējs” Ivars 
Bušmanis klātesošos iepazīstināja ar 
Normundu Frīdi, kurš ir otras lielākās pagas-
ta ražotnes SIA “Vanna vannā” dibinātājs un 
īpašnieks. Uzņēmums gadā saražo ap 2500 
vannas ieliktņu, un nākotnē domā par SUP 
dēļu ražošanu. Balvu Normundam Frīdem 
pasniedza Baiba Volgaste. Lai arī Normunds 
Frīde pats nav lielaucnieks, uzņēmums pastāv 
jau 20 gadus, bet 15 gadus tas atrodas Lielaucē.

Savukārt ar Lielauces pagasta biško-
pi Agri Jurģi–Jurģīti iepazīstināja Neringa 
Krakauskīte–Bērziņa. Agra saimniecībā ir 300 
bišu saimes, lielākā daļa viņa bišu “saražo-
to” produktu tiek eksportēti uz Somiju. Medu 
darbnīcā “izsviež” viņa meita Patrīcija un brā-
ļadēls Dīvs Krūzmanis. Balvu saņēma medus 
“sviedēja” Patrīcija Jurģe–Jurģīte, jo pats Agris 
uz ceremoniju ierasties nevarēja.

Nominācijā “Gada uzņēmums” balvas 
saņemšanai nominēta AS “Latvijas valsts 
meži” laivu bāze Lielaucē, par kuras darbību 
stāstīja pasākuma vadītājs Ivars Bušmanis. 
Laivu bāze pastāv jau 20 gadus, par to atbild 
Kristaps Didže. Laivu bāze aktīvai atpūtai uz 
ūdeņiem piedāvā 15 laivas un SUP dēli, bet 
nakšņošanai pieejamas četras ezerā peldošas 
atpūtas mājiņas ar nelielām terasēm, šovasar 
plānots uzbūvēt jau piekto mājiņu uz ūdens. 
Tā kā pasākumā nepiedalījās Kristaps Didže, 
iepriekšējais “Gada uzņēmējs” Raimonds 
Vernis balvu pasniedza LVM Lielauces laivu 
bāzē strādājošajam Arnim Fišeram.

Ceremonijā vienmēr lielākā intriga ir tā, 
kurš iegūs galveno balvu – “Lielo dzērvi”. 
Pavisam kopā šogad tika saņemti 235 bal-
sojumi, kas ir par 33 vairāk nekā par “Gada 
Lielaucnieku 2020”. Visvairāk balsojumu 

"Gada lielaucnieks 2021" laureātu kopbilde.                                                     Gitas Šēferes–Šteinbergas foto

šogad saņēma Zigmārs Zizlāns, kuram balvu 
pasniedza pirmā “Lielās dzērves” ieguvēja 
Rita Freidenfelde.

Balva “Par mūža ieguldījumu” šogad tika 
piešķirta Jānim Latišam, Lielauces mednieku 
kolektīva vadītājam, kurš izveidojis Lielauces 
mednieku klubu un to vadījis to gandrīz 50 
gadu. Lielaucē nav neviena cita kolektīva, 
kuru kāds būtu vadījis tik ilgi, par to arī Jānis 
Latišs pelnījis balvu, ko viņam pasniedza 
viņa bijušais darba kolēģis un medību biedrs 
Guntis Bergmanis.

Jāpiemin, ka pēc Krievijas iebrukuma 
Ukrainā Jānis Latišs attiecās gan no balvas, 
gan no jebkādām cildinošām runām par sevi, 
jo ir dienējies Ukrainā, kur palikuši daudz 
draugu, un viņš vēl arvien atceras tās ukrai-
ņu sievas, kas par viņu kā latviešu zaldātu 
rūpējās. Ar lielu pierunāšanu Jānis Latišs gan 
atnāca uz pasākumu, un tā dalībnieki pasāku-
ma izskaņā vienojās kopīgā klusuma brīdī, tā 
godinot bojā gājušos Ukrainas iedzīvotājus un 
drosmīgos ukraiņu karavīrus.

Pasākuma piedalījās arī Dobeles nova-
da pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja 
Nadežda Čerpaka, bet viesus un laureātus 
uzrunāja Dobeles novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta 
un sociālajā jomā Guntis Safranovičs: “Esmu 
patiesi gandarīts būt šovakar kopā ar jums, 
priecāties un lepoties kopā ar jums, jo gan tā 

atmosfēra, ko mēs šeit baudām, gan arī tie 
stāsti, ko mēs dzirdam, ir vienreizēji!” savā 
runā teica Guntis Safranovičs, “es tiešām prie-
cājos, ka jums Lielaucē ir tik daudzas lietas 
un panākumi, ar ko lepoties, ka jūs visu dariet 
tā, lai par Lielauci un lielaucniekiem uzzi-
nātu arī cilvēki, kas dzīvo citviet novadā un 
Latvijā, par Lielauces ļaužu sasniegto uzzinot 
gan stāstos, gan fotogrāfijās, gan uzņemtajos 
video. Tās noteikti ir tās lietas, kas agrāk vai 
vēlāk cilvēkus sauks atpakaļ vai nu atgriezties 
dzīvot Lielaucē, vai vienkārši atbraukt cie-
mos. Šis ir romantisks laiks, kad kalendārs vēl 
tikai vēsta par pavasara iestāšanos, bet jums 
pavasaris jau ir iestājies – pirmkārt, ar dzērvju 
klaigām, otrkārt, ar zālē jau uzplaukušajiem 
ziediem. Paldies jums par to, ko jūs darāt! 
Īpašs paldies Ivaram Bušmanim un biedrībai 
“Lielauces attīstībai”, jūs varat dot padomus 
arī citiem: kā saliedēt cilvēkus, kā iedvesmot 
vienam otru, kā virzīties uz priekšu.”

Pasākuma noslēgumā klātesošos sagai-
dīja vēl kāds pavasarīgs pārsteigums. Katrs 
apmeklētājs varēja paņemt līdz podiņu ar 
smaržīgiem ziediem, kas bija glīti sakārtoti 
uz podestiem. Šos ziedu podiņus dāvināja SIA 
“Ints un Co” īpašnieki Ints un Anda Jākobsoni, 
kurus vairāk pazīstam pēc viņu ziedošā zīmo-
la: dārzniecības “Vasaras puķes”.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 

DOBELES NOVADĀ PIEMIN KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS

Piemiņas brīdis Dobelē. 
Foto no Dobeles novada pašvaldības arhīva

P   ieminot traģiskās mūsu valsts vēs-
tures lappuses un 1949. gadā repre-
sijās cietušos, Komunistiskā genocī-

da upuru piemiņas dienā Dobeles novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras, sporta un sociālajā jomā Guntis 
Safranovičs devās nolikt ziedus piemiņas 
vietās Aucē un Dobelē.

“Visas asaras nekad nebūs izraudātas, šī 
sāpe, kas paliks latviešu sirdīs, nekad netiks 
izdzēsta… Sāpes vieno, asaras – ar laiku dvē-
seli dziedē, taču uz mūžu paliks tās rētas, 
kas latviešus vieno visā pasaulē – Padomju 
Savienības okupācijas režīma traģēdija, kas 
izjauca tūkstošiem mierīgu un mīlošu ģime-
ņu ikdienu. Represēto atmiņas ir tā īstā 
un sāpīgā latviešu tautas vēsture, kas pie-
der visai tautai un pārstāstītos atmiņu stās-
tos dzīvos mūžīgi,” sacīja Guntis Safranovičs 
Dobelē.

Priekšsēdētāja vietnieks savā uzrunā klāt-
esošos aicināja būt vienotiem, un paaudžu 
paaudzēs svētā piemiņā turēt mūsu senču 
traģisko likteni, lai nekad vairs nepieļautu 

līdzīgu situāciju, kad ļaudis tika vajāti par to, 
ka mīlēja savu zemi un valsti, ka ticēja tās 
ideāliem un bija savas valsts patrioti.

Atceres pasākumā Dobelē klātesošos 
uzrunāja arī Latvijas Politiski represēto 
apvienības Dobeles nodaļas vadītājs Māris 
Kaufmanis un Dobeles evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Oskars Laugalis. Savukārt 
par mūziku rūpējās vijolniece, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente Ilze 
Tomaševska.

Auces stacijā pie Represēto piemiņas 
akmens atceres brīdī Guntis Safranovičs sacī-
ja: “Kā daudzbalsīgs koris šodien šeit stā-
vam katrs ar savu dzīvi un likteni, taču mūs 
vieno arī kopējais latviešu tautas liktenis. Pat 
apklusuši apkārt koki, kas glabā neizstāstītus 
stāstus, tie ieritinājušies dziļi mizās, un kā 
skaudrs klusums glabā gadu desmitiem ilgus 
sāpju stāstus… Tumši mākoņi mums pienāku-
ši bīstamu tuvu, un ik dienu, kamēr Ukraina 
cīnās par savu zemi, savu brīvību, aicinu 
visus turpināt atbalstīt Ukrainas tautu, kuru 
tagad bradā svešas zemes zābaki un iznīcina 

to. Gluži tāpat kā tālajā 1949. gadā lat-
viešu ģimenes raudāja, raud ukraiņu 
ģimenes, tik ļoti gribētos, lai cerības 
un ilgas būt brīviem savā zemē pie-
pildītos pēc iespējas ātrāk, un debe-
sīs virs Ukrainas skanētu mierīgs klu-
sums, visā pasaulē skanētu mierīgs 
klusums, kur nedzird ne šāvienu trok-
šņus, ne izmisīgas raudas.”

Aizkustinošas dziesmas piemiņas 
brīdī Aucē izpildīja Auces folkloras 
kopa “Līgotnes”, godinot represēto 
piemiņu, ziedus pie Represēto piemi-
ņas akmens nolika gan Dobeles nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks, 
gan Auces pilsētas pārvaldes vadītāja 
vietnieks, kas līdzās citiem atnesta-
jiem ziediem sēru noformējumā vei-
doja piemiņas paklāju.

Piemiņas pasākumi Dobeles novadā bija 
ļaužu apmeklēti, tajos piedalījās gan repre-
sētie un viņu radinieki, gan sabiedrisko orga-
nizāciju un pašvaldības pārstāvji, gan citi 
interesenti.

Tieši tagad mums vēl jo vairāk jāiestājas 
par latviešu tautas kopīgām vērtībām, neska-
toties uz to, kādas tautības cilvēki mēs esam. 
Mums jābūt vienotiem savā pārliecībā, ka 
uz pasaules nav lielākas vērtības par mieru 

un brīvību. Vairākās vietās novadā līdzās 
Latvijas valsts karogam represēto piemiņas 
brīdī plīvoja arī Ukrainas valsts karogs kā 
apliecinājums viņu drosmei un mīlestībai 
pret savu dzimteni, kā latviešu tautas aplie-
cinājums “Par mieru uz Zemes”. Salauztās 
dzīves jau neaizmirst, joprojām nerimst pus-
gadsimta sāpe, un joprojām dzīvs ir jautā-
jums: “Kāpēc?”

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Sagaidot Lielo Talku, Augstkalnes ļau-
dis jau varēs atskatīties uz visa mēne-
ša laikā padarītajiem labiekārtošanas 
darbiem ap Augstkalnes ezeru.

Diemžēl šajā gadsimtā cilvēki ir ļoti aizņemti, un ikdienas steigā neatliek pie-
tiekami daudz laika sarunām ar bērniem, spēlēm un aktīvai kopā būšanai. 
Vecāki bieži ir pārslogoti ar darbu un mājās ar bērnu sarunājas ļoti maz. Līdz 
ar to palielinās to bērnu skaits, kuriem jau pirmsskolas vecumā ir runas un 
valodas traucējumi.

Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu un labiekār-
tošanu, šī gada 30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā 
Talka. Tās ietvaros arī ikviens Dobeles novada iedzīvotājs aicināts veikt 
sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan pašvaldības 
teritorijā. Savukārt par Lielās Talkas 2022 vadmotīvu šogad izvēlēts skolēnu 
konkursa laureātu sauklis “Celies, posies, iesaisties!”.

Marta nogale un aprīļa sākums Penkules un Naudītes pusē ir sagaidīts ar lie-
liem vējiem. Vēlamies pateikties tiem iedzīvotājiem, kuri pēc brīvprātīgas 
iniciatīvas atbrīvoja meža ceļu braucamās daļas, kurām pāri bija pārkritu-
ši nolauzti koki, tādejādi ļaujot turpināt satiksmi. Vējš norāva daļu jumta arī 
Apguldes apgleznotajai pieturvietai.

Pēdējā laikā īpaša uzmanība tika veltīta 26. martā sastrādātajiem vēja postī-
jumiem, kas ar īpašu vērienu bija plosījies Tērvetes veco priežu un egļu silā. 
Ne vienam vien ceļam pāri bija pārgāzušies koki, bojājot arī jaunizveidotā 
gājēju celiņa margu un laternu, ar glābšanas dienesta palīdzību tika atbrīvo-
ti elektrības vadi no uzkritušajiem kokiem.

DOBELES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “VALODIŅA”
AICINA VECĀKUS RŪPĒTIES PAR BĒRNU VALODAS ATTĪSTĪBU

Vecākiem ir svarīgi atcerēties:
- valodas attīstībā būtiska ir vecāku un 

bērnu savstarpējā sadarbība; 
- ikdienā jārunā par lietām, kuras bērnam 

ir aktuālas un kuras interesē;
- jārosina bērnus saklausīt un atdarināt 

apkārtnē dzirdamas skaņas (kā pūš vējš – ššš, 
kā dūc bite – zzz utt.); 

- jāiesaista bērnu aktivitātēs, kuras kopā 
plāno, īsteno un izvērtē;

- jāsadarbojas, jābūt labā pozitīvā 
noskaņojumā; 

- jāuzklausa bērns, jāreaģē uz viņa 
vajadzībām; 

- jālasa un jāpārrunā lasītais, jāuzklausa 
bērna teiktais; 

- jādod bērnam iespēju piedalīties saru-
nās, ikdienas mājas darbos.

Lai bērni skolā varētu sekmīgi apgūt mācī-
bu saturu, viņu runai un valodai jābūt pēc 
iespējas pareizākai. Par to jārūpējas, jau 
sākot no bērna dzimšanas.

Bērnu runas un valodas traucējumi var 
būt ļoti daudzveidīgi. Visbiežāk sastopamie ir 
fonētiskie traucējumi – bērni neizrunā atse-
višķas skaņas vai skaņu grupas (s, z, c, dz, 
š, ž, č, dž, r, l, ķ, ģ, ļ, ņ). Vēl izplatīta ir svel-
peņu starpzobu izruna. Iemesli – pirkstu, 
mēles sūkāšana, ilgstoša māneklīša lietoša-
na, mēles parēze, arī sakodiena anomālijas. 
Bez fonētiskiem traucējumiem vēl ir valo-
das gramatiskās uzbūves traucējumi, nepie-
tiekošs vārdu krājums, pazemināta valodas 
uztveršanas spēja, tātad traucēta gan fonēti-
ka, gan gramatika, gan leksika.

Iemesli, kādēļ tas tā notiek, ir dažādi: psi-
hiskās attīstības aizkavēšanās, ja vecāki ar 
zīdaini pārāk maz sarunājas, vai arī, ja bērns 
pārcietis smagu slimību vai traumu, pavā-
jināta dzirde, mātes slimība grūtniecības 
laikā, grūtniecības toksikozes, var būt arī 
organiski bojājumi – organiski traucējumi 
centrālajā nervu sistēmā, mīksto aukslēju 
šķēlumi, sakodiena anomālijas u.t.t. Ir gadī-
jumi, kad bērnam zemmēles saitīte ir pieau-
gusi līdz pat zobiem. Runas traucējumu cēlo-

nis bieži vien ir arī nepareiza valodas lietoša-
na bērnībā, jo bērns valodu apgūst ar atda-
rināšanas palīdzību, tāpēc skaņās, ko viņš 
dzird, jābūt kaut kam tādam, kas piesaista 
dzirdi un rosina atcerēties.

Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē 
“Valodiņa”  ir grupas, kurās uzņem bērnus 
ar runas un valodas traucējumiem no 3 gadu 
vecuma, laicīgi un mērķtiecīgi sniedzot palī-
dzību un atbalstu. Ar bērniem ikdienā strādā 
logopēdi, nodrošinot nodarbības atbilstoši 
katra bērna individuālajai attīstībai.

Logopēdi savā darbā izmanto:
- artikulācijas aparāta vingrinājumus;
- pirkstu muskulatūras vingrinājumus;
- elpošanas vingrinājumus;
- fonemātiskās dzirdes attīstības 

vingrinājumus;
- sajūtu un psihisko procesu attīstības 

vingrinājumus.
Logopēdi veido un paplašina bērnu vārdu 

krājumu, attīsta gramatiski pareizu saistīto 
runu, veido pareizu skaņu izrunu. Logopēdi 
strādā gan ar visu grupu, gan apakšgrupām, 
gan arī individuāli. Galvenā darbības forma 
ir rotaļa. Pedagogi un atbalsta personāls 
nodrošina mācību procesu atbilstoši bērna 
individuālajai attīstībai, pakāpeniski sagata-
vojot mācību uzsākšanai skolā.

Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē 
“Valodiņa” 2022. gada aprīlī organizē bez-
maksas runas un valodas attīstības pārbau-
des bērniem no 2,5 gadu vecuma. Aicinām 
vecākus pievērst uzmanību bērna runas un 
valodas attīstībai. Ja ir šaubas par tās neat-
bilstību vecumam, aicinām vecākus griez-
ties pie logopēda. Bērnam tiks pārbaudīta 
runas atbilstība vecumam, sniegta konsultā-
cija vecākiem, pēc nepieciešamības piedāvā-
ta iespēja no 2022. gada septembra apmek-
lēt Dobeles pirmsskolas izglītības iestā-
di “Valodiņa”. Pierakstīšanās pie logopēdes 
Ainas Bētiņas pa tālruni 26553608.

Aina Bētiņa,
Dobeles novada pedagoģiski

medicīniskās komisijas logopēde

LIELĀ TALKA ŠOGAD NOTIKS 30. APRĪLĪ

Lielās Talkas laikā ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas 
un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spē-
kiem tuvotos mērķim – Latvija kā tīrākā un 
sakoptākā vieta pasaulē. Līdzīgi kā pagāju-
šajā gadā, arī šogad tiks saglabāts “Solo” (tai 
skaitā “Duo” un “Ģimenes”) talkas formāts, 
kā arī tradicionālās daudzskaitlīgās talkas.

Ar pieteiktajām daudzskaitlīgajām talko-
šanas vietām Dobeles novadā var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv.

Lai ikvienam interesentam būtu iespēja 
piedalīties sakopšanas darbu talkās, “Solo” 
(tai skaitā “Duo” un “Ģimenes”) talkotājiem 
no 23. līdz 30. aprīlim (ieskaitot) būs iespēja 
saņemt savu talkas maisu. Lai iegūtu īpašo 
talkas maisu, “Rimi” veikalos jāveic pirkums 
veikalā par jebkuru summu – viens čeks līdz-
vērtīgs vienam maisam. 

Jāņem vērā, ka “Solo” talkas maisu skaists 
ir ierobežots. Kopumā “Rimi” veikalos 

Latvijas teritorijā tiks izdalīti 100 000 maisu. 
Pārējiem talkotājiem pieteiktajās talkas vie-
tās maisus nodrošinās Lielās Talkas koordi-
nators pašvaldībā. Dobeles novada pašval-
dības Lielās Talkas koordinatore: Vija Vika, 
tālrunis 29211106.

Lielās Talkas kartē ir iespējams atzīmēt arī 
savu atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un 
“Solo” talku. Lai pieteiktu savu talku, paņem 
sarkano spraudnīti Lielās Talkas tīmekļviet-
nē www.talkas.lv kartē un novieto punktā, 
kur organizēsi talku, aizpildi anketu un gaidi 
apstiprinājumu no Lielās Talkas koordinatora.

Par saviem zaļajiem talkas darbiem 
vari rakstīt talkas@talkas.lv un projects@
talkas.lv vai dalīties ar tiem sociālajos tīk-
los, izmantojot tēmturus: #LielāTalka2022 
#Espiederunakotnei #parzaluLatviju.

Uz tikšanos Lielajā Talkā 30. aprīlī!
Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

AUGSTKALNES PAGASTĀ DARBU REZULTĀTI JAU REDZAMI

Pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Latiša 
lielu paldies teic Augstkalnes pamatskolas 
8. klases skolēniem un klases audzinātā-
jai Rudītei Dudei, tieši viņi izrādīja iniciatī-
vu, rosinot un pirmie arī uzsākot darbus pie 
ezera teritorijas sakopšanas. 1. un 8. aprīlī 
jau aizvadīta otrā un trešā talkas diena, lai uz 
Lieldienām būtu labi padarīta darba sajūta.

Un kā nu ne, jo ezera krastā atrodas 
skola, kuru īpaši vasaras sezonā dēvē par 
Mežmuižas pili un kurai netrūkst apmeklē-
tāju. Jūlijā Tērvetes kultūras nams turpinās 
bijušā Tērvetes novada tradīciju – Augstkalnes 
ezera krastā plānots klasiskās mūzikas kon-
certs, ko iecienījuši mūzikas mīļotāji no gana 
plašas apkārtnes. Savukārt rudenī nepacietīgi 
gaidītais “Skrējiens apkārt Augstkalnes eze-
ram” jau ieguvis starptautisku skanējumu.

25. martā, dienā, kas ir viena no drūmā-
kajām visas Latvijas vēstures lappusēm, tikā-
mies piemiņas pasākumā pie Upuru akmens 
Augstkalnes pagastā. Pasākumā, pārdomu 
pārņemti un klusēdami, pirmie ieradās tie 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes iedzīvotā-
ji, kas paši piedzīvojuši 1949. gada 25. martu 

un varēja dalīties savās skaudrajās atmiņās. 
Gājienā ar Latvijas karogu sēru noformēju-
mā no skolas līdz piemiņas vietai devās visi 
Augstkalnes pamatskolas skolēni un pedagogi.

Ziedus nolika ne tikai skolēnu mazās rokas, 
kam šī bija visīstākā vēstures stunda, bet arī 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja ar dar-
biniekiem. Visus klātesošos uzrunāja Dobeles 
novada domes deputāte Dace Reinika, augst-
kalnietis Guntis Dude un Tērvetes kultūras 
nama vadītāja Monta Bērziņa, daloties savā 
dzimtas stāstā, kurā arī ir ierakstīts šis baisā 
gada melnais datums. Dīvaini, bet, skatoties no 
šodienas redzējuma, mēs katrs varam pilnībā 
pārliecināties, ka vēsture patiešām atkārtojas.

Savukārt 18. martā, Pasaules miega 
dienā, noslēdzās Latvijas mēroga konkurss 
“Kvalitatīvs miegs, vesels prāts, laimīga pasau-
le”, kurā ļoti veiksmīgi startēja arī Augstkalnes 
pamatskolas skolēni, jo skolai ir statuss – 
Veselību veicinoša skola. Konkursā piedalījās 
četri 5. klases skolēni un divi 8. klases skolēni. 
Rezultāti īpaši iepriecinoši – 5. klases skolnie-
ce Baiba Tirzīte saņēmusi Pārsteigumu balvu, 
bet 5. klases skolniecei Lindai Ābelītei kon-
kursā iegūta godpilnā 1. vieta. Paldies sko-
lēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto 
darbu! Augstkalnes pagasts ar jums lepojas!

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUALITĀTES TĒRVETES PAGASTĀ

Arī pastaigu laikā šobrīd ir vērojami postīju-
mi Tērvetē gan ceļā uz Māla krauju jeb Tērvetes 
Staburagu, gan šobrīd darba rokas jāpieliek, lai 
atbrīvotu no kokiem velo ceļus un interaktīvās 
pastaigas takas Tērvetes Tarzāna parkā.

1. aprīlī Tērvetes kultūras namā gana liels 
interesentu skaits bija pulcējies uz Pieaugušo 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta cen-
tra (PIUAC) organizēto tikšanos ar Dobeles 
novada uzņēmējiem Tērvetes apkaimē. Tā 
mūspuses uzņēmējiem bija pirmā iepazīša-
nās ar PIUAC. Par centra aktualitātēm stāstīja 
Dobeles PIUAC vadītāja Brigita Tivča, uzņē-
mējdarbības konsultante Monta Mantrova un 
uzņēmējdarbības speciāliste Dace Laizāne. 
Tikšanās reizē tika pārrunāti atbalsta cen-
tra mērķi un rīcības virzieni, galvenās aktu-
alitātes un atbalsta iespējas uzņēmējiem. Tā 
bija iepazīšanās ar zīmolu “Dobele Dara”, kā 
arī iespēja uzzināt par iesaistīšanos Dobeles 
novada pašvaldības rīkotajos konkursos uzņē-
mējdarbības veicināšanai.

Vienlaikus tika pārrunātas uzņēmēju iespē-
jas iesaistīties no 12. maija līdz 12. jūnijam 
notiekošajā “Dobeles Ceriņu festivālā 2022”, 
27.–28. maijā paredzētajās Meža dienās LVM 
dabas parkā Tērvetē, kā arī  16.–17. jūnijā 
Mājas kafejnīcu dienās. Visus klātesošos uzru-
nāja arī Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs 
Māris Berlands, lai informētu par tām aktuali-

tātēm, kas Tērvetes pagastā plānotas apstipri-
nātā budžeta ietvaros.

Tērvetē pavasaris sevi piesaka ar daudz-
veidīgām kultūras aktivitātēm. 20. martā 
Tērvetes vēsturiskajā centrā pie Klosterkalna 
tika atklātas četru gadalaiku skulptūras, kas 
ikvienam turpmāk vēstīs, ka Tērvetes vārds ir 
neatdalāmi saistīts ar dižās rakstnieces Annas 
Brigaderes vārdu. Savukārt martā Tērvetes 
amatierteātris “Trīne” devās viesizrādē uz 
Dobeli, bet Mārupē tērvetnieku izrāde aizsā-
ka ziedojumu kampaņu – palīdzības akciju 
suņiem un kaķiem, kas nonākuši dzīvnieku 
patversmē “Ulubele” no Ukrainas.

Jau trešo gadu pēc kārtas visu aprīli Tērvetes 
Kultūras nams sadarbībā ar Tērvetes sporta 
centra vadītāju Aneti Kruglaužu, kas savus 
amata pienākumus veic Tērvetes, Augstkalnes 
un Bukaišu pagastos, organizē sportisku kul-
tūras pasākumu “Esi aktīvs Tērvetē!”. Šobrīd 
starts ir dots 20 skrējējiem, 69 soļotājiem un 
nūjotājiem, kā arī 32 velobraucējiem, kopā 
akcijā iesaistījies 121 dalībnieks.

Lieldienu noskaņās ir rotājusies Tērvetes 
dabas skatuve pie Pilskalna, lai lielus un 
mazus sagaidītu uz jautrām izdarībām, lus-
tēm un kādu pārsteigumu jau šajā nedēļas 
nogalē – Lieldienās! Uz tikšanos!

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUALITĀTES PENKULĒ UN NAUDĪTĒ

Šī gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Penkules 
kafejnīcā “Telpa” Dobeles Pieaugušo izglī-
tības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs 
un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Dobeles birojs aicināja uz tikšanos 
Dobeles novada uzņēmējus Penkules pusē. 
Pasākuma laikā uzņēmējus iepazīstināja ar 
iespējām piesaistīt Eiropas struktūrfondu 

līdzekļus un vienlaikus nodrošināja iespēju 
iepazīties ar aktualitātēm novadā.

Penkules pagasta pārvalde sveic ilggadējo 
Penkules bibliotēkas vadītāju Marutu Pūpolu 
skaistajā dzīves jubilejā un novēl veselību, 
dzīvesprieku un radošu garu arī nākamajiem 
dzīves gadiem!

Penkules pagasta pārvaldes informācija
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11. martā Bikstu pagasta pārvaldē Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis un priekšsēdētāja vietnieki Guntis Safranovičs un Edgars 
Laimiņš devās apciemot Bikstu pagasta pensionāru biedrību.

Lai uzklausītu senioru vajadzības un ierosinājumus un iepazīstinātu ar jau-
najiem gada plāniem novadā, 21. martā Dobeles Amatniecības vidusskolas 
jaunizbūvētajās dienesta viesnīcas mājīgajās telpās novada domes priekš-
sēdētāja vietnieki Guntis Safranovičs un Edgars Laimiņš devās vizītē pie 
Dobeles pensionāru biedrības pārstāvjiem.

Nūjošana
Dobelē (pie sporta halles, Tērvetes ielā 1):
02., 10., 23., 30. aprīlī plkst. 8.00.
Pieteikties pie Danutes, tālr.: 26712619.

Ūdens aerobika
Dobelē (Dobeles 1. vidusskolas peldbaseinā, 
Dzirnvau ielā 4):
05., 07., 12., 14., 19., 21., 26., 28. aprīlī plkst. 
8.00. Pieteikties pie Anetes, tālr.: 25995899.

Topošo māmiņu skola
Dobelē (PIUAC, Brīvības ielā 7):
11., 14., 26., 28. aprīlī plkst. 18.00;
19. aprīlī plkst. 17.00.
Pieteikties pa tālr.: 63781741.

Uztura meistarklase
Šķibē (Šķibes bibliotēkā, Upes ielā 4):
5. aprīlī, plkst. 15.00.
Pieteikties pie Ilzes, tālr.: 26762871.
Jaunbērzē (Jaunbērzes bibliotēkā, Ceriņu 
ielā 2):

Lai atbildētu uz vītiņniekus interesējošiem jautājumiem, kā arī lai pastāstītu par 
aktualitātēm novadā, februāra izskaņā Vītiņu pagastā norisinājās tikšanās ar 
Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski un deputātu Gintu Kaminski.

DOBELES NOVADA DOMES VADĪBA IEPAZĪSTINĀJA 
BIKSTU SENIORUS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM PAGASTĀ

Vizītes mērķis bija iepazīstināt biedrī-
bas pārstāvjus ar Bikstu pagastā ieplānota-
jiem darbiem un attīstības plāniem, kā arī 
uzklausīt senioru ierosinājumus un aktuālos 
problēmjautājumus.

Tā kā Bikstu pensionāru biedrība ir 
nevalstiska organizācija, tad par vienu no 
būtiskākajām izmaiņām, par ko priekšsēdē-
tājs informēja klātesošos, bija nupat notiku-
šās Dobeles novada domes ārkārtas sēdē pie-
ņemtie noteikumi, kas paredz jaunu kārtību 
pašvaldības finansējuma piešķiršanai bied-
rību projektu īstenošanai. Grozījumi paredz, 
ka turpmāk nevalstiskajām organizācijām, 
tostarp pensionāru biedrībām, tiks būtiski 
atvieglots ceļš no projektu iesniegšanas līdz 
tā īstenošanai.

Lai uzlabotu Bikstu pagasta infrastruktū-
ru un iedzīvotāju ikdienu, šogad paredzē-

ta ielu asfaltēšana, greiderēšana un bedrīšu 
remonts, papildu apgaismojuma ierīkošana, 
ūdens padeves jautājumu sakārtošana un 
virkne citu darbu.

Sanāksmē, protams, neizpalika arī šobrīd 
tik ļoti aktuālās tēmas – situācija Ukrainā un 
bēgļu uzņemšanas jautājumi. Pašvaldības 
pārstāvji informēja sanākušos par to, kā rīko-
ties, ja iedzīvotājiem ir vēlme sniegt atbalstu 
kara bēgļiem. Bikstu pagasta pensionāri bija 
vienoti Ukrainas jautājumā un pauda gatavī-
bu savu iespēju robežās sniegt jebkādu atbal-
stu kara bēgļiem.

Vizītes noslēgumā brīvā atmosfērā tika 
pārrunāti dažādu tēmu jautājumi, kas pen-
sionāriem šķita aktuāli, lai būtiski uzlabotu 
ikdienas dzīvi Bikstu pagastā.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

VĪTIŅU PENSIONĀRI TIKĀS AR DOBELES NOVADA DOMES VADĪBU

Sapulces sākumā Vītiņu pagasta pensio-
nāru biedrības “Mežābele” vadītāja Zanda 
Košinska sveica Dobeles novada domes 
priekšsēdētāju Ivaru Gorski, dāvinot viņam 
ziedus un sakot: “Mums ir liels prieks, ka 
Dobeles novadu vada viens no “savējiem” – 
puisis no provinces. Vēlam turpmāk izturību 
un veiksmi darbā!”

Tā kā dienu pirms sapulces Vītiņos 
Krievija bija uzsākusi iebrukumu Ukrainā, 
Gints Kaminskis klātesošajiem darīja zinā-
mu, ka Latvijas Pašvaldību savienība, kuras 
priekšsēdis viņš ir, aicinājusi pašvaldības 
pacelt Ukrainas karogus un tos nenolaist 
pie pašvaldību ēkām Latvijā, tādējādi pau-
žot atbalstu ukraiņu tautai. Tā kā bijušajam 
Auces novadam Ukrainā ir sadraudzības pil-
sēta Shidnica, tika skaidrots, kā tiks plānots 
reāls atbalsts šai pilsētai, pirmām kārtām, 
sazinoties un noskaidrojot, kāda palīdzība 
visvairāk nepieciešama, vienlaikus uzsverot, 
ka to dara arī citas pašvaldības Latvijā.

Sapulces turpinājumā iedzīvotāji uzde-
va jautājumus. Viens no pirmajiem jautā-
jumiem bija par to, vai labāk bija strādāt 
Auces novadā vai tomēr jaunajā Dobeles 
novadā, uz ko viennozīmīgu atbildi vismaz 
pagaidām nemaz nevar sniegt. To uzsvēra 
arī Gints Kaminskis, skaidrojot savu nostā-
ju, ka administratīvi teritoriālā reforma 
jāuztver kā fakts, kas ir noticis. Laiku nav 
iespējams pagriezt atpakaļ, turklāt viņš jau 
agrāk ir uzsvēris, ka tāda izmēra pašvaldī-
ba, kāda bija Auces novadā, varēja pastāvēt 
arī pati par sevi patstāvīgi. Ivars Gorskis 
aicināja klātesošos atcerēties, kā sabiedrī-
ba saliedējās, lai paustu savu viedokli par 
plānoto pievienošanos Dobeles novadam, 
ka Satversmes tiesā arī tika iesniegts pie-
teikums, lai saglabātu Auces novadu kā 
atsevišķu novadu, taču šī cīņa tika zaudēta, 
līdz ar to administratīvi teritoriālā reforma 
ir notikusi, un šis fakts ir vienkārši jāpie-
ņem: “Šobrīd varam strādāt, lai sakārtotu 
jauno Dobeles novadu tā, lai novads strādā-
tu efektīvi, lai iedzīvotāji saņemtu viskva-
litatīvākos pakalpojumus,” piebilda Ivars 
Gorskis.

Uz jautājumu, vai ir samazinājies dar-
binieku skaits, salīdzinot ar to darbinieku 
apjomu, kāds bija bijušajā Auces novadā 
uz vietas, domes priekšsēdētājs skaidroja, 
ka Aucē ir samazinājies darbinieku skaits, 
jo tiek domāts par kopējām funkcijām visā 

novada teritorijā. Visvairāk ir samazināts 
darbinieku skaits grāmatvedībā strādājoša-
jiem darbiniekiem, jo tagad ir centralizēta 
Grāmatvedības un finanšu nodaļa. Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka, 
viņaprāt, nav jābūt liekiem “kadriem” paš-
valdībā, labāk nodarbināt mazāk, toties pro-
fesionālus darbiniekus, turklāt darba vietas 
nav jākoncentrē tikai Dobelē, bet darbinie-
kiem jābūt iespējai strādāt visā novada teri-
torijā, jo šobrīd tehniskos nodrošinājums to 
atļauj.

Vēl klātesošos interesēja jautājums par 
Pašvaldības policijas darbu, jo klātesošie 
domāja, ka Aucē uz vietas nav pašvaldī-
bas policisti, kas būtu sasniedzami jebkurā 
brīdī. Uz šo jautājumu tika atbildēts, ka paš-
valdības policisti ir gan Aucē, gan Vītiņos, 
gan arī Lielaucē. Ir izstrādāti grafiki, saska-
ņā ar kuriem pašvaldības policisti patrulē 
pa visu novadu, turklāt patruļmašīnas regu-
lāri veic reidus. Jau drīzumā darbu varētu 
sākt Pašvaldības policijas Operatīvais centrs 
Dobelē, kurā visu diennakti strādās operatī-
vie darbinieki. Ivars Gorskis aicināja klāteso-
šos nepalikt vienaldzīgiem un līdzdarboties, 
un gadījumā, ja novada teritorijā konstatēti 
kādi pārkāpumi, sazināties ar Pašvaldības 
policiju, nepieciešamības gadījumā vēršo-
ties arī pie pašvaldības vadības, ja problēma 
netiek risināta. Ņemot vērā sapulces dalīb-
nieces lūgumu, atgādinām Pašvaldības poli-
cijas kontakttālruņus: 63722002, 29785503 
(dežūrdaļa), 29157209 (Jānis Fecers, 
Pašvaldības policijas priekšnieks), 22023626 
(Andis Lukša, Pašvaldības policijas priekš-
nieka vietnieks).

Lielākās pretenzijas un skaļus izsauku-
mus sapulces laikā izpelnījās tēma par ceļu 
stāvokli lauku apvidos, tajā skaitā, protams, 
Vītiņu pagastā. Skaļās diskusijas laikā, kurai 
bija pat grūti sekot līdzi, tika meklēti gan vai-
nīgie, gan norādīti ceļa posmi, kas pavasarī 
kļuvuši neizbraucami, taču domes priekšsē-
dētājs aicināja klātesošos būt saprotošiem, jo 
laikapstākļus nav iespējams ietekmēt. Viņš 
vienlaikus skaidroja, ka sākotnēji tiks savesti 
kārtībā ceļi pilsētās un ciematu centros, kur 
transporta kustība ir intensīvāka, pēc tam, 
kad darbs tiks pabeigts, tiks remontēti arī 
pārējie pagastu ceļi.

Gints Kaminskis spraigās diskusijas laikā 
vēl klātesošajiem atzina, ka saprot neapmie-
rinātību par atsevišķiem ceļu posmiem, kas 

DOBELES NOVADA DOMES PĀRSTĀVJI 
TIKĀS AR PILSĒTAS SENIORIEM

Tikšanās sākumā Dobeles pensionāru 
biedrības valdes priekšsēdētāja Valentīna 
Embovica īsumā iepazīstināja ar pēdējām 
organizācijas aktivitātēm, klātesošie varēja 
iepazīties arī ar revīzijas ziņojumu par aiz-
vadīto gadu, kurā izklāstīta informācija par 
iztērētajiem līdzekļiem un šī gada naudas 
atlikumu.

Par godu Pasaules Dzejas dienai rado-
šā biedrības pārstāve Ruta Roga klātesošos 
iepriecināja ar sagatavotām dzejas rindām 
no pašas veidotajiem dzejas krājumiem. 
Biedrības pārstāvjiem Dzejas diena ir vien-
mēr augsti novērtēta un sirdij tuva – paši bied-
rības biedri gan sacer dzejoļus, gan aktīvi lasa.

Savukārt pašvaldības pārstāvji sniedza 
informāciju par to, kādas izmaiņas pašval-
dībā ir notikušas, un izstāstīja par aktuali-
tātēm pilsētā un novadā. Protams, neizpa-
lika arī saruna par situāciju Ukrainā, jo, lai 
gan Dobele nav starp tām pilsētām, kurās 
šobrīd ir izveidojušās Ukrainas bēgļu rindas, 
situācijas var mainīties teju katru brīdi, tādēļ 
iedzīvotājiem tika skaidrots, kā norisināju-
sies bēgļu koordinācija līdz šim.

“Šobrīd situācija ir stabila, taču, bēgļu 
skaitam palielinoties, būs nepieciešams pie-
saistīt papildu resursus. Gribu teikt visiem 
lielu paldies par iesaistīšanos un aktīvu 
atbalstu. Šobrīd, kad trīs novadi apvienoti 
vienā, mēs varam koncentrēt daudz lielāku 
spēku un resursus dažādu būtisku jautājumu 
risināšanai. Aicinu visus būt jo īpaši vieno-
tiem, un pārvarēt šos, ne īpaši patīkamos lai-
kus kopā,” pauda Guntis Safranovičs.

Līdzīgi kā citās tikšanās reizēs ar senio-
ru biedrībām pagastos, arī Dobeles pensio-
nāri tika informēti par izmaiņām, kas skar 
nevalstiskās organizācijas un paredz jaunu 
kārtību pašvaldības finansējuma piešķirša-
nā biedrību projektu īstenošanai. “Šobrīd ir 
tāds kā pārejas posms uz jauno finansējuma 
piešķiršanas kārtību, tāpēc šogad nevalstis-
ko organizāciju budžeta pieprasījumus gai-

dīsim līdz 19. aprīlim,” informēja Guntis 
Safranovičs.

Lai veicinātu Dobeles pilsētas infrastruk-
tūras sakārtošanu, priekšsēdētāja vietnieks 
tautsaimniecības un attīstības jautājumos 
Edgars Laimiņš iepazīstināja ar veicamajiem 
darbiem šajā gadā. Kā vienu no galvenajām 
novada prioritātēm Edgars Laimiņš uzsvēra 
ceļu sakārtošanu novadā. Dobelē ar dubul-
tās virsmas apstrādi šogad plānots uzlabot 
Kooperācijas, Gaismas un Zemgales ielas, 
savukārt Liepu ielu plānots noklāt ar asfaltu. 
Notiks arī Jāņa Čakstes ielas pārbūve visā tās 
garumā. Tāpat izmaiņas piedzīvos promenā-
de pie Dobeles Mūzikas skolas, kur tiks izbū-
vēts gājēju tilts, kas kalpos ne tikai kā papil-
dus tūrisma objekts, bet arī paplašinās siltu-
mapgādes tīklu, pagarinot to un pieslēdzot 
arī Dobeles 1. vidusskolu, Dobeles un apkārt-
nes slimnīcu, kā arī halli. Atbildot uz kāda 
seniora jautājumu, vai šogad tiks savesta kār-
tībā Robežu iela, Edgars Laimiņš atbildēja, 
ka minētās ielas pārbūve gan nav iekļauta šī 
gada budžetā, taču pakāpeniski tiks sakārto-
tas visas brauktuves novadā.

Turpinot sarunu par Dobeles vizuālo tēlu, 
seniorus interesēja, ko pašvaldība domā 
iesākt ar graustiem, kas atrodas gan Dobeles 
centrā, gan bojā skatu, iebraucot Dobelē no 
Jaunbērzes puses, proti, ēkas bijušajā “krie-
vu armijas pilsētiņas” teritorijā. Domes pār-
stāvji skaidroja, ka šobrīd ir uzdots būvval-
dei aktualizēt nedzīvojamo un pamesto ēku 
sarakstu, atzīstot, ka, iespējams, līdz šim šajā 
jomā rīcība bijusi nepietiekama, kā vienu 
no risinājumiem minot iespēju piemērot 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļu 
likmi, klasificēt graustus kā vidi degradējo-
šus objektus un uzlikt par pienākumu īpaš-
niekiem tās nojaukt, pieļaujot iespēju tās 
nojaukt pašvaldībai un pēc tam piedzīt no 
īpašniekiem zaudējumus. 

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

APMAKSĀTI PUBLISKI PIEEJAMIE PASĀKUMI APRĪLĪ
5. aprīlī plkst. 18.00.
Pieteikties pie Anitas, tālr.: 63723768.
Naudītē (Naudītes bibliotēkā):
21. aprīlī plkst. 10.00.
Pieteikties pie Olgas, tālr.:25488424.
Dobelē (Personu ar invaliditāti un atbalstītā-
ju biedrībā “Laimiņa”, K.Barona ielā 3):
21. aprīlī plkst. 14.00.
Pieteikties pie Kristīnes, tālr.: 29465545.
Atbalsta grupa “Ceļvedis audzinot 
pusaudzi”
Dobelē:
4.,11.,25. aprīlī, plkst. 17.30 tiešsaistes plat-
formā “Zoom”.
(Grupa nokomplektēta.)
Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pieeja-
mības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotā-
jiem”(NR.9.2.4.2/16/I/047)ietvaros.

ir kritiskā stāvoklī, bet vienlaikus lūdza ņemt 
vērā ceļu sadalījumu, un viens no ceļiem, kas 
tiešām bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī Auces 
pusē Auce–Ķevele, ir valsts ceļš. Klātesošos 
atbilde īsti neapmierināja, taču domes pār-

stāvji mudināja vītiņniekus līdzdarboties ar 
atbildīgajām institūcijām un tās vadītājiem, 
lai situāciju pēc iespējas ātrāk risinātu. 

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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PASĀKUMI NOVADĀ APRĪLĪ UN MAIJĀ

IZSTĀDES UN PASĀKUMI NOVADA BIBLIOTĒKĀS 
DATUMS IZSTĀDE vai PASĀKUMS VIETA, TĀLRUNIS
Aprīlī S. Kazimiraites–Eglītes fotogrāfiju izstāde “Ar putniem”. Annenieku bibliotēka,  

tālr.: 25488425.
Līdz 4. maijam Dobeles 1. vidusskolas skolotājas Inas Ramates bruņurupuču 

kolekcijas izstāde “Pasaka par diegabiksi”. 
Zebrenes bibliotēka,  
tālr.: 63700165.

16.04.  
plkst. 11.00 

Tematiska pēcpusdiena “Nāc, nākdama, Liela diena!” senioriem. Bites bibliotēka, tālr.: 63768432.

16.04.  
plkst. 14.00 

Radošā darbnīca “Putnu mājiņa”. 
Gatavosim putniem būrīšus, ko pēc tam izvietosim Zebrenes 
Sajūtu takā.

Zebrenes bibliotēka,  
tālr.: 63700165.

17.04. plkst. 
13.00–14.00 

Sadarbībā ar Lielauces tautas namu Lieldienu pasākums 
bērniem un zīmējumu izstāde “Sīki, mazi kukainīši”.

Lielauces bibliotēka, sadarbībā 
ar Lielauces tautas namu,  
tālr.: 63754702.

Līdz 19.04. Literatūras izstāde veltīta Lieldienām. Aizstrautnieku bibliotēka,  
tālr.: 63754460.

Līdz 20.04. Lieldienām veltīta izstāde un tikšanās lasītāju klubiņā “Svinam 
Lielo dienu”. 

Augstkalnes bibliotēka,  
tālr.: 63729672.

23.04. plkst. 
13.00 

Lieldienas kopā ar Īles bērnu studiju “Spridzeklīši”. Īles bibliotēka, tālr.: 63754650.

Līdz 29.04. Aucenieka – fotoamatiera Ulda Jeskes fotogrāfiju izstāde “Auce 
Tevi vārdā sauc”.

Auces pilsētas bibliotēka,  
tālr.: 63744863.

Līdz 29.04. Tematiska literatūras izstāde par putniem “Daudzveidīgā putnu 
pasaule”. 

Aizstrautnieku bibliotēka,  
tālr.: 63754460.

Līdz 30.04. Ivetas Paškauskas zīmējumu izstāde “Krāsu prieks”. Dobeles novada Centrālā  
bibliotēka, tālr.: 63781870.

Līdz 30.04. Grāmatu izstāde no cikla – “Izlasi mani vēlreiz”. Annenieku bibliotēka, tālr.: 
25488425.

Līdz 30.04. Mudītes Cimmermanes gleznu izstāde. Bites bibliotēka, tālr.: 63768432.
Līdz 30.04. PII “Sprīdītis” audzēkņu zīmējumu izstāde “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. Bites bibliotēka, tālr.: 63768432.
Līdz 30.04. Ideja un izstādes tapšana kopā ar fotogrāfu J.Švītiņu “Tērvete, 

Bukaiši un Augstkalne – toreiz un tagad”. 
Bukaišu bibliotēka,  
tālr.: 26383917.

Līdz 30.04. “Trīs māsiņas darināja” A.Brigaderes pamatskolas skolēnu 
rokdarbu izstāde.

Tērvetes bibliotēka, 
tālr.:63726029

Līdz 01.05. Ivetas Paškauskas darināto apsveikumu kartiņu izstāde. Dobeles novada Centrālā bib-
liotēka, tālr.: 63781870

Līdz 02.05. Dobeles novada muzeja izstāde “Dobeles ielas”. Penkules bibliotēka, tālr.: 63745407
03.05.  
plkst. 13.00 

Lielā viktorīna “Viss par Latviju”. Komandas (4-5 cilvēku sastāvā) 
dalību pieteikt līdz 25.04. Iespējams piedalīties arī individuāli. 

Dobeles novada Centrālā bib-
liotēka, tālr.: 292944205

Līdz 22.05. Sadarbībā ar Lielauces tautas namu amata meistaru Jāņa Benso-
na un Ilmāra Reimaņa darbu izstāde “No krūma līdz kokam”. 

Lielauces bibliotēka,  
tālr.: 63754702

Līdz jūnijam Fotogrāfa Kaspara Krauzes fotogrāfiju izstāde. Dobeles novada Centrālā bib-
liotēka, tālr.: 63781870

DATUMS PASĀKUMS VIETA
4.–30.04. Lielaucnieces Brigitas Grasmanes gleznu izstāde “Gadalaiki”. Lielauces tautas nams,  

tālr.: 26566440.
11.04.–
20.05.

Rokdarbu izstāde “Ciku, caku”. Auces pilsētas kultūras nams, 
tālr.: 26168132.

16.04.  
plkst. 16.00 

Lieldienu koncerts “Lieldieniņa braukšus brauca”. Uzstāsies BDK 
“Drellīši”, VPDK “Dzīpars” un SDK “Dobelnieki”.

Dobeles pilsētas kultūras 
nams, tālr.: 29331181.

16.04. plkst. 
16.00–17.00

Andra Ērgļa Lieldienu  koncerts    “Sirdspukti”. Jaunbērzes tautas nams,  
tālr.: 25488422.

17.04. no 
plkst. 10.00

Lieldienas Dobelē. Ilustrāciju karuselis, mazā lauku sēta, putnu olu 
izstāde, 3D “Orbitron” šūpoles, olu krāsošana uz dzīvas uguns, olu 
ripināšana, šūpošanās, Lieldienu stafetes, izstāde “Arī šādi putni mīt 
Latvijā”, našķu tirdziņš.

Dobeles vēsturiskais Tirgus 
laukums, Amatu mājas 
pagalms, tālr.: 25488434.

17.04. plkst. 
11.00–14.00 

Lieldienu Lustes Auces estrādes pļaviņā. Auces pilsētas kultūras nams, 
tālr.: 26168132.

17.04. 
plkst. 11.00 
plkst. 12.00 

plkst. 13.00 

Lieldienu pasākums
“Ko man dosi Liela diena?”.
Sportiskas un jautras aktivitātes “Lieldienu brīnums”.
Izjāde ar poniju, vizināšanās zirga pajūgā.
“Saimes zupas baudīšana”, olu ripināšana, “Umurkumurs” u.c. aktivitātes.

Pie Bikstu sporta zāles,  
tālr.: 26555109.

17.04. 
plkst. 
11.00–13.00 

Amatierkolektīvu  Lieldienu koncerts “Zaļa zied zālīte Lieldienu 
rītā!”.

Jaunbērzes tautas nams,  
tālr.: 25488422.

17.04. 
plkst. 
12.00–13.30

Lieldienu pasākums “Raibs kā Lieldienu ola”. Penkules tautas nams,  
tālr.: 26129518.

17.04.  
plkst. 13.00 

Lieldienu pasākums – koncertprogramma bērniem “Sīki, mazi 
kukainīši”. 

Lielauces tautas nams,  
tālr.: 26566440.

17.04.  
plkst. 14.00 

Lieldienu ekspedīcija kopā ar zaķi. Pasākuma programmā Lieldienu 
zeķes tālmešana, brīvais mikrofons bērniem u.c. jautras aktivitātes.

Īles estrāde, tālr.: 26133692.

17.04.  
plkst. 16.00 

Lieldienu pasākums – koncertprogramma bērniem “Sīki, mazi 
kukainīši”. Kopā ar viesmāksliniekiem uzstāsies Vītiņu tautas nama 
dejotāji. 

Vītiņu estrāde, sliktu laikap-
stākļu gadījumā – Vītiņu tautas 
namā, tālr.: 25976679.

17.04. – 
23.04.
17.04.  
plkst. 14.00  

Izstāde “Dubultportrets”. Daces Grīnbergas keramika, Imanta 
Klīdzēja fotogrāfijas. 
Tikšanās ar izstādes autoriem. 

Dobeles novada muzejs,  
tālr.: 28389028.

17.04. 
plkst. 11.00

plkst. 21.00  

Lieldienu lielie svētki. 
Jaunbērzes tautas nama amatierkolektīvu koncerts “Zaļa zied zālīte 
Lieldienu rītā”.
Lieldienu balle pie galdiņiem. Muzicēs Juris no Džūkstes. Ieejas 
maksa – 8 eiro. 

Jaunbērzes tautas nams,  
tālr.: 25488422.

18.04. 
plkst. 11.00 

Lieldienu jampadracis maziem un lieliem. Bēnes brīvdabas estrāde  
(sliktos laika apstākļos – tautas 
namā), tālr.: 28295001.

18.04.  
plkst. 13.00 

Lieldienu pasākums lieliem un maziem. Penkules tautas nams, 
25488438.

18.04.  
plkst. 15.00 

Lieldienu koncerts rūķu pilsētā Čiekurē. LVM Dabas parks Tērvetē.

18.04.  
plkst. 15.00 
plkst. 
17.00–18.00

Lieldienu sporta aktivitātes lieliem un maziem “Sporto Lieldienās 
Ukros”. 
Lieldienu koncertprogramma bērniem “Sīki, mazi kukainīši”.

Ukru estrāde, tālr.: 26321905, 
29101146.

22.04.  
plkst. 18.00 

Teātra vakars Auces vidusskolā. 4 izrāžu cikls: “Jaunas pilsētas iz-
veide” (2.–3. klases); “Un galvenais ir mīlestība” (5. klases); “Es esmu 
personība – man ir savs stils” (7. klase); “Zaraza” (vidusskola).

Auces vidusskola,  
tālr.: 26484486.

23.04. 
plkst. 18.00 

Anekdošu šovs piedāvā Skeču šovu “Atļausiet Jūs pakutināt?” –  
7 jautri stāstiņi par mūsu dzīvi. Ieejas maksa – 5 eiro. 

Auces pilsētas kultūras nams, 
tālr.: 26168132.

23.04.  
plkst. 13.00 

Bikstu pensionāru biedrības 21 gada jubilejas pasākums “Tu tikai 
notici...” ar aktrises I. Burkovskas un R. Vītiņas piedalīšanos. Ballē 
muzicēs grupa “Pļumpa-pā”. Ieeja: ar ielūgumiem.

Bikstu tautas nams,  
tālr.: 29448557.

23.04.  
plkst. 10.00 
–13.00 

Jurģu tirgus.  Dobeles Tirgus laukums,  
tālr.: 22049477.

23.04. plkst. 
10.00 – 11.30 

Veselības vingrošana senioriem. Bukaiši, Melnā stārķa parks.

23.04.  
plkst. 18.00 

Jauniešu deju kolektīvu Sadancis. Piedalās septiņi JDK no Latvijas 
dažādām vietām. Ieejas maksa – 5 eiro. Biļetes DPKN un “Biļešu 
paradīzes” kasēs.

Dobeles pilsētas kultūras 
nams, tālr.: 29331181.

25.04.  
plkst. 10.30 
–15.30 

Zinātniskā konference “Aktualitātes Latvijas viduslaiku piļu pēt-
niecībā” (iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: muzejs@dobele.lv).

Dobeles pils, tālr.: 22027275.

25.04.–
22.05. 

Ilmāra Reimaņa un Jāņa Bensona darbu izstāde “No krūma līdz 
kokam”. 

Lielauces tautas namā,  
tālr.: 26566440.

27.04.–
04.06.

Izstāde. Laumas Liepas šalles, lakati un gleznas uz zīda. Dobeles novada muzejs,  
tālr.: 28389028.

28.04.  
plkst. 18.00 

JVLMA simfoniskā orķestra koncerts “Plecu pie pleca”. Dobeles pilsētas kultūras 
nams, tālr.: 29331181.

29.04.  
plkst. 19.00  

Rūdolfa Kugrēna solo stāvizrāde “Tagad”. Ieeja no 16 gadiem.  
Ieejas maksa – 15 eiro.

Dobeles pilsētas kultūras 
nams, 29331181.

Līdz 30.04. Izstāde. Apsveikuma kartīšu kolekcija “Lieldienas”. Dobeles novada muzejs,  
tālr.: 28389028.

30.04. 
plkst. 
11.00–15.00 

Tirdziņš “Tas nav nekāds joks!” ar  stādu audzētāju, mājražotāju la-
bumiem, slavenajiem Bēnes pončikiem, grupas “Baltie Lāči” solista 
Andra Baltača  muzikālajiem “Tirgus stāstiem”.

Bēne, Stacijas  laukums 8,  
tālr.: 28888166.

30.04.
plkst. 
11.00–15.00 

TLMS “Bēne” studijas izstāde “Cik daudz dzīves paletē krāsu!”. TLMS “Bēne” studijas telpas, 
Stacijas laukums 8,  
tālr.: 26201427.

30.04. 
plkst.  
17.00–19.00 
plkst.  
20.00–23.00

Valpurģu vakara pastaiga. 
Mazuļus aicina rūķu pilsēta Čiekure.

Pastaiga ar muzikāliem un izgaismotiem pārsteigumiem Pasaku 
mežā.

LVM Dabas parks Tērvetē.

04.05.  
plkst. 17.00

Jauns muzikāls projekts -  “PārNovadnieki!”. Artis Šimpermanis 
(“Rumbas Kvartets”), Māris Sloka (“Klaidonis”), Silvestrs Lorencs 
(“Zelta Kniede”), Andris Baltacis (“Baltie Lāči”) akustiskajā koncert-
programmā “Mēs satiksimies”. Ieejas maksa – 5 eiro. 

Auces pilsētas kultūras nams, 
tālr.: 26168132.

04.05.  
plkst. 
11.00–20.00

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Brīvības svētki. Pie Dobeles atbrīvošanas 
pieminekļa, Dobeles pilsētas 
kultūras nams, tālr.: 29331181.

06.05.  
plkst. 18.00 

Dobeles pilsētas kultūras nama amatierteātra “Smaids” pirmizrāde, 
H.Gulbis “Cīrulīši”, režisors A.Mešķis. Ieejas maksa – 5 eiro. Biļetes – 
Dobeles pilsētas kultūras nama un “Biļešu paradīzes” kasēs.

Dobeles pilsētas kultūras 
nams, tālr.: 29331181.

06.05.  
plkst. 18.00

Penkules skolas kolektīvu Mātes dienai veltīts koncerts. Penkules tautas nams,  
tālr.: 25488438

06.05.  
plkst. 19.00 

Kaspara Markševica koncerts “Vai Tu jūti mani, mīļā”. Ieejas maksa 
– 3 eiro. 

Vītiņu tautas nams,  
tālr.: 25976679.

7.05.  
plkst.  
9.00-14.00

Pavasara tirdziņš Aucē. Auce, Ausmas iela,  
tālr.: 26168132, 27234216.

13.05.  
plkst. 19.00 

Dobeles pilsētas kultūras nama jauktā kora “Sidrabe” klasiskās 
mūzikas koncerts. 

Dobeles pilsētas kultūras 
nams, tālr.: 29331181.

14.05.–29.10.,
14.05.  
plkst. 19.00 

Izstāde “Ražots Dobelē”. 
Izstādes atklāšana. 

Dobeles novada muzejs,  
tālr.: 28389028.

14.05.  
plkst. 17.00

Kamerkora “MoonBeams” un Kaspara Zemīša koncerts. Dobeles Mūzikas skolas kon-
certzāle “Zinta”, tālr.: 637 22253

14.05. plkst. 
21.00–2.00 

Ceriņu festivāla Diskoballe. Ķestermeža estrāde, tālr.: 
29331181.

14.05.
no plkst. 
11.00  
no plkst. 
19.00–24.00

 “Starptautiskā muzeju nakts”.
Atvērtās ekskursijas, izlaušanās spēle “Hercogienes zudušais medal-
jons”. Pieteikties pa tālr.: 28011880.
Nakts programma (Pils atvērta individuālam apmeklējumam).  
Ieeja – bez maksas.  

Dobeles Pils, tālr.: 22027275.

14.05.  “Muzeju nakts” pasākums. Dobeles novada muzejs,  
tālr.: 20223536.

14.05. 
no plkst. 
18.00 
plkst. 19.00 
plkst. 21.00 

Muzeju nakts pasākums “Barona un kalpones mīlasstāsts…”. 
Laukumā pie Bēnes muižas kungu mājas mīlas dzērienu un kūku 
baudīšana (par maksu). 
Koncerts ceriņziedu arkā “Mīlestībā…”.
Ceriņu dēstīšana Mīlestības pussalā. 

Bēne, tālr.: 28295001.

14.05.
17.00–22.00

Amatu mājas Muzeju nakts. Dobeles Amatu mājas pagalms, 
tālr.: 22049477.

20.05. plkst. 
20.00

Grupas “Otra puse” koncerts. Dobeles Amatu mājas pagalms, 
tālr.: 26673650

DATUMS PASĀKUMS VIETA, KONTAKTINFORMĀCIJA
14.04.
plkst. 18.00–20.00

Topošo māmiņu skola 2. nodarbība – “Pirmsdzem-
dību laiks”. Bezmaksas.

Dobeles PIUAC - Brīvības iela 7, Dobele, 
tālr. 63781740

19.04.
plkst. 17.00–19.00

Topošo māmiņu skola 3. nodarbība – “Jaundzi-
mušo aprūpe”. Bezmaksas.

Dobeles PIUAC - Brīvības iela 7, Dobele, 
tālr.: 63781740.

19.04.
plkst. 16.00–20.00

Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja Daina Ieviņa. 
Dalības maksa 3 eiro.

Dobeles PIUAC Tērvetē, Augstkalnes pa-
gasta pārvaldes 2. stāva zāle, tālr.: 63781740.

20.04.
plkst. 10.00-17.00

Minimālās higiēnas prasības skaistumkopšanas 
pakalpojumu sniegšanā. Dalības maksa – 35 eiro.

Dobeles PIUAC - tiešsaistes platformā 
“Zoom”, tālr.: 63781740.

26.04.
plkst. 18.00–20.00

Topošo māmiņu skola 4. nodarbība – “Pēcdzemdī-
bu laiks”. Bezmaksas.

Dobeles PIUAC - Brīvības iela 7, Dobele,
tālr.: 63781740.

26.04.
plkst. 16.00–20.00

Ādas apstrādes darbnīca, vadītāja Daina Ieviņa. 
Dalības maksa 3 eiro.

Dobeles PIUAC Tērvetē, Augstkalnes pa-
gasta pārvaldes 2. stāva zāle, tālr.: 63781740.

27.04.
plkst. 10.00–14.30

HACCP sistēmas principu ieviešana un nodrošināša-
na pārtikas nozarē. Dalības maksa – 30 eiro.

Dobeles PIUAC - tiešsaistes platformā 
“Zoom”, tālr. 63781740.

28.04.
plkst. 18.00–20.00

Topošo māmiņu skola 5. nodarbība – “Gatavošanās 
dzemdībām”. Bezmaksas.

Dobeles PIUAC - Brīvības iela 7, Dobele, 
tālr. 63781740.

DOBELES PIUAC PASĀKUMI, APMĀCĪBAS UN NOTIKUMI

SPORTA PASĀKUMI
DATUMS PASĀKUMS VIETA un ATBILDĪGAIS 
16.04.  
plkst. 10.00

Lieldienu vingrošana un zaķu cilpoša-
na (orientēšanās).

Pie Mežmuižas pils Augstkalne, Anete, tālr.: 28484402.

16.04.  
plkst. 14.00 

Lieldienu jampadracis un sporta 
aktivi tātes pieaugušajiem un bērniem. 

Zebrenes sporta laukums, Jana, tālr.: 26085836.

17.04.  
plkst. 11.00  

Orientēšanās sacensības “Auces 
kauss”. 

Pie Ružas ezera, Guntis, tālr.: 29101146.

18.04.  
plkst. 10.00

Galda spēļu daudzcīņa. Tērvetes sporta centrs, Anete, tālr.: 28484402.

23.04.  
plkst. 10.00 

Krimūnu kauss volejbolā. Pieteikties 
līdz 18.04. 

Krimūnu sporta zāle, Oskars, tālr.: 28304284.

23.04.  
plkst. 10.00 

Veselības vingrošana senioriem. Melnā stārķa parks, Bukaiši, Anete, tālr.: 28484402 .

23.04.  
plkst. 11.00 

Iepēdo pavasari pārgājienā “Kur 
mākoņus ar roku var aizsniegt”. 

Zebrene, Jana, tālr.: 26085836.

24.04.  
plkst. 10.00 

Novusa pāru spēle. Zebrenes pagastmāja, Jana, tālr.: 26085836.

01.–30. aprīlis Esi aktīvs Tērvetē! Krāj kilometrus - 
soļojot, skrienot, nūjojot vai braucot 
ar riteni.

Tērvete, Anete, tālr.: 28484402.

30.04.  
plkst. 10.00 

Baseball5 Latvijas čempionāta 1. 
posms. Pieteikties līdz 25.04.

Jaunbērze, Mežinieku pamatskola, Laura, tālr.: 29792765

30.04.  
plkst. 14.00 

Velo sezonas atklāšana (bērnu sacensī-
bas un velo-kopbrauciens). 

Dobele, Skolas iela 1, Andris, tālr.: 26467698


