
 2.–3. LPP.
•  Domes lēmumi 
• Izsoles
•  Bezmaksas publiski pieejamie pasākumi

 4.–5. LPP.
•  PII “Valodiņa” saņem Eiropas inovatīvas mācīšanas balvu
•  Dobeles Valsts ģimnāzija sāk atzīmēt savu 100 gadi
•  Kas jāzina par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu

 6.–8. LPP.
•  Noslēdzies sarunu cikls ar pagastu iedzīvotājiem 
•  Izvērtēti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi
•  Kultūras un radošie pasākumi novadā 
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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

N   ovembrī, Patriotu mēnesī, atce-
ramies nozīmīgākos mūsu valsts 
vēstures notikumus, tos, kas sais-

tīti ar Latvijas neatkarību un brīvību.
Svētku dienās, sanākot kopā ģimenes un 

draugu lokā, aicinu godināt mūsu valsts brī-
vības cīnītājus un svinēt Latvijas Republikas 
proklamēšanas 104. gadskārtu. Par godu 
valsts dzimšanas dienai 18. un arī 19. 
novembrī Dobeles Livonijas ordeņa pils-
drupu pieguļošajā teritorijā būs apskatā-
ma audiovizuāla instalācija “Gaismas vārdi 
Latvijai”. Arī citviet novadā notiks svētku 
pasākumi, kuros piedalīties ikviens ir laip-
ni aicināts.

Tuvojoties gada nogalei, apkopojam izda-
rīto. Novada pilsētās un pagastos ir noslēgu-
šās iedzīvotāju tikšanās ar Dobeles novada 
domes un pašvaldības vadību. Liels paldies 
visiem, kuri piedalījās un vērsa uzmanību 
uz aktuālo mūsu novadā. Daudzu sanāksmēs 
apspriesto problēmjautājumu risināšana ir 
uzsākta jau šobrīd, bet izmaksu ziņā dārgā-
ko lietu sakārtošanai finansējums ieplānots 
nākamā gada budžetā.

Novadā straujiem soļiem uz priekšu rit 
divu ielu rekonstrukcijas darbi, kas nozīmē, 
ka līdz šā gada beigām būs atjaunota Skolas 
iela Auros, bet Dobelē tiks pabeigta Jāņa 
Čakstes ielas rekonstrukcijas 1. kārta – te 
braukšana gan vēl nebūs tik gluda, jo ielas 
virskārtas uzklāšana paredzēta rekonstruk-
cijas 2. kārtā, kas norisināsies 2023. gadā. 
Daudzviet novadā šogad veikta grants ceļu 
dubultās virsmas apstrāde, un arī nākam-
gad to pašu turpināsim darīt virknei ceļu 
visā novadā. Tā soli pa solim tiks uzlabota 
braukšanas kvalitāte pa novada ceļiem – gan 
grants, gan asfalta. Tas ir būtiski visa mūsu 
novada attīstībai!

Nobeigumam tuvojas Auces vidusskolas 
jaunās ēkas atjaunošanas darbi. Ēkai izbūvē-
ta centrālā ventilācijas sistēma, un tūlīt būs 
pabeigta arī ēkas siltināšana. Veikto darbu 
izmaksas kopumā pārsniedz miljonu eiro.

Šobrīd intensīvi plānojam nākamā gada 
budžetu. 2023. gadā mērķtiecīgi turpināsim 
darbu pie energoefektivitātes veicināšanas, 
lai ievērojami samazinātu siltuma un elek-
troenerģijas patēriņu, kā arī rastu risinājumu 
pēc iespējas ātrākai pārejai no gāzes uz šķel-
das apkuri visā Dobeles novadā. Tāpat arī plā-
nojam palielināt administrācijas darbinieku 
algas un celt atalgojumu mazāk atalgotajiem 
darbiniekiem citās jomās.

Novembris Latvijā ir valstiskuma un pat-
riotisma izpausmju mēnesis, kurā mūsu 
senči kā vienots veselums cīnījušies par 
neatkarību un brīvību! Novērtēsim to! 

Ivars Gorskis,
Dobeles novada domes priekšsēdētājs

SVEICINĀTI, DOBELES 
NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

Lai nekad sirdīs nenodziest, bet izgaismo Latviju izaugsmes ceļā tās  
siltās patriotisma liesmas, kas plīvo svecīšu gaismās un lāpās, kas iedegtas  
par godu mūsu Tēvzemes aizstāvjiem! Lai gaišām domām piepildīts mūsu 
Valsts svētku mēnesis!

Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs 

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

/Jānis Jaunsudrabiņš/

Drēgnajās un tumšajās rudens dienās nesīsim sevī iedegto sveču gaismu,  
godinot mūsu valsti, tās varoņus, mūsu zemi un dzimto valodu.

Trešdien, 2. novembrī, Dobeles 
novadā darba vizītē ieradās Valsts 
prezidents Egils Levits. Vizītes laikā 
Valsts prezidents tikās ar Dobeles 
novada pašvaldības vadību, deputā-
tiem, kā arī iestāžu un nodaļu vadī-
tājiem, lai pārrunātu pašvaldības 
darbību pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas, aktualitātes saistībā ar 
energoresursu straujo cenu kāpumu 
un iespējamiem risinājumiem nova-
dā un citus novada attīstībai svarīgus 
jautājumus.

VALSTS PREZIDENTS REĢIONĀLAJĀ 
DARBA VIZĪTĒ VIESOJĀS DOBELĒ

S   arunas laikā domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis ne tikai stāstīja par 
aktuālo novadā un izaicinājumiem, 

ar ko jāsaskaras energokrīzes apstākļos, 
bet arī vērsa Valsts prezidenta uzmanī-
bu uz atbildīgās ministrijas nepabeigto 
darbu pie administratīvi teritoriālās refor-
mas: “Jāatzīst, ka šobrīd administratīvi 
teritoriālā reforma ir veikta tikai uz papī-
ra, pārzīmējot novadu robežas,” uzsvēra 
domes priekšsēdētājs, “mēs neredzam, ka 
šīs reformas rezultātā būtu sasniegts sākot-
nēji uzstādītais mērķis un panākti kādi 
pozitīvi ieguvumi pašvaldībā. Darbs pie 
reformas ir jāturpina, rūpīgi izvērtējot arī 

vairāku valsts funkciju nodošanu pašval-
dībām, piešķirot attiecīgu finansējumu.”

“Dobeles novads ir daudz paveicis, par ko 
ir īpašs prieks, esmu pārliecināts, ka attīstība 
šajā novadā turpināsies tikpat veiksmīgi arī 
turpmāk,” norādīja Egils Levits, tikšanās noslē-
gumā pasniedzot Dobeles novada pašvaldībai 
Valsts prezidenta plaketi, kas ir īpašs un perso-
nalizēts māksliniecisks cēlmetāla priekšmets.

Tālāk prezidenta delegācija kopā ar paš-
valdības pārstāvjiem apmeklēja AS “Dobeles 
dzirnavnieks”, kas ir novada lielākais uzņē-
mums. Vizītes laikā tika pārrunātas uzņē-
muma darbības jomas un izaicinājumi, ar ko 
šobrīd jāsaskaras pārtikas ražošanas tirgū. 

Uzņēmuma vadība, komentējot attīstības 
perspektīvas, norādīja, ka pēdējā laika lielā-
kais gandarījums ir iekļūšana Skandināvijas 
tirgū, kas šķitis teju neiespējami, jo tradi-
cionāli šīs valstis pārtikas ražošanas jomā ir 
pašpietiekamas.

Lai gan pārtikas ražošana ir galvenā uzņē-
muma darbības joma, “Dobeles dzirnav-
nieka” vadītājs Kristaps Amsils pastāstīja, 
ka “Dobeles dzirnavnieks” ražo arī siltu-
menerģiju koģenerācijas stacijā, kuru vizī-
tes laikā bija iespēja apskatīt visai delegāci-
jai. Galvenais koģenerācijas kurināmā veids 
ir šķelda un nedaudz arī kūdra. Pateicoties 
veiksmīgai šīs jomas darbībai, tiek apsildīta 
arī Dobeles pilsēta. Pēc koģenerācijas staci-
jas apskates delegācija apmeklēja BIO pārs-
lu un inovatīvo makaronu ražotni, kur bija 
iespēja apskatīt visu ražošanas ciklu – no izej-
vielas līdz gatavam produktam iepakojumā.

Par pusdienu maltīti Valsts prezidenta 
delegācijai rūpējās Dobeles Amatniecības 
un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāji un 
skolēni. Viesmīļu programmas seši jaunie-
ši ar lielu atbildības sajūtu pasniedza visiem 
gardas pusdienas, pēc tam Valsts prezidents 
iepazinās arī ar skolas ikdienas dzīvi un 

Tikšanās ar Valsts prezidentu Dobeles pilsētas kultūras namā.

TURPINĀJUMS 2. LPP.

Viesošanās AS “Dobeles dzirnavnieks”.
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas komanda, kas rūpējās par  
Valsts prezidenta maltīti.
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DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI 
2022. gada 13. oktobra Dobeles novada 
domes ārkārtas sēdē nolemts:
Piešķirt līdzfinansējumu:
- projekta “Vecāku skola – jauni izaicinā-
jumi ģimenēm pandēmijas un ģeopolitis-
ko apstākļu ietekmē” realizācijai biedrībai 
“Auces Kristīgo sieviešu organizācija” 400 
eiro apmērā;
- projekta “Publiski pieejama disku golfa lau-
kuma izveide” realizācijai biedrībai “Tautas 
sporta bāze” 990,44 eiro apmērā;
- projekta “Aprīkojuma iegāde Krimūnu 
Tautas nama amatierteātra “Skats” izrāžu 
nodrošināšanai” realizācijai biedrībai “Elise” 
599,04 eiro apmērā.

• • •
Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifus 
šādos apmēros (bez PVN):
- katlu māja “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles novads – 146,45 eiro par 1 MWh;
- katlu māja “Sanatorijas 4”, Tērvetes pagasts, 
Dobeles novads – 114,54 eiro par 1 MWh;
- katlu māja “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, 
Dobeles novads – 151,23 eiro par 1 MWh;
- katlu māja “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, 
Dobeles novads – 117,61 eiro par 1 MWh;
- Augstkalnes skolas internāta ēka, 
Augstkalnes pagasts, Dobeles novads – 
151,73 eiro par 1 MWh;
- Ausmaņa iela 6, Jaunbērzes pagasts, 
Dobeles novads – 408,56 eiro par 1 MWh;
- katlu māja “Virši”, Bikstu pagasts, Dobeles 
novads – 496,76 eiro par 1 MWh.

• • •
Apstiprināt nolikumu “Grozījumi nolikumā 
“Par naudas balvām par sasniegumiem spor-
tā Dobeles novadā””.

2022. gada 27. oktobra Dobeles novada 
domes sēdē nolemts:
Apstiprināt nolikumus:
- Dobeles Sporta skolas nolikumu;
- Dobeles Mākslas skolas nolikumu;
- Dobeles novada pašvaldības stipendiju pie-
šķiršanas nolikumu;
- Dobeles novada pašvaldības iekšējā audita 
nolikumu;
- grozījumus nolikumā “Vidi degradējošu 
būvju komisijas nolikums”;
- grozījumus nolikumā “Nekustamo īpašumu 
komisijas nolikums”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus:
- nr. 36 “Grozījumi Dobeles novada domes 
2022. gada 27. janvāra saistošajos notei-
kumos nr. 8 “Dobeles novada pašvaldības 
budžets 2022. gadam””;
- nr. 37 “Grozījumi Dobeles novada domes 
2021. gada 19. jūlija saistošajos noteiku-
mos nr. 1 “Dobeles novada pašvaldības 
nolikums””;
- nr. 38 “Par reklāmas,  izkārtņu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanas kārtību 
Dobeles novadā”;
- nr. 39 “Dobeles novada kapsētu darbības un 
uzturēšanas saistošie noteikumi”; 
- nr. 40 “Grozījums Dobeles novada domes 
saistošajos noteikumos nr. 5 “Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Dobeles novadā””.

• • •
Apstiprināt stipendiju piešķiršanai atbalstā-
mās profesionālo studiju specialitātes:
- ārsti, ārsti–speciālisti, ārstu palīgi, medicī-
nas māsas;
- pedagogi;
- sociālie darbinieki.

• • •
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2022. gada 12. janvāra lēmumā Nr. 3/1 “Par 
Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas 
pakalpojumiem”.

• • •
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 441/17 

“Par Dobeles novada infrastruktūras objektu 
bezmaksas lietošanas limitiem”.

• • •
Apstiprināt galīgajā redakcijā Dobeles nova-
da pašvaldības saistošos noteikumus:
- nr. 32 “Par Dobeles novada pašvaldības sti-
pendiju piešķiršanas kārtību”;
- nr. 34 “Par atbalstu mājokļa vides pielāgoša-
nai personām ar funkcionēšanas ierobežoju-
miem Dobeles novadā”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldī-
bas noteikumus “Dobeles novada pašval-
dības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
noteikumi”.

• • •
Apstiprināt pārjaunojuma līgumu Dobeles 
novada pašvaldības, reliģiskās organizāci-
jas “Dobeles evaņģēliski luteriskā draudze” 
(reģistrācijas Nr. 90000078689) un sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību “M TEAM” (reģis-
trācijas Nr. 40203226275) starpā 2022. gada 
17. oktobrī noslēgto pārjaunojuma līgumu, 
iegādājoties Dobeles novada pašvaldības īpa-
šumā daļu no zemes vienības Lauku iela 98, 
Dobele, Dobeles novads, kadastra apzīmē-
jums 4601 004 4404, aptuveni 3 ha platībā par 
9000 eiro.

• • •
Nomāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Auces Komunālie pakalpojumi” telpas 65,67 
m2 platībā, nedzīvojamajā ēkā Miera ielā 
29, Aucē, Dobeles novadā, kadastra numurs 
4605 510 1003, ar izmantošanas mērķi – paš-
valdības profesionālās ievirzes izglītības ies-
tādes Auces Mūzikas un mākslas skolas dar-
bības nodrošināšanai. Vienlaikus nosakot, 
ka nomāto telpu platība var tikt palielināta, 
ja Auces Mūzikas un mākslas skolai mākslas 
izglītības programmu īstenošanai nepiecie-
šamas plašākas telpas. Nomas līgumu slēgt 
uz 10 gadiem, nomāto telpu nomas maksu 
nosakot 0,70 eiro par 1 m2 mēnesī, neieskai-
tot PVN un komunālos maksājumus.

• • •
Pieņemt darbā Helēnu Praudu par Dobeles 
novada bāriņtiesas locekli.

• • •
Lūgt aizdevumu projekta “Sabiedrībā balstī-
tu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīs-
tība Dobeles novadā” (Nr. 9.3.1.1./18/I/014) 
nodrošināšanai Valsts kasei 335 710 eiro 
apmērā, paredzot atmaksu sākt no 2024. 
gada marta, to atmaksājot līdz 2033. gada 
decembrim. Aizņēmumu ņemt ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi līguma paraks-
tīšanas dienā. Aizņēmumu izņemt 2022. gadā 
un 2023. gadā.

• • •
Par Dobeles novada infrastruktūras objektu 
bezmaksas izmantošanas limitiem.

• • •
Iesniegt projekta “Vides pieejamības nodro-
šināšanas pasākumi Dobeles novada paš-
valdības ēkās” pieteikumu Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālās 
un nodarbinātības pakalpojumu pieejamī-

ba minimālo ienākumu reformas atbalstam” 
3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu 
un nodarbinātības pieejamības veicināša-
nas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem” 1. kārtas “Valsts un pašval-
dību ēku vides pieejamības nodrošināšanas 
pasākumi” konkursā par vides pieejamības 
pasākumu īstenošanu ēkās, kurās tiek snieg-
ti pašvaldības sociālie pakalpojumi un kuras 
atrodas šādās adresēs:
- “Pagastmāja”, Vītiņi, Vītiņu pagasts, 
Dobeles novads, ēkas kadastra apzīmējuma 
nr. 46940050285001;
- “Ezerkrasti 1”, Lielauce, Lielauces pagasts, 
Dobeles novads, ēkas kadastra apzīmējuma 
nr. 46760040203003;
- “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Dobeles 
novads, ēkas kadastra apzīmējuma nr. 
46900040188001;
- “Mālnieki”, Īle, Īles pagasts, Dobeles 
novads, ēkas kadastra apzīmējuma nr. 
46640020313001;
- Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles 
novads, ēkas kadastra apzīmējuma nr. 
46500050300001.
Noteikt kopējo projekta finansējumu līdz 671 
550 eiro (ar PVN), t.sk., Atveseļošanās fonda 
finansējums līdz 555 000 eiro, kas veido 79% 
no projekta kopējām attiecināmajām izmak-
sām un Dobeles novada pašvaldības finansē-
jums līdz 116 550 eiro, kas ir 21% no projekta 
attiecināmajām izmaksām. Projekta apstip-
rināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu 
līdz 116 550 eiro apmērā Dobeles novada paš-
valdības 2023. gada budžetā. Noteikt projekta 
realizācijas laiku no 2022. gada 1. novembra 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

• • •
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr.187/13 
“Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīko-
šanai mežā nekustamā īpašuma “Atmodas” 
(kadastra nr. 46800010052) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 46800010052, Naudītes 
pagastā, Dobeles novadā, un nekustamā īpa-
šuma “Zāģeri” (kadastra nr. 46540050160) 
zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 46540050161, Bikstu pagastā, Dobeles 
novadā, nekustamā īpašuma “Jaunpīlādži” 
(kadastra nr. 46460030219) zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 46460030055, Auru 
pagastā, Dobeles novadā”.

• • •
Nodot medību tiesības biedrībai “Bikstu 
mednieku klubs’’.

• • •
Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus 
Dobeles novadā:
- dzīvokli nr. 11 Muldavas ielā 6, Dobelē;
- dzīvokli nr. 8 Priežu ielā 13, Gardenē, Auru 
pagastā; 
- Atpūtas iela 9, Dobelē;
- dzīvokli nr. 1 Gardenes ielā 15, Gardenē, 
Auru pagastā; 
- dzīvokli nr. 4 Gardenes ielā 15, Gardenē, 
Auru pagastā;
- dzīvokli nr. 42 Priežu ielā 24 Gardenē, Auru 

pagastā; 
- dzīvokli nr. 1 Bērzes ielā 32, Dobelē;
- dzīvokli nr. 5 Bērzes ielā 32, Dobelē;
- dzīvokli nr. 6 Bērzes ielā 32, Dobelē; 
- dzīvokli nr. 9 Bērzes ielā 32, Dobelē;
- dzīvokli nr. 10 Bērzes ielā 32, Dobelē;
- dzīvokļus nr. 1, 2, 3, 4 Liepu ielā 15, Šķibē, 
Bērzes pagastā;
- dzīvokli nr. 2 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā;
- dzīvokli nr. 5 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā;
- dzīvokli nr. 7 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā; 
- dzīvokli nr. 3 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes 
pagastā;
- dzīvokli nr. 8 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes 
pagastā;
- dzīvokli nr. 8 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes 
pagastā;
- dzīvokli nr. 17 Dārza ielā 3, Apguldē, 
Naudītes pagastā;
- Zemgales ielā 2C, Dobelē;
- Dārza ielā 1A, Dobelē;
- “Jaunzemnieki 23”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 198”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 338”, Auru pagastā;
- “Jaunzemnieki 385”, Auru pagastā;
- “Veczemnieki 254”, Auru pagastā;
- Rūtas ielā 4B, Gardenē, Auru pagastā;
- “Kadiķu mala”, Vītiņu pagastā. 

• • •
Noteikt starpgabala statusu nekustamam īpa-
šumam Zemgales ielā 2G, Dobelē, Dobeles 
novadā. 

• • •
Atsavināt izsolē lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes Dobeles novadā un apstiprināt 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes izso-
les rezultātus:
- "Kaņepes", Bērzes pagastā; 
- “Zeme pie Sējām”, Dobeles pagastā;
- “Saules”, Bikstu pagastā;
- “Pie Lamberģiem”, Zebrenes pagastā.

• • •
Ieguldīt SIA “Dobeles enerģija” pamatkapi-
tālā Dobeles novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu “SAC Tērvete katlu māja”, Tērvetes 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 
46880020048, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 46880020045 7300 
m2 platībā un būves ar kadastra apzīmēju-
mu 46880020024015, kas reģistrēts Zemgales 
rajona tiesas Tērvetes pagasta zemesgrāma-
tas nodalījumā nr. 100000631246, ar vērtību 
10 000 eiro, pretī saņemot 10 000 jaunu daļu.

• • •
Rīkot atkārtotu izsoli pašvaldības nekusta-
mā īpašuma Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles 
novadā atsavināšanai.

• • •
Veikt grozījumus Dobeles novada domes 
2021. gada 19. jūlija lēmumā Nr. 14/3 “Par 
Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju 
izveidošanu”.

Santa Eberte,
domes sēžu sekretāre

sasniegumiem, apmeklējot laboratoriju un 
frizieru klasi.

Vizītes turpinājumā Valsts prezidents kopā 
ar jauniešiem debašu cikla sestajā diskusijā 
runāja par mūsdienu jauniešu vidū tik aktu-
ālo tēmu “Latvietība – privilēģija vai nasta?”.

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas 
valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nāci-
jas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un 
attīstību cauri gadsimtiem. Kā garantēt šo 
vērtību pastāvēšanu? Kas jādara politiķiem, 
kas sabiedrībai kopumā un kas katram cil-
vēkam atsevišķi? Vai kultūru konkurences 
apstākļos globālajā pasaulē vispār ir iespē-
jams garantēt latviešu valodas un kultūras 

VALSTS PREZIDENTS REĢIONĀLAJĀ DARBA VIZĪTĒ VIESOJAS DOBELĒ
TURPINĀJUMS NO 1. LPP. pastāvēšanu? Par šiem un citiem jautāju-

miem saistībā ar latvietības pastāvēšanu un 
stiprināšanu jaunieši no Dobeles Valsts ģim-
nāzijas, Auces vidusskolas un Starptautiskās 
vidusskolas “Ekziperī” bija sagatavojuši pre-
zentācijas un aizstāvēja savu viedokli un 
redzējumu.

Debates norisinājās koncertzālē “Zinta”. 
Tikšanās laikā Auces vidusskolu pārstāvēja 
Ričards Liepiņš–Melnis, savukārt Dobeles 
Valsts ģimnāziju – Madara Mieze, Estere 
Upmale un Enrijs Birze. Muzikālus priekšne-
sumus atslodzes brīžos klātesošajiem snie-
dza dziedātāja un aktrise no Auces Zane 
Dombrovska.

Vizītes noslēgumā, apmeklējot restaurēto 

Dobeles Pili, Egils Levits izteica gandarījumu 
par restaurēto Dobeles Livonijas ordeņa pili, 
kas saglabā vēsturisko mantojumu un stāsta 
par Dobeles un Zemgales vēsturi, atnesot to 
līdz mūsdienām un modernā veidā informē-
jot par vēstures vērtībām, kas atrodas mums 
līdzās. Īpašu paldies Valsts prezidents sacīja 
arhitektam un restaurācijas projekta idejas 
autoram Pēterim Blūmam, kurš ar aizraujo-
šu stāstījumu Valsts prezidentu iepazīstinā-
ja ne tikai ar pašas Dobeles Pils vēsturi, bet 
arī ar restaurācijas procesu, īpašu pateicī-
bu izsakot Dobeles novada pašvaldībai par 
atbalstu ideju realizācijā. 

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 
7. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada 
pašvaldības lielajā zālē Brīvības ielā 15, 
Dobelē, Dobeles novadā, atklātā mutiskā 
izsolē pārdod ar augšupejošu soli:
- dzīvokli Nr. 1 Gardenes ielā 15, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 37,4 m2 pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 374/1351 domājamās daļas no būves un 
zemes, kadastra numurs 46469000652, par 
sākumcenu 1800 eiro, solis 100 eiro. drošī-
bas nauda 180 eiro, dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr.4 Gardenes ielā 15, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 39,9 m2 pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 399/1351 domājamās daļas no būves 
un zemes, kadastra numurs 46469000653, 
par sākumcenu 2000 eiro, solis 200 eiro. 
Drošības nauda 200 eiro un dalības maksu 
20 eiro;
- dzīvokli Nr. 42 Priežu ielā 24, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, 25,7 m2 pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 257/25578 domājamās daļas no būves 
un zemes, kadastra numurs 46469000650, 
par sākumcenu 1500 eiro, solis 100 eiro. 
Drošības nauda 150 eiro un dalības maksu 
20 eiro;
- dzīvokli Nr. 1 Bērzes ielā 32, Dobelē, 
Dobeles novadā, 59 m2 platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 590/13710 
domājamās daļas no būves, kadastra 
numurs 46019003064, par sākumcenu 3700 
eiro, solis 300 eiro. Drošības nauda 370 eiro 
un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 5 Bērzes ielā 32, Dobelē, 
Dobeles novadā, 76,1 m2 platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 761/13710 
domājamās daļas no būves, kadastra 
numurs 46019003066, par sākumcenu 5700 
eiro, solis 500 eiro. Drošības nauda 570 eiro 
un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 6 Bērzes ielā 32, Dobelē, 
Dobeles novadā, 83,2 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 818/13710 
domājamās daļas no būves, kadastra 
numurs 46019003063, par sākumcenu 5000 
eiro, solis 500 eiro. Drošības nauda 500 eiro 
un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 9 Bērzes ielā 32, Dobelē, 
Dobeles novadā, 79,4 m2 platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 794/13710 
domājamās daļas no būves, kadastra 
numurs 46019003062, par sākumcenu 3900 
eiro, solis 300 eiro. Drošības nauda 390 eiro 
un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 10 Bērzes ielā 32, Dobelē, 
Dobeles novadā, 97,1 m2 platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 971/13710 
domājamās daļas no būves, kadastra 
numurs 46019000816, par sākumcenu 4500 
eiro, solis 400 eiro. Drošības nauda 450 eiro 
un dalības maksa 20 eiro;
- nekustamo īpašumu kopību – dzīvok-
ļus Liepu ielā 15, Šķibē, Bērzes pagastā, 
Dobeles novadā: 
-  dzīvokli Nr. 1 30,4 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1365 
domājamās daļas no būves un zemes, 
kadastra numurs 46529000323;
- dzīvokli Nr. 2 25,1 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/1365 
domājamās daļas no būves un zemes, 
kadastra numurs 46529000327;
-  dzīvokli Nr. 3 25,5 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 255/1365 
domājamās daļas no būves un zemes, 
kadastra numurs 46529000325;
-  dzīvokli Nr. 4 31,3 m2 platībā un pie 
dzīvokļa piederošās kopīpašuma 313/1365 
domājamās daļas no būves un zemes, 
kadastra numurs 46529000326 par sākum-
cenu 7700 eiro, solis 500 eiro. Drošības 

nauda 770 eiro un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 2 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā, Dobeles novadā, 23 m2 platībā 
un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
230/2177 domājamās daļas no būves un 
zemes, kadastra numurs 46429000265, par 
sākumcenu 700 eiro, solis 50 eiro. Drošības 
nauda 70 eiro un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 5 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā, Dobeles novadā, 25,3 m2 platībā 
un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
253/2177 domājamās daļas no būves un 
zemes, kadastra numurs 46429000264, par 
sākumcenu 750 eiro, solis 50 eiro. Drošības 
nauda 75 eiro un dalības maksa 20 eiro;
- dzīvokli Nr. 7 “Kaķenieki 1”, Annenieku 
pagastā, Dobeles novadā, 39,8 m2 platī-
bā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 398/2177 domājamās daļas no būves 
un zemes, kadastra numurs 46429000263, 
par sākumcenu 1200 eiro, solis 100 eiro. 
Drošības nauda 120 eiro un dalības maksa 
20 eiro.

• • •
Iepriekš minēto nekustamo īpašumu 
apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles 
Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa 
tālr. 63722463.

• • •
- dzīvokli Nr. 3 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes 
pagastā, Dobeles novadā, 38,2 m2 platī-
bā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 382/2908 domājamās daļas no 2 būvēm 
un zemes, kadastra numurs 46889000431, 
par sākumcenu 2300 eiro, solis 200 eiro. 
Drošības nauda 230 eiro un dalības maksa 
20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņo-
jams ar pārvaldes vadītāju M. Berlandu, 
zvanot pa mob. tālr. 26552303;
- dzīvokli Nr. 8 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes 
pagastā, Dobeles novadā, 28,1 m2 platī-
bā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašu-
ma 281/2908 domājamās daļas no 2 būvēm 
un zemes, kadastra numurs 46889000430, 
par sākumcenu 1700 eiro, solis 100 eiro. 
Drošības nauda 170 eiro un dalības maksa 
20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saskaņo-
jams ar pārvaldes vadītāju M. Berlandu, 
zvanot pa mob. tālr. 26552303;
- dzīvokli Nr. 8 Dārza ielā 2, Apguldē, 
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 42 m2 
platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpa-
šuma 401/12155 domājamās daļas no būves 
un zemes, kadastra numurs 46809000230, 
par sākumcenu 2700 eiro, solis 200 eiro. 
Drošības nauda 270 eiro un dalības maksa 
20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saska-
ņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” 
namu pārzini, zvanot pa tālr. 63722463;
- dzīvokli Nr. 17 Dārza ielā 3, Apguldē, 
Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 36,1 m2 

platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpa-
šuma 345/13648 domājamās daļas no būves 
un zemes, kadastra numurs 46809000231, 
par sākumcenu 2000 eiro, solis 200 eiro. 
Drošības nauda 270 eiro un dalības maksa 
20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saska-
ņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” 
namu pārzini, zvanot pa tālr. 63722463;
- zemesgabalu Zemgales ielā 2C, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46010110023, platība 0,2059 ha (kadastra 
apzīmējums 46010110008) par sākumcenu 
16500 eiro, solis 1000 eiro. Drošības nauda 
1650 eiro un dalības maksa 40 eiro;
- zemesgabalu Dārza ielā 1A, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46010110014, platība 0,1758 ha (kadastra 
apzīmējums 46010110003), par sākumcenu 
15000 eiro, solis 1000 eiro. Drošības nauda 
1500  eiro un dalības maksa 40 eiro;
- zemesgabalu “Jaunzemnieki 23”, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 

numuru 46460120652, platība 0,1174 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460120651) par 
sākumcenu 3500 eiro, solis 300 eiro. 
Drošības nauda 350 eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu “Jaunzemnieki 198”, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46460120204, platība 0,0594 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460120204) par 
sākumcenu 1700 eiro, solis 100 eiro. 
Drošības nauda 170 eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu “Jaunzemnieki 338”, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46460120343, platība 0,1191 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460120650) par 
sākumcenu 3600 eiro, solis 300 eiro. 
Drošības nauda 360 eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu “Jaunzemnieki 385”, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46460120390, platība 0,1269 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460120654) par 
sākumcenu 3800 eiro, solis 300 eiro. 
Drošības nauda 380  eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu “Veczemnieki 254”, Auru 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46460110267, platība 0,0933 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460110400) par 
sākumcenu 2800 eiro, solis 200 eiro. 
Drošības nauda 280 eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu Rūtas ielā 4B, Gardenē, 
Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46460010215, platība 2,078 ha, 
(kadastra apzīmējums 46460010214) par 
sākumcenu 40000 eiro, solis 4000 eiro. 
Drošības nauda 4000 eiro un dalības maksa 
40 eiro;
- zemesgabalu “Kadiķu mala”, Vītiņu pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46940020183, platība 4,05 ha, t.sk., lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme 0,6 ha, 
meža zeme 1,17 ha (kadastra apzīmējums 
46940020183), par sākumcenu 8000 eiro, 
solis 500 eiro. Drošības nauda 800 eiro un 
dalības maksa 40 eiro;
- zemesgabalu “Kaņepes”, Bērzes pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46520050490, platība 10,29 ha, t.sk., 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 9,62 
ha (kadastra apzīmējums 46520050490), 
par sākumcenu 90000 eiro, solis 5000 eiro. 
Drošības nauda 9000 eiro un dalības maksa 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tie-
sības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jiem nomniekiem. Nomas līguma termiņš 
noteikts 2025. gada 30. septembris;
- zemesgabalu “Zeme pie Sējām”, Dobeles 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46600010114, platība 2,72 ha, t.sk., 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,65 
ha (kadastra apzīmējums 46600010114), 

par sākumcenu 22000 eiro, solis 2000 eiro. 
Drošības nauda 2200 eiro un dalības maksa 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tie-
sības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jam nomniekam. Nomas līguma termiņš 
noteikts 2025. gada 30. septembris;
- zemesgabalu “Saules”, Bikstu pagas-
tā, Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46540050291, platība 3,99 ha, t.sk., lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme 3,97 ha 
(kadastra apzīmējums 46540050290), par 
sākumcenu 24000 eiro, solis 2000 eiro. 
Drošības nauda 2400 eiro un dalības maksa 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tie-
sības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jam nomniekam. Nomas līguma termiņš 
noteikts 2025. gada 30. septembris;
- zemesgabalu “Pie Lamberģiem”, Zebrenes 
pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra 
numuru 46980040220, platība 3,68 ha, t.sk., 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,96 
ha (kadastra apzīmējums 46980040220), 
par sākumcenu 15000 eiro, solis 1500 eiro. 
Drošības nauda 1500 eiro un dalības maksa 
40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tie-
sības ir nekustamā īpašuma pašreizē-
jam nomniekam. Nomas līguma termiņš 
noteikts 2025. gada 30. septembris;
- zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, 
Dobeles novadā, ar kadastra numu-
ru 46010021910, platība 0,1916 ha un uz tā 
esošās trīs nedzīvojamās ēkas par sākum-
cenu 25000 eiro, solis 2500 eiro. Drošības 
nauda 2500 eiro un dalības maksa 40 eiro.

• • •
Informācija par iepriekš minētajiem 
zemesgabaliem pieejama www.kadastrs.lv 
vai pašvaldības Nekustamo īpašumu noda-
ļā, zvanot pa tālr. 63707249.

• • •
Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decem-
brim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pie-
teikums par piedalīšanos izsolē un maksā-
jumu dokumenti par pašvaldības bankas 
kontā iemaksāto drošības naudu un dalības 
maksu, nosolītās pirkuma maksas samak-
sas termiņš – 2023. gada 28. februāris.
Ar izsoles noteikumiem interesenti var 
iepazīties Dobeles novada pašvaldī-
bā Brīvības ielā 15, Dobelē, darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas pa tālr. 
63707249.

• • •
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, 
LV-3701
Reģ. nr. LV90009115092
Norēķinu konti:
AS “SEB banka”
Konta nr. LV94UNLA0050014267180
Bankas kods UNLALV2X
AS “Swedbank”
Konta nr. LV28HABA0001402050427
Bankas kods HABALV22

UZTURA MEISTARKLASES
Dobelē
14. novembrī plkst. 14.00
personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrībā 
“Laimiņa’’, Kr. Barona ielā 3, pieteikties pa tālr. 
29465545.

Jaunbērzē
14. novembrī plkst. 17.00
Jaunbērzes bibliotēkā, pieteikties pa tālr. 
26031884.

BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE PASĀKUMI NOVEMBRĪ
ŪDENS AEROBIKA
Dobelē

2., 9., 16., 23., 30. novembrī plkst. 8.00 
Dobeles 1. vidusskolas peldbaseinā Dzirnavu ielā 
4, pieteikties pa tālr. 25995899.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.
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2022./2023. mācību gadā Dobeles 
Valsts ģimnāzija (DVĢ) atzīmē 
savu 100 gadu pastāvēšanu.

25. oktobrī Briselē norisinājās Eiropas mēroga pasākums, kurā sumināja Eiropas Inovatīvas mācīšanas 
balvas laureātus. Kopumā šajā gadā Eiropas Komisija piešķīra balvu 98 projektiem, tostarp četriem pro-
jektiem no Latvijas, kuru vidū tika godināta arī Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa”.

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA SĀK ATZĪMĒT SAVU SIMTGADI

DOBELES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “VALODIŅA” 
SAŅEM EIROPAS INOVATĪVAS MĀCĪŠANAS BALVU

D   obelnieki projektu konkursā pie-
dalījās ar projektu “Eiropas bērns: 
mācīšanās, izmantojot trīs elemen-

tus – savienot, konstruēt un radīt”. Projekts 
tika īstenots sadarbībā ar četrām Eiropas 
valstīm – Bulgāriju, Turciju, Somiju un 
Lielbritāniju.

“Valodiņa” kā projekta koordinators mēr-
ķtiecīgi organizēja savstarpējās pieredzes 
apmaiņas aktivitātes un kopīgu mācīšanas, 
kā arī rezultātu izplatīšanu par četrām galve-
najām tēmām:

- mācīšanās dabā;
- valodu apguve;
- robotika;
- māksla.

Tēmu satura apguvē akcents tika likts uz 
bērna mācīšanu sadarbojoties, attīstot rado-
šumu un iniciatīvu, aktīvi darot, risinot prob-
lēmas, plānojot savu darbību.

Projekta darbības laikā un arī pēc pro-
jekta nobeiguma turpinās apkārtējās vides 
mērķtiecīga iekārtošana, domājot par bērnu 
pašvadītu mācīšanos, resursu mērķtiecīgu 
izmantošanu un projekta rezultātu ilgtspējī-
gu izmantošanu.

“Valodiņas” kolektīvs lepojas ar sasnie-
gumiem, tās vārds ir izskanējis plašajā 
Eiropā, ieguvis atzinību par lielisku ieguldī-
jumu Eiropas skolotāju tālākizglītībā. Kopā 
ar projekta partneriem no četrām Eiropas 
valstīm tika radīti 22 mācību materiāli, izvei-
doti nodarbību apraksti, videomateriāli, kuri 
ir pieejami ikvienam skolotājam Eiropā. 
Materiāli ir apkopoti Eiropas Savienības 
“Erasmus” projektu rezultātu izplatīšanas 
platformā un projekta mājas lapā www.lear-
ningbydoing.lv.

Eiropas inovatīvas mācīšanas balvas 
pasniegšanas ceremonijā piedalījās Dobeles 
pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” 
vadītāja Vēsma Baķe.

No 2021. līdz 2025. gadam pēc Eiropas 
Komisijas iniciatīvas katru gadu “Erasmus+” 
programmas dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, tiek 
izsludināts atbalsta pasākums Eiropas izglī-
tības telpā – iespēja iegūt Eiropas Inovatīvas 
mācīšanas balvu. Iniciatīva tiek īstenota 
skolu sektorā, kurā identificē, izceļ un izpla-
ta “Erasmus+” projektos īstenoto izcilo mācī-
šanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju 
darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

2022. gada tēma bija “Kopīga mācīšanās, 
radošuma un ilgtspējas veicināšana”, kas 
tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus 
iniciatīvu – īstenot vides, ekonomikas un 
kultūras projektus, kuru mērķis ir apvie-
not dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevī-
gumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot 
Eiropas Zaļo kursu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” 
vadītāja Vēsma Baķe, saņemot balvu Briselē.

S   kolas mājaslapā lasāms: “Dr. Edgaram 
Francmanim pieder ideja par vidus-
skolas nepieciešamību Dobelē. Pēc 

Brīvības cīņām, līdzīgi kā daudzviet citur 
Latvijā, tika pieņemts lēmums veicināt 
izglītības un lauksaimniecības attīstību. 
1921. gada 24. jūlijā pēc Skolas padomes 
komitejas locekļa Edgara Francmaņa iero-
sinājuma valde pieņēma lēmumu par vie-
notās Latvijas skolas dibināšanu Dobelē 
ar vidusskolas un lauksaimniecības noda-
ļām. Par toreizējās Dobeles pilsētas ģimnā-
zijas dibināšanas brīdi uzskata laiku, kad 
1922. gada 15. martā tika parakstīts līgums 
starp Izglītības ministriju un Dobeles pilsē-
tas valdi.” DVĢ kolektīvs lēmis šo nozīmī-

go svētku notikumus atzīmēt visa mācību 
gada garumā.

21. oktobrī svinību cikls tika atklāts ar 100-
gades svētku kūku, klašu kolektīvu sveicie-
niem un vēsturisku foto!

25. oktobrī DVĢ pedagogu kolektīvs 
ikvienu Dobeles novada pedagogu aicinā-
ja piedalīties konferencē “Mācot mācos 
pats!”. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes 
Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadī-
tāju Uldi Dzērvi notika diskusijas par to, kā 
dati palīdz ieraudzīt skolēna, skolotāja un 
skolas sadarbību, lai veicinātu mācīšanos 
iedziļinoties. Pasākumā bija iespēja iepazī-
ties ar DVĢ skolotāju labās prakses piemē-
riem, kas veicina darbu ar izglītojamajiem. 
Vienlaikus tika meklētas kopīgas stratēģijas 
un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

29. oktobrī Dobeles pilsētas kultūras namā 
tika aizvadīts DVĢ kora “Sadziedis” koncerts, 
kurā kopīgās dziesmās vienojās gan šī brīža 

skolēnu, gan ģimnāzijas absolventu balsis. 
Tas bija vārdos grūti aprakstāms visu atkal-
satikšanās prieks ne tikai koncertā, bet arī 
vairākos mēģinājumos skolas skanīgajā zālē. 
Par izskanējušo koncertu milzīgs paldies 
vienmēr radošajam kora vadītājam – diri-
ģentam Raimondam Bulmeram – un kor-
meistarei Sandrai Bulmerei, kā arī koncert-
meistaram Valdim Tensonam. Liels paldies 
DVĢ deju kolektīvam “Solis”, kas papildināja 
koncertu ar raitu dejas soli, izdejojot to kora 
dziesmas pavadījumā.

2. novembrī ģimnāzijas kolektīvs lepojās 
ar saviem jauniešiem Madaru Miezi, Esteri 
Upmali un Enriju Birzi, kas kopā ar Auces 
vidusskolas un Starptautiskās vidusskolas 
“Ekziperī” skolas audzēkņiem veiksmīgi pie-
dalījās diskusijā ar Latvijas Valsts prezidentu 
Egilu Levitu Satversmes debašu sestajā ciklā 
“Latvietība – privilēģija vai nasta?”. Diskusija 
notika Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē 

“Zinta” Latvijas Valsts prezidenta vizītes laikā 
Dobeles novadā.

Ģimnāzijas jauniešiem bija īpašs prieks tik-
ties ar ģimnāzijas absolventi Inesi Supi (LTV 
raidījums “4. studija”), kura profesionāli mode-
rēja šo pasākumu! Skolas direktore Inese Didže 
atzīst – arī šis, pašu neplānotais, pasākums 
deva savu artavu Absolventu gada norisē!

Pēc sarunas ar DVĢ direktori Inesi Didži 
ir saprotams, ka šādi pasākumi visa mācību 
gada garumā būs kā nelielas, bet sirsnīgas 
dāvanas savai skolai apaļās jubilejas gadā. 
Tieši tā ir iespējams apjaust un parādīt tos 
ieguvumus, kas iemācīti vai iegūti skolā, tieši 
tā ar šī brīža labiem darbiem un savu dzīves 
pieredzi ir gaidīti absolventi savā skolā.

Aicinām sekot jebkurai publiskotai jubilejas 
aktivitātei, laipni gaidīti un aicināti tās apmek-
lēt arī skolas absolventus un bijušos skolas dar-
biniekus, lai tādejādi izmantotu iespēju atkal 
vērt Dobeles Valsts ģimnāzijas durvis.

Dobeles Valsts ģimnāzijai – 100!                     Foto: no DVĢ arhīva
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Šķiroto atkritumu apsaimniekošana (DAV):
Dobeles pilsētā un Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastos.

Bez maksas  (fiziskās personas)
Plastmasas iepakojumus:
PET (dzērienu pudeles),
HDPE (sadzīves ķīmijas, šampūnu,
vējstikla šķidruma iepakojumus),
LDPE (plēves, transportēšanas
iepakojumus), Big–Bag maisus;
papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas
(bez vākiem);
kartonu;
elektropreces (neizjauktā veidā);
stikla pudeles un burkas;
alumīnija dzērienu bundžiņas;
akumulatorus, baterijas;
apģērbu, apavus.

Par maksu
Šķirotus būvniecības atkritumus (betona fragmentus
bez metāla piemaisījumiem, ķieģeļus, flīzes) (t);
nešķirotus būvniecības atkritumus un logu stiklu (t);
azbestu saturošos būvmateriālus (jumta šīferis) (t);
īpašuma sakopšanas atkritumus (t);
bioloģiskie atkritumus (t) un koksni (t);
lielgabarīta atkritumus (t);
dienasgaismas lampas (gab.);
krāsas, to iepakojumus (kg);
bīstamo iepakojumu (kg);
motoreļļu (kg) un eļļas filtrus (kg);
automašīnu riepas (līdz 16 collām) (gab.);
kravas auto, industriālās un traktortehnikas nolietotās
riepas (t).

INFORMĀCIJA PAR ŠĶIROTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
Šobrīd īpaša loma ir atkritumu šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt ikkatra iedzīvotāja maksājumu par radīto
atkritumu apsaimniekošanu. Informējam par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā.

Papīru, kartonu;
makulatūru (grāmatas un žurnālus bez vākiem);
saplacinātas PET dzērienu pudeles;
saplacinātas auto logu tīrīšanas
šķidruma kanniņas (HDPE);
plastmasas plēvi, maisiņus (LDPE);
alumīnija dzērienu bundžiņas.

Stikla taru:
pudeles;
burkas bez iepriekšējā pildījuma
atliekām un vāciņiem.

Augļus, dārzeņus (to mizas un kauliņus);
graudaugus un to produktus;
kafijas un tējas biezumus (izņemot tējas maisiņus un kafijas
filtrus, kas jāmet nešķiroto sadzīves atkritumu tvertnēs);
augu izcelsmes termiski apstrādātus ēdienu atlikumus;
dzīvnieku izcelsmes termiski apstrādātus ēdienu atlikumus;
olu čaumalas;
novītušus ziedus un vecus augus (garus augus jāsalauž);
bojātus augļus un dārzeņus;
nopļautu zāli;
koku lapas;
sīkus zarus;
augu saknes.

Konteinerā MEST Konteinerā NEMEST!

Vienreizējās lietošanas traukus;
krējuma trauciņus;
eļļas pudeles;
čipsu pakas, tetrapakas;
putuplastu;
metāla vāciņus un citus metāla atkritumus;
cita veida pārtikas iepakojumu.

Logu stiklu;
Spoguļstiklu;
keramiku (t.sk. balzama pudeles);
traukus;
metāla vāciņus.

Šķidrumus;
eļļas;
vienreizējās lietošanas traukus (t.sk. papīra un bioplastmasas);
mājdzīvnieku pakaišus un izkārnījumus;
bioplastmasas izstrādājumus;
bioloģiskās autiņbiksītes;
apstrādātu koksni (zāģmateriālus, izstrādājumus no koksnes);
mežsaimniecības atlikumus, t.sk. celmus,
koku stumbrus, lielus zarus;
sienu, salmus;
augsni, kūdru, smiltis, grunti, pelnus, akmeņus;
kūtsmēslus;
notekūdeņu dūņas;
medikamentus un citus atkritumus.

Konteinerā bez maksas ievietojami atkārtotai lietošanai derīgi apavi un apģērbi, kuri ir tīri.

Dzeltens konteiners:
papīram,

kartonam,
PET pudelēm,

alumīnija dzērienu
bundžām.

Zils konteiners
(privātmājām, 0,14 m3),

Zaļš konteiners
(DAV punktos):

stikla pudelēm un burkām.

Brūns konteiners:
dārza un virtuves

atkritumiem.

Lillā konteiners:
apģērbiem un apaviem,

kas ir derīgi atkārtotai
lietošanai.

Dobeles novada pašvaldības šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Spodrības ielā 2,
Dobelē, darba dienās 8.00–12.00 un 13.00–17.00, trešdienās 8.00–12.00 un 13.00–19.00,
sestdienās 9.00–12.00, iedzīvotāji var nodot šādus atkritumus:

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apsaimnieko 
visu veidu mājsaimniecībā radītos atkritumus veidus
un pateicas klientiem par sadarbību.
Kopā būsim draudzīgi videi un šķirosim
mājsaimniecībā radītos atkritumus!

Plašāka informācija: www.dobeleskomunalie.lv.
Tālr. uzziņām: 63722396, 63781278.

Ausmas iela 5 Atmodas iela 1 Brīvības iela 10B Krasta iela 1A
Ausmas iela 27 Bērzes iela 15 Brīvības iela 17 Meža prospekts 6
Dainu iela 5 Zaļā iela 5 Muldavas iela 1 Skolas iela 10
Dainu iela 10 Zaļā iela 21 Muldavas iela 4 Skolas iela 16
Liepu iela 4B Zaļā iela 29 Zaļā iela 44 Kr. Valdemāra iela 3

Dzirnavu ielā 1,
pie Dobeles 1. vidusskolas

Spodrības ielā 2,
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā

DAV punkti Dobeles pilsētā:
Apģērbus un apavus, kas ir derīgi
atkārtotai lietošanai, BEZ MAKSAS
var ievietot tekstila konteinerā:

Apģērbus un apavus, kas ir derīgi atkārtotai
lietošanai, Dobeles novadā BEZ MAKSAS var
ievietot tekstila konteineros: 

Šķiroto atkritumu savākšanas īslaicīgas uzglabāšanas
novietnēs Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes,
Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes,
Penkules un Zebrenes pagastos drīkst novietot tikai
nolietotas elektropreces neizkomplektētā veidā:

Auru pagasts:
Gardene;
Lielbērze;
Auri;
Ķirpēni.

Krimūnu pagasts:
Akācijas;
Krimūnas, Upes iela;
Krimūnas, Lauku iela.

Dobeles pagasts:
Lejasstrazdi;
Lejasstrazdi 25;
Aizstrautnieki, Avoti;
Aizstrautnieki, Dainas.

Bērzes pagasts:
Bērze;
Miltiņi;
Šķibe.

Bikstu pagasts:
Biksti;
Līvi;
Upenieki.

Annenieku pagasts:
Annenieki;
Kaķenieki, Draudzības iela;
Kaķenieki, Skolas iela 5.

Jaunbērzes pagasts:
Ceriņu iela 1;
Ceriņu iela 5;
Dārza iela.

Penkules pagasts:
Penkules skola.

Naudītes Pagasts:
Apgulde;
Naudīte.

Zebrenes pagasts:
Zebrene;
Oškalni.

DAV punkti Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes,
Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastos:

Annenieku pag. Kaķenieki, Upes iela 3
 Annenieki, Bērziņi
Auru pag. Auri, Skolas iela 7
 Ķirpēni, Upes iela 7
Bērzes pag. Bērze, Bērze 13
 Miltiņi, Birztalas 7
 Šķibe, Dārza iela 2
Dobeles pag. Aizstrautnieki, Ziedoņi
 Lejasstrazdi, Maišeļi
Krimūnu pag. Akācijas, Akācijas 8
 Krimūnas, Upes iela 2
Jaunbērzes pag. Jaunbērze, Ausmaņa iela 6C
Naudītes pag. Apgulde, Dārza iela 3
 Naudīte, Naudītes skola
Penkules pag. Penkule, Vecā skola
Zebrenes pag. Zebrene, Spīdīši
Bikstu pag. Biksti, Vecmūrnieki

Auru pag. Auri, Skolas iela 2
Annenieku pag. Kaķenieki, Upes iela 3
Bikstu pag. Biksti, “Vecmūrnieki”
Bērzes pag.  Šķibe, Dārza iela 2
Krimūnu pag. Krimūnas, Upes iela 2
Jaunbērzes pag. Jaunbērze, Ceriņu iela 2
Penkules pag. Penkule, “Vecā skola” (Pasta ēka)
Naudītes pag. Apgulde, Dārza iela 3
Dobeles pag. Aizstrautnieki, “Ziedoņi”
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12. un 13. oktobrī Dobeles novada pašval-
dības vadība un domes deputāti ciemojās 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos, 
iepazina triju pagastu iedzīvotāju veiksmes 
stāstus, uzklausīja vislielākās bažas un prob-
lēmas, organizēja tikšanos ar iedzīvotājiem, 
lai izzinātu viņus interesējošus jautājumus.

Abas dienas ar pagastu iedzīvotājiem tikās 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars 
Gorskis, viņa vietnieki Guntis Safranovičs 
un Edgars Laimiņš, kā arī Dobeles novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aldis 
Lerhs.

Katrā pagastā organizētās darba vizītes, 
tāpat kā citos pagastos, sākās ar pagasta 
teritorijas iepazīšanu, vienlaikus pievēr-
šot īpašu uzmanību vietām, kur budžetā to 
labiekārtošanai iestrādāts lielākais finan-
sējums. Neizpalika arī sarunas ar pagastu 
pārvalžu vadītājiem Sandru Latišu un Māri 
Berlandu par prioritāri sakārtojamajām lie-
tām un tām, kuras jāsakārto, plānojot dar-
bus tuvākajā nākotnē.

Kopumā priecēja fakts, ka daudz lietu 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos 
ir sakārtotas – ceļu segumi, ielu apgaismo-
jumi, labiekārtotie gājēju celiņi, sporta un 
atpūtas infrastruktūra, bērnu rotaļu lauku-
mi ciematos. Tas liecina, ka šobrīd ir jātur-
pina teritorijas labiekārtošana, uzturēšana 
un pilnveidošana.

Augstkalnes pagastā vizīte sākās ar vie-
sošanos SIA “Silāres”. Gaļas pārstrādes un 
tirdzniecības uzņēmuma produkcija tirgū 
ir labi pieprasīta, lielākās bažas šobrīd rada 
gaidāmās augstās elektrības cenas, jo visa 
ražotne balstās uz roku darbu un lielu elek-
trības patēriņu.

Vizītes turpinājumā tika apskatītas 
Augstkalnes bibliotēkas un sociālo dzīvok-
ļu telpas, īpaša uzmanība tika pievērta 
tukšajām telpām, kas būtu remontējamas 
un pielāgojamas Augstkalnes pamatskolas 
atbalsta personāla darbam, medmāsai un 
logopēdam. Ciemojoties Augstkalnes aptie-
kā, viesus pārsteidza daudzveidīgais medi-
kamentu piedāvājumu klāsts un, protams, 
aptiekāres Ivetas uzņēmība. Vienlaikus 
tika pārrunātas vairākas iespējas, lai radī-
tu drošāku un pārredzamāku ceļa līkumu 
gar aptieku, veikalu un ceļu krustojumu uz 
Bukaišiem. Starp vairākiem iespējamajiem 
risinājumiem tika minēti – fotoradars un 
ielu spoguļi.

Pagasta pārvaldes vadītāja aicināja ciemi-
ņus doties arī uz apdzīvoto vietu Dzeguzēni, 
kur, runājot ar vietējiem iedzīvotājiem, iezī-
mējās vislielākā problēma – nokļūšana no 
un līdz mājvietai, tātad vislielākā problēma 
ir ceļi. Un šoreiz, kā atzīmēja domes priekš-
sēdētājs Ivars Gorskis, tie ir nesakārtotie 
valsts ceļi.

Tērvetes pagastā vizītes laikā uzmanība 
tika veltīta tām vietām, kas tuvākajā laikā 
būtu sakārtojamas, t.sk., bijušās Tērvetes 
sanatorijas garāžas, kurās ir jāiegulda finan-
sējums jumtu sakārtošanai, lai tās turpinātu 
lietderīgi kalpot iedzīvotājiem. Tika apskatī-
ta arī vieta, kur plānotas izbūvēt attīrīšanas 
iekārtas Sanatorijas māju ciematā. Šobrīd 
daudz tiek diskutēts par šo izbūves vietu, tā 
iezīmēta savulaik izstrādātajā projektā, bet 
attīrīšanas iekārtu perspektīvie apsaimnie-
kotāji “Dobeles ūdens” nav pārliecināti par 
šīs vietas racionālu apsaimniekošanu.

Vizītes laikā tika apskatīti arī pašvaldī-
bai piederošie dzīvokļi Sanatorijas mājā 

NOSLĒDZIES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 
ORGANIZĒTAIS SARUNU CIKLS AR PAGASTU IEDZĪVOTĀJIEM
Oktobrī un novembra sākumā notika noslēdzošās tikšanās ar Dobeles nova-
da pagastu iedzīvotājiem, kur atklātu sarunu veidā Dobeles novada pašval-
dības vadība pārrunāja ar mūsu novada iedzīvotājiem aktuālos un plānotos 
darbus, kā arī atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.

4, lai veicinātu to racionālāku privatizēša-
nu, uzmanība tika vērsta arī uz pašvaldī-
bai piederošo dzīvokli daudzdzīvokļu mājā 
“Labrenči”, kas varētu palikt pašvaldībai 
trūkstošo speciālistu piesaistei.

Ciemiņu uzmanību piesaistīja pērn node-
gušās mājas “Laktas” grupas, kas ir gluži kā 
nevēlama vizītkarte, iebraucot Tērvetē no 
Jelgavas puses. Kā prioritāte jaunajā budže-
tā tika saglabāta gājēju celiņa izbūve no 
Krasta ielas Tērvetē līdz tiltam pāri Tērvetes 
upei. Par šo nepieciešamību iedzīvotāji jau 
bija izrādījuši ļoti lielu interesi, šo jautāju-
mu domes vadība solīja tērvetniekiem atri-
sināt. Domes vadība ir gandarīta, ka izteiktā 
iedzīvotāju vēlme ir saglabāta un respektēta 
arī jaunizveidotās Dobeles novada pašvaldī-
bas budžetā.

Bukaišu pagastā lielu interesi raisīja valsts 
ceļa posma Bukaišu centrs–skola kritiskais 
stāvoklis, uz ko tika saņemta atbilde, ka 
diemžēl valsts īpašumā esošie lauku ceļi nav 
prioritāte, un šobrīd jāatzīst, ka pašvaldības 
ceļu stāvoklis ir daudz kvalitatīvāks.

Turpinot sarunu par valsts sniegtajiem 
pasta pakalpojumiem, nācās secināt, ka lik-
vidēto pasta nodaļu dēļ avīzes līdz pastkastī-
tēm nonāk tikai vēlā pēcpusdienā, un loģisks 
ir jautājums, kas notiks ziemas apstākļos? 
Diemžēl iedzīvotāji secina, ka ir jūtams, ka 
valsts politikai lauku teritorijas neinteresē.

Aktīvi sarunā iesaistījās senioru deju 
kolektīva dalībnieki, kam interesēja viņu 
pašu veidoto pasākumu organizēšana un 
nokļūšana uz tiem. Viennozīmīgi – pašdarb-
nieku kolektīvu darbība un aktivitātes dotē-
jamas caur kultūras iestādēm.

Sarunā iesaistījās arī Bukaišu pagasta pār-
valdes vadītāja un tautas nama vadītāja, 
kura apliecināja, ka svarīgi ir arī turpmāk 
organizēt iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu 
vai nu individuāli, vai pagastu sanāksmēs, jo 
tikai tā ir iespējams paust savu viedokli un 
izzināt iedzīvotāju vajadzības.

Augstkalnes pagastā bērnu vecākus inte-
resēja jautājumi par ārpusskolas aktivitā-
tēm tuvāk dzīvesvietai. Uz ko tika saņem-
ta atbilde, ka tas šobrīd būtu ļoti sarežģīti 
risināms jautājums, jo saistīts ar transporta 
nodrošinājumu, pedagogu lielo noslogoju-
mu profesionālajās interešu izglītības ies-
tādēs. Vienlaikus tika izteikta nožēla par to, 
ka pirmsskolas grupās vairs netiek īstenota 
interešu izglītība iepriekšējo gadu līmenī, jo 
Dobeles novada pašvaldībai to nodrošināt 
visā novadā  finansiāli ir ļoti dārgi, līdz ar to 
nav iespējams, kā tas savulaik bija Tērvetes 
novadā.

Sarunas laikā vecāki lielu paldies teica 
Dobeles novada pašvaldībai, kas ir spēju-
si saglabāt un nodrošināt skolā brīvpusdie-
nas, jo tas ir ļoti liels atvieglojums vecā-
kiem, īpaši daudzbērnu ģimenēs. Domes 
priekšsēdētājs uzsvēra, ka šobrīd pašvaldī-
ba ir atradusi finansējumu pusdienu izce-
nojuma sadārdzinājumam, un brīvpus-
dienas tiks nodrošinātas līdz mācību gada 
noslēgumam.

Sarunā izskanēja arī jautājums par to, vai 
Dobeles novadā ir iespēja jaunajiem spe-
ciālistiem tikt pie sava dzīvokļa. Atbilde 
izskanēja, ka pašvaldībai esot dzīvokļi, tikai 
tie ir ļoti bēdīgā stāvoklī un remontējami. 
Tas nozīmē, ka pašvaldība var palīdzēt jau-
najiem speciālistiem dzīvokļu nodrošināju-
mā. Vienlaikus izskanēja arī ieteikums sekot 
līdzi dzīvokļu izsoles aktualitātēm pašvaldī-

bas mājaslapā un “Dobeles Novada Ziņās”.
Noslēgumā arī Augstkalnes pagastā izska-

nēja visproblemātiskākā tēma – valsts ceļu 
stāvoklis, kas pat pagasta centrā joprojām ir 
tāds, kāds bija kolhoza laikā. Tika diskutēts 
arī par to, kā draudzīgi sadzīvot pašvaldībai 
un lielajiem zemniekiem, lai pienācīgi uztu-
rētu ceļa kvalitāti, t.sk., rūpējoties par ceļa 
apmalēm un neveidojot tā saucamās “ceļa 
vannas”.

Iedzīvotāju sanāksmē Tērvetes pagastā vai-
rāki jautājumi un atbildes atkārtojās, tomēr 
īpaši no daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” 
iedzīvotājiem izskanēja jautājums par dze-
ramā ūdens kvalitāti, kur tika saņemta atbil-
de, ka ir jādara viss, lai ūdens kvalitāte būtu 
laba. Un tā kā ar nākamā gada 1. janvāri par 
to atbildību uzņemsies “Dobeles ūdens”, tad 
informācija par iedzīvotāju problēmu tiks 
nodota “Dobeles ūdenim”, lai rastu risināju-
mu. Sarunas turpinājumā izskanēja jautāju-
mi gan par 75 dzīvokļu mājas apkures režī-
miem, gan jauno māmiņu vēlmēm pagal-
ma labiekārtošanā. Sekoja arī tradicionālais 
jautājums par senioru aktivitātēm un tradi-
cionālā atbilde par finansējuma piesaisti ar 
nevalstisko organizāciju starpniecību.

Sarunas noslēgumā Dobeles novada 
domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis jautāja, 
kā iedzīvotāji jūtas jaunizveidotajā novadā, 
uz ko tika saņemta ātra atbilde, ka bija labi 
mūsu Tērvetes novadā. Bet, citējot domes 
priekšsēdētāju: “Mēs esam tur, kur mēs 
esam, un mums kopīgi jāveido šī jaunā 
novada sistēma tā, lai tā būtu tikpat laba, 
kāda bija, un jātiecas, lai tā būtu vēl labāka.”

Pēc katra pagasta iepazīšanas Dobeles 
novada pašvaldības vadība tikās ar iedzīvo-
tājiem, lai uzklausītu viņu viedokļus, problē-
mas, nepieciešamos uzlabojumus, lai snieg-
tu ziņas, par kurām iedzīvotāji, nokļūstot 
apvienotajā Dobeles novadā, vēl nav saņē-
muši pietiekamu informāciju.

Katrā iedzīvotāju sanāksmē Dobeles nova-
da domes un pašvaldības vadītāji sniedza 
informāciju:

- par atkritumu apsaimniekošanu, kas no 
2023. gada 1. februāra mainīsies Tērvetes, 
Augstkalnes un Bukaišu pagastos, jo apsaim-
niekošanu pārņems “Dobeles komunālie 
pakalpojumi”. Pašvaldība vēlas, lai “Dobeles 
komunālais dienests” savā apsaimniekošanā 
pārņem visu Dobeles novadu. Protams, tika 
norādīts, ka ar mājas iedzīvotāju lēmumu 
var izvēlēties arī citu iespēju;

- par ūdenssaimniecību Dobeles novadā 
tika sniegta informācija, ka tās apkalpošanu 
visā novadā ar 2023. gada 1. janvāri pārņems 
“Dobeles ūdens”. Tas noteikti rezultēsies ar 
cenu kāpumu, jo pēdējo reizi cenas pārskatī-
tas vēl 2017. gadā, protams, nav mazsvarīgi, 
ka pakalpojums saistīts ar elektroenerģijas 
cenu kāpumu;

- kopīgi tika diskutēts par elektrotaupības 
pasākumiem visā Dobeles novadā un maksi-
mālu pāreju uz LED apgaismojumu;

- seniorus interesēja, kā piesaistīt finan-
sējumu līdz šim ierastajām aktivitātēm. 
Atbilde bija – dibinot biedrības vai iesais-
toties kādas citas nevalstiskās organizācijas 
darbībā, jo katru gadu tās var iesniegt savas 
vēlmes un finansējuma apmēru pašvaldībai, 
kas pēc iesniegšanas tiek izskatītas un iespē-
ju robežās iekļautas pašvaldības budžetā. 
Aicinājums – pašiem jābūt aktīviem!

- domes priekšsēdētājs informēja par 
2023. gada ieceri – Pašvaldības koordinācijas 
centra izveidi, kurā darbosies īpaši veidota 
mobilā aplikācija, kurā tiks iekļauti vairāki 
pašvaldības pakalpojumi. Šobrīd iedzīvotāju 
ērtībām veiksmīgi šāda iespēja jau darbojas 
atsevišķās Latvijas pašvaldībās;

- tika ieskicēta iecere – Konsultatīvās 

padomes izveide pagastos, kas varētu palī-
dzēt pēc iespējas plašāku iedzīvotāju daļu 
iesaistīt pašvaldības attīstības dokumentu 
apspriešanā, un racionālāka, uz iedzīvotāju 
vajadzībām balstīta budžeta izstrādi.

Lielaucnieki grib atjaunot sava deju 
kolektīva “Klabdancis” darbību

24. oktobrī Dobeles novada domes pār-
stāvji devās uz Lielauci, kur Lielauces Tautas 
namā domes priekšsēdētāju un viņa kolēģus 
sagaidīja dažādu paaudžu ļaudis. Jautājumu 
bija daudz, un sarunā aktīvi iesaistījās arī 
pagasta pārvaldes vadītāja Dina Meldere. 

Tāpat kā citos pagastos, arī Lielaucē bažas 
rada VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā esoša 
iela, kas Lielaucē ir centrālā. Par to Ivars 
Gorskis izteica cerības, ka jaunais satik-
smes ministrs varētu šo problēmu risināt. 
Lielaucniekus tāpat bažīgus dara ģimenes 
ārsta prakses slēgšana un vidējās deju paau-
dzes kolektīva “Klabdancis” darbības pār-
traukšana. Tā kā šis ir vienīgais deju kolek-
tīvs Tautas namā, vietējie dejotāji gaida, kad 
beidzot tiks izstrādāts nolikums, lai darbību 
varētu turpināt. Tā kā kolektīvā nav nepie-
ciešamie astoņi, bet gan tikai 6 pāri, paš-
valdībā vairākkārt par to diskutēts. Taču, 
ņemot vērā to, ka šis kolektīvs ir vienīgais, 
lai arī skatēs nevarēs piedalīties, darbība tiks 
atjaunota. Attiecībā uz ģimenes ārsta prak-
si Lielaucē jāatzīst, ka jau vairākus gadus 
ģimenes ārste neizmanto iespēju pieņemt 
pacientus Lielaucē, lai arī tāda iespēja ir, tel-
pas ir pieejamas. Ivars Gorskis sarunas laikā 
skaidroja pašvaldības centienus piesaistīt 
vairāku profesiju pārstāvjus ar stipendiju 
palīdzību, kas veiksmīgi izdevies ar studē-
jošu novadnieci, kura pēc studiju beigām 
atgriezīsies Bēnē.

Lielaucniekus uztrauc estētiskais pagas-
ta izskats, līdz ar to iedzīvotāji vērsa uzma-
nību, ka vietējiem nepavisam nepatīk gada 
sākumā nodegušās kūts ēkas izskats, taču 
Dina Meldere atbildēja, ka ēkas nojaukšana 
prasa ļoti lielus finanšu līdzekļus, kas šobrīd 
nav pieejami.

Lielaucnieki tāpat vēlas, lai tiktu sakār-
tots ceļa posms, kas ved uz kapiem, jo pa to 
brauc liels skaits iedzīvotāju. Domes priekš-
sēdētājs skaidroja, ka pašvaldības mēr-
ķis ir samērīgi sakārtot ceļus katrā pagas-
tā un ciemā, neuzsverot kā prioritāti tikai 
tos ceļus, pa kuriem norisinās intensīvāka 
satiksme.

Sarunas laikā Ivars Gorskis informēja par 
šobrīd notiekošo jaunās novada mājaslapas 
izstrādes procesu, norādot, ka tās izstrādā-
šanu sedz no valsts budžeta līdzekļiem un 
tā būs ērtāka lietošanai, jo pēc viena stan-
darta tādas tiek lietotas jau vairākās pašval-
dībās Latvijā.

Bēnenieki vēlas savu pastaigu taku 
un jauniešiem atbilstošas nodarbes

Bēnes Tautas namā uz satikšanos ar paš-
valdības vadību bija ieradušies ap 20 vietē-
jo iedzīvotāju, kuri nekautrējās izteikt savas 
nepiepildītās vēlmes pagastā. Gluži tāpat 
kā daudzviet citur, arī bēnenieki uzsvēra 
neapmierinošo ceļu stāvokli pagastā, kas, 
kā izrādās, arī ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
pārziņā. Vienlaikus vietējos bažīgus dara 
Valsts policijas ekipāžu trūkums, turklāt uz 
izsaukumu ir jāgaida ļoti ilgs laiks. Diemžēl 
Ivars Gorskis nevarēja kliedēt vietējo iedzī-
votāju bažas, jo jau drīzumā plānots Dobeles 
iecirkni pievienot Tukuma Valsts policijas 
iecirknim.

Pašvaldības vadības uzmanība tika vēr-
sta arī uz to, ka Bēnes centrā nepieciešama 
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Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2022. gada 30. martā apstiprinātu nolikumu “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu aktivitāšu un 
bērnu un jauniešu nometņu projektiem Dobeles novadā” (lēmums Nr.98/5) un saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu vasaras 
nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas lēmumu (2022. gada 26. oktobra protokols Nr. 37), ir atbalstīti 6 jauniešu izstrādāti pro-
jekti, kas īstenojami līdz 2022. gada beigām.

Dobeles novada dome atbalstījusi projektu īstenošanu 2881 eiro apmērā. “Finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtība jauniešu un jaunatnes biedrību projektu 
programmā” atbalstīti šādi projekti:
Iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtā summa (eiro) Projektu īstenošanas laiks
Biedrība “JM JUMIS” Audio pastaiga vēsturiska detektīva žanrā 600,00 1. novembris – 18. decembris
Biedrība “Dobeles Jauniešu dome” Radi, rādi savu telpu 600,00 1. novembris – 16. decembris
Penkules pamatskolas pašpārvaldes jaunieši Citādie Ziemassvētki Penkulē 575,00 8. novembris – 18. decembris
Jauniešu neformālā grupa “Rozā panteras” – Kristīne Fomičeva 11. novembris – Citāda diena 96,00 1.–14. novembris
Diāna Visnapa – Dobeles deju studijas DPKN vadītāja (saimnieciskās 
darbības veicēja)

Dobeles deju studijas DPKN dalība ielu deju 
sacensībās “Lithuanian Cup 2022”

600,00 23.–27. novembris

Jauniešu deju kolektīva “Re–Kā” pārstāve Laura Kristīne Kulbe “Re–Kā” dancot gāja 410,00 17.–18. decembris

Oktobra vidū ar koncertu, dejām un dzīvo pasaku tēlu līdzdalību izskanēju-
si vasaras tūrisma sezona Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. To aprī-
lī ieskandina ikgadējie pavasara svētki “Valpurģu nakts” un vairāk nekā pēc 
pusgada noslēdz pasākums “Pasakas midzināšana”. Kas notiek pēc tam? 
Parks nedodas ziemas miegā – tas ir atvērts un gaida viesus visu gadu! 

kanalizācijas sistēmas paplašināšana, uz ko 
vietvaras pārstāvis atbildēja, ka lieli projekti 
šajā ziņā diemžēl nav plānoti, vēl jo vairāk – 
ņemot vērā to, ka arī tur, kur iedzīvotājiem 
ir iespēja pieslēgties centralizētajai sistē-
mai, tas netiek darīts, turpmāk būs jāpie-
vērš pastiprināta uzmanība, lai veicinātu 
pieslēgšanos centralizētajām sistēmām, kas 
izbūvētas, piesaistot ES finanšu līdzekļus, jo 
ir noteikumi, kas jāizpilda, īstenojot šādus 
projektus.

Turpinājumā bēneniece, kura ikdie-
nā strādā ar jauniešiem, vērsa uzmanību, 
ka Bēnē jauniešiem ir ierobežotas iespē-
jas savam vecumam atbilstošām nodarbēm. 
Jaunajā bērnu laukumā pat ir zīme, ka tajā 
nedrīkst iebraukt ar velosipēdu vai skri-
tuļslidām, līdz ar to Bēnē novērojama bez-
jēdzīga jauniešu brīvā laika pavadīšana, jo 
ne visiem ir iespēja aizbraukt uz Auci vai 
Dobeli. Ivars Gorskis atzina, ka ir nepiecie-
šama arī pašu vietējo iedzīvotāju iniciatīva, 
taču tuvākajā nākotnē ir plānots intensīvāks 
darbs ar jauniešu grupām, veidojot saturīgu 
brīvā laika pavadīšanas plānu.

Kā zināms, Bēnes ģeogrāfiskais novie-
tojums jau izsenis ir radījis problēmas ar 
ūdens līmeni grāvjos. Arī šajā reizē kāda 
iedzīvotāja, kurai pieder privātmāja, vērsa 
uzmanību, ka viņas dārzs regulāri applūst, 
un, viņasprāt, tas notiek tāpēc, ka, lejot 

IZVĒRTĒTI JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU PIETEIKUMI

LVM DABAS PARKĀ TĒRVETĒ NOSLĒGUSIES VASARAS SEZONA

Vasaras sezona bijusi notikumu pārpilna: 
aizvadītas vides stāstu dienas, muzikāli un 
teatrāli koncerti, sportiskas aktivitātes, sarī-
koti vērienīgi pasākumi, tai skaitā “Latvijas 
Meža dienas 2022”. Pasākuma rīkošanā līdzās 
dažādām meža nozares organizācijām iesais-
tījās arī Dobeles novada pašvaldība. Novada 
domes amatpersonas ar svētku runu pieda-
lījās atklāšanā, par tūrisma iespējām stāstī-
ja “Radio SWH” mobilajā studijā. Savukārt 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdar-
bības atbalsta centra organizētajā Dobeles 
novada stendā darbojās dažādu amatu pratē-
ji no Jaunbērzes, Aizstrautniekiem un Auces 
puses. Par vietējo amata meistaru veikumu 
un darbošanos priecājās 14,5 tūkstoši Meža 
dienu ciemiņu.

Šovasar nosvinēta arī dabas parka senā-
kās koka skulptūras Meža ķēniņa 50. gada-
diena. Gan par godu Meža ķēniņam, gan 
ņiprajam laimes meklētājam Sprīdītim trešo 
gadu rīkoti svētki. Pasaku meža takās ik 
dienu varēja sastapt iemīļotos pasaku tēlus, 
kuri pat pašus kūtrākos meža viesus prata 
iesaistīt jautrās nodarbēs: Rūķu saimi, Sila 
Raganiņu, Princesi Zeltīti, Sīkstulieni, Peli 
un Zaķi Brenci.

Augusta vidū dabas parkā Tērvetē sveicām 
šī gada 100 000 parka apmeklētāju, šoreiz tā 
bija ģimene no Lietuvas. Tas neizbrīnīja – lie-
lākā daļa ārvalstu viesu ieradušies no tuvā-
kās kaimiņvalsts. Jūlijā un augustā lietuviešu 
īpatsvars sasniedza teju 90% no parka die-
nas apmeklētāju skaita. Lepojamies, ka LVM 

dabas parku Tērvetē kā savu brīvdienu gala-
mērķi izvēlējušies arī tūristi no tālākām val-
stīm: Izraēlas, Turcijas, Vācijas, Portugāles, 
Šveices u.c.

Prieks, ka līdztekus atpūtai un izklaidei 
parka takās devās ievērojams skaits bērnu 
un jauniešu, mācoties dabā. Zaļajā klasē 
un LVM Meža ekspedīcijās līdz novembrim 
devušies 2906 skolēni. Paldies Dobeles 1. 
vidusskolas, Dobeles sākumskolas, Bikstu 
pamatskolas, Augstkalnes pamatskolas, 
Annas Brigaderes pamatskolas, Gardenes 
pamatskolas, Dobeles Valts ģimnāzijas un 
Dobeles PII “Zvaniņš” pedagogiem – mums 
aug īsteni dabas bērni un meža gudrinieki!

Savu pirmo vasaras tūrisma sezonu godam 
aizvadījis Latvijas valsts mežu dabas parka 
glempings, kurš piedāvā iespēju baudīt 
naktsmieru neierastos, omulīgos namiņos 
zem zemes vai kokos Tērvetes ūdenskrātuves 
krastā. Šai vietai nenoliedzami piemīt savs 
šarms – vasarā rezervāciju kalendārs bija aiz-
pildīts pilnībā.

Šī vasara nesusi arī virkni neaizmirstamu 

pirmo pieredžu – rīkotas pirmās kāzu svinī-
bas un vienlaicīgi uzņemti divi lieli pasāku-
mi: Latvju pirts un SPA asociācijas rīkotais 
“Pirts un veselības festivāls 2022”, kā arī taku 
skrējiena “Stirnu buks” organizētais sacensī-
bu posms.

Lai gan mežs šobrīd lēnām laižas zie-
mas snaudā, un dabā drīzumā iestāsies 
miers, dabas parkā Tērvetē turpinās rosī-
ba. Rudens–ziemas sezonā pirmsskolas un 
sākumskolas bērnu grupām piedāvājam 
piedalīties dažādās tematiskās vides rado-
šajās darbnīcās, kā arī izzinošos pārgājie-
nos. Savukārt pieaugušo grupas tiek aici-
nātas pieteikties darba kolektīvu saliedē-
šanās pasākumiem kopā ar enerģisko Sila 
Raganiņu.

Kā ierasts, gan lielus, gan mazus parka 
apmeklētājus ciemos ikdienu gaidīs sirsnīgā 
Rūķu saime – viņus mežā varēsi sastapt gan 
rudens dzestrumā, gan ziemas saltumā.

Tiekamies mežā!
LVM dabas parka Tērvetē

Informācijas centrs
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asfaltu, ceļa segums tika pacelts augstāk, 
nekā vajadzētu. Šai problēmai tehniski ir 
iespējami risinājumi, par kuriem konkrētāk 
pašvaldības pārstāvji jau aicināja vērsties 
tieši pašvaldībā.

Tāpat vietējie iedzīvotāji vērsa uzmanību, 
ka ir izslāpuši pēc aktivitātēm svaigā gaisā 
un vēlas savu pastaigu taku. Šim mērķim 
noskatīta pat vieta – gar ezera malu, kur 
nākotnē varētu attīstīt arī atpūtas vietu plud-
malē. Samērā asas diskusijas izraisīja Bēnes 
Mūzikas un mākslas skolas pārvietošana uz 
Bēnes pamatskolas telpām.

Ivars Gorskis skaidroja, ka ikvienās pār-
maiņās vispirms ir jāizvērtē racionālā puse: 
“Plāns ir rīkoties lietderīgi un apvienot abas 
iestādes vienā ēkā. Viens stāvs Bēnes pamat-
skolā tiks atvēlēts tieši Mūzikas un mākslas 
skolas vajadzībām. Tiks veikts remonts, lai 
telpas atbilstu mūsdienu prasībām un vaja-
dzībām. Esošās Bēnes Mūzikas un mākslas 
skolas ēkas uzturēšana prasa lielus finanšu 
līdzekļus – 50 000 eiro, tāpēc plānots to pār-
dot un par iegūtajiem līdzekļiem iegādāties 
nepieciešamos mūzikas un citas instrumen-
tus. Mums ir jādomā, kā dzīvot lietderīgi.”

Penkules iedzīvotāji Penkulē 
vēlas gājēju celiņu

Vietējie penkulnieki, kuri bija sapul-
cējušies uz tikšanos ar pašvaldības vadī-
bu Penkules Tautas namā, uzsvēra, ka, 

viņuprāt, pašvaldībai vairāk jādomā par 
iedzīvotāju drošību pagastos, norādot, ka 
ciemā nav gājēju celiņa, līdz ar to tas rada 
draudus, pārvietojoties ar kājām. Vadības 
atbilde penkulniekus noteikti iepriecināja, 
jo jau šobrīd norisinās darbs pie būvprojekta 
izstrādes, lai arī radusies neliela aizkavēša-
nās tādēļ, ka pašvaldības izsludinātajā iepir-
kumā neviens nepieteicās.

Tāpat penkulniekus neapmierina auto-
busa pietura Penkulē, jo tajā nav iespējams 
patverties no vēja, un sliktos laikapstākļos 
jāstāv gluži uz ielas. Lai arī vietvaras pārstāv-
ji ir informēti par šo problēmu, ātra risinā-
juma šobrīd tam nav, jo ceļš ir VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” pārziņā.

Zināms, ka Latvijā mazās skolas tiek pakā-
peniski likvidētas, tāpēc arī penkulnieki 
uztraucas par pagasta pamatskolas likteni. 
“Skola būs tik ilgi, kamēr būs bērni, kas tajā 
mācās. Kamēr vecāki, kuri šeit dzīvo, izvēlē-
sies savus bērnus vest uz vietējo skolu, tik-
mēr skola “dzīvos,”” piebilda Ivars Gorskis.

Penkules iedzīvotājiem raizes rada arī 
fakts, ka Penkules teritorijā nav publisko 
labierīcību. Tika ierosināts, ka vismaz kapu 
teritorijā tādu vajadzētu ierīkot. Vietējie 
bija pārliecināti, ka tualete esot jāiegādā-
jas, nevis jānomā, pāris reizes gadā apmak-
sājot tās izvešanu no pašvaldības budže-
ta. Vietējiem iedzīvotājiem nepamanīts nav 
palicis arī būvnieku paviršā darba rezultāts, 

jo, viņuprāt, jaunais asfalta segums, kurš 
ticis mainīts vairākkārt, neatbilst normām. 
Pašvaldības vadītājs skaidroja, ka ceļa kva-
litāte ir bijusi atkarīga no bitumena mas-
tikas kvalitātes. Lai arī “pēc papīriem” tas 
atbilda normām, galarezultātā ceļa segumi 
daudzviet Latvijā nebija atbilstoši gaidīta-
jam. Šobrīd spēkā ir arī “garantijas remonts”, 
par ko atbild paši būvnieki un nepieciešamī-
bas gadījumā nāksies ceļa posmu pārbūvēt.

Vienlaikus penkulnieki interesējās arī par 
notiekošo Dobelē – kas notiks ar bijušo kino-
teātri, kā arī tika apspriesta veikala “Lidl” 
būvniecība Dobeles centrā pretim veikalam 
“Maxima”. Gorska kungs informēja, ka biju-
šā kinoteātra ēkas telpās plānots izveidot 
jauniešu māju visa novada jauniešu aktivitā-
šu nodrošināšanai. Šogad tiks uzsākta nepie-
ciešamā būvprojekta izstrāde.

• • •
Paldies ikvienam iedzīvotājam, kas izrādī-

ja interesi un savā pagastā devās uz tikšanos 
ar pašvaldības vadību, tas nozīmē, ka jums 
rūp ikdiena Dobeles novadā, rūp dzīves lab-
klājība savos pagastos. Uz tikšanos citureiz! 
Par tikšanos Aucē, Dobelē, Bikstos un Īlē 
būs iespēja lasīt nākamajā “Dobeles Novada 
Ziņu” izdevumā, kas iznāks 15. decembrī, kā 
arī Dobeles novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.dobele.lv.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Tirāža: 9000 eksemplāru.

Veido: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti.

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
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PASĀKUMI NOVADĀ OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI 
NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ 
Aucē (tālr.: 26168132)
11. novembrī
Lāčplēša dienas gājiens:
- plkst. 17.40 pulcēšanās ar lāpām Ausmas ielā;
- plkst. 18.00 piemiņas brīdis pie “Stēlas”.
No 12. līdz 30. novembrim
Andas Stankevičas gleznu izstāde “Emociju stāsti”.
12. novembrī plkst. 19.00
cirks “No citas planētas”. Biļešu iegāde 1h pirms 
cirka šova. Ieejas maksa bērniem 6 eiro, pieaugu-
šajiem – 8 eiro.
16. novembrī plkst. 17.00
animācijas filma bērniem “Ainbo. Amazones 
sirds”. Ieejas maksa 3 eiro.
16. novembrī plkst. 19.00
spēlfilma “Janvāris”. Ieejas maksa 3 eiro.
19. novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadie-
nai veltītie pasākumi:
- plkst. 16.00 Valsts svētku koncerts;
- plkst. 22.00 svētku balle pie galdiņiem. Biļešu 
cena iepriekšpārdošanā līdz 16. novembrim. 
Ieejas maksa 5 eiro, balles vakarā – 10 eiro.
24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Asinsdonoru diena.
24. novembrī plkst. 17.00
animācijas filma bērniem “Gulivera atgriešanās”. 
Ieejas maksa 3 eiro.
24. novembrī plkst. 19.00
animācijas filma pieaugušajiem “Mans laulību 
projekts”. Ieejas maksa 3 eiro.
No 1. decembra līdz 2023. gada 31. janvārim
Tijas Bušmanes balto sveču kolekcijas izstāde 
“Baltā liesmā sildīties”. Izstāde apskatāma kultū-
ras nama darba laikā, pasākumu norises brīžos, 
kā arī individuāli piesakoties.
4. decembrī plkst. 18.00
Auces Ziemassvētku egles iedegšana “Elvi” 
laukumā.
8. decembrī plkst. 10.00
radošās apvienības “Teātris un es” izrāde bēr-
niem “Kurš ir Ziemassvētku vecītis”. Ieejas maksa 
3 eiro.
11. decembrī plkst. 16.00
aktrise Karīna Tatarinova un ģitārists Roberts 
Dinters koncertprogrammā “Dziesmas ziemai”. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 28. novembra. Ieejas 
maksa 5 eiro.
              
Augstkalnē (tālr.: 28341409)
11. novembrī plkst. 18.00
tradicionālais lāpu gājiens no pagasta pārval-
des ēkas līdz Mežmuižas baznīcai, pēc gājie-
na Lāčplēša dienai veltīts svētku koncerts 
Augstkalnes Mežmuižas baznīcā.
27. novembrī plkst. 12.00
Augstkalnes pagasta ēkas 2. stāvā dabīgās kosmē-
tikas pagatavošanas meistarklase kopā ar Edīti 
Bēvaldi.
10. decembrī plkst. 21.00
Augstkalnes Mežmuižas skola zālē Ziemas balle. 
Spēlē grupa “Normunds un...”. Ieejas maksa 5 eiro.

Auros (tālr.: 25488439)
12. novembrī plkst. 17.00
svētku koncerts PII “Auriņš” zālē. Uzstāsies mūzi-
ķis Ainars Bumbieris. Ieeja bez maksas.
12. novembrī plkst. 21.00
atpūtas vakars kopā ar Arti Šimpermani un Māri 
Blāzi. Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņu rezervācija pa 
tālr. 25488439.

Bēnes Tautas namā (tālr.: 28295001)
13. novembrī plkst. 15.00
“Cirks no citas planētas”. Gaismas zīmējumi, 
3–metrīgi cilvēki milži, burvju triki, akrobāti, 
mākslas vingrotāji, LED gaismu šovs jaunā prog-
rammā. Ieejas maksa skolēniem un bērniem no 3 
gadu vecuma 6 eiro, pieaugušajiem – 8 eiro.
19. novembrī plkst. 14.00
Latvijas 104. gadadienai veltīts koncerts “Manā 
sirdī ir Latvijai drošākā vieta!”. Piedalās Latgales 
brāļi Puncuļi no “Baritoniem”. Ieeja bez maksas.
4. decembrī plkst. 15.00
Aigara Graubas Ziemassvētku piedzīvoju-
mu filma–komēdija visai ģimenei “Circenīša 
Ziemassvētki”. Ieeja bez maksas.
10. decembrī plkst. 12.00
Stacijas ielā 8, Bēnē, TLMS “Bēne” Tautas daiļa-
mata meistares Ritas Razdovskas personālizstā-
des “Katru dienu sudrabā redzēt, katru mirkli 
sudrabā vērpt!” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 
21. decembrim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 

16.00 vai zvanot un piesakot apmeklējumu pa tālr. 
26871067 (Ritai), 29816260 (Ilzei).
11. decembrī plkst. 15.00
koncerts “Sudrabzvaniņš nodzindzina...”. Piedalās 
Auces Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un 
Sporta deju kluba “Zelta Solis” dejotāji. Ieeja bez 
maksas.
17. decembrī plkst. 15.00
svētki mazajiem “Uzbursim pārsteigumu!” kopā 
ar Ziemassvētku vecīti un daiļo Sniega meitiņu. 
(Dāvaniņas saņems pirmsskolas vecuma Bēnē 
deklarētie bērni, kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.)

Bikstu Tautas namā (tālr.: 26767172)
20. novembrī plkst. 15.00
Latvijas Valsts svētkiem veltīts koncerts “Valodiņa” 
ar mūziķi Mārtiņu Kanteru. Ieeja bez maksas.
27. novembrī plkst. 15.00 bērnu amatierkolek-
tīvu koncerts “Aizskandinām rudeni”. Koncertā 
uzstāsies Bikstu, Gardenes, Vītiņu, Krimūnu, 
Jaunbērzes, Blīdenes un Jaunpils mazie dejotāji 
un dziedātāji. Ieeja bez maksas.
11. decembrī plkst. 14.00
Bikstu pagastmājā “Eglītes atklāšanas pasākums”. 
Radošās darbnīcas, piparkūku cepšana, egles 
iedegšana. Ieeja bez maksas.

Bukaišu Tautas namā (tālr.: 27017005)
17. novembrī plkst. 18.00
akustiskais koncerts Ulda Timmas un Eritas 
Karlsones izpildījumā.

Dobelē
Dobeles pilsētas kultūras namā (dpkn)
(tālr.: 29331181)
No 9. līdz 30. novembrim
izstāde “Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti”. 
Izstāde apskatāma no otrdienas līdz ceturtdienai 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, svētdienās no plkst. 10.00 
līdz 13.00, 18. novembrī izstāde apskatāma no 
plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00.
11. novembrī plkst. 17.30
Gaismas gājiens. Pulcēšanās plkst. 17.00 Dobeles 
vēsturiskajā Tirgus laukumā.
12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00
Tirgus laukumā Mārtiņdienas gadatirgus.
12. novembrī plkst. 20.00
“Rudens balle” pie galdiņiem. Par lustīgu noska-
ņojumu un muzikālo atmosfēru rūpēsies grupa 
“Pipari”. Ieejas maksa 6, 8 un 10 eiro.
22. novembrī no plkst. 8.00 līdz 14.00
Asinsdonoru diena.
24. novembrī plkst. 20.00
Kalvja Troskas stand–up solo izrāde “Muļķības”. 
Ieejas maksa 10 eiro. Biļetes pieejamas come-
dylatvia.lv.
26. novembrī plkst. 16.00
TDK koncerts “Pār ezeru, pār upīti, pār zaļo atau-
dzīt’...”. Ieejas maksa 7 eiro. Biļetes pieejamas 
“Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadi-
ze.lv.
4. decembrī
Ziemassvētku egles iedegšana Tirgus laukumā.
10. decembrī plkst. 10.00
pie Dobeles Amatu mājas Ziemassvētku vecīša 
darbnīcas un Ziemassvētku tirdziņš.
10. decembrī plkst. 17.00
pūtēju orķestra “Dobele” un jauktā kora “Sidrabe” 
Ziemassvētku koncerts. 

Dobeles novada muzejā (tālr.: 28389028) 
Līdz 3. decembrim 
Jāņa Roberta Jansona izstāde “Iespaida emocijas – 
emociju iespaids”. 
No 9. novembra līdz 2023. gada 25. februārim 
Hildas Vīkas gleznu izstāde “Pie loga”. 

Dobeles Pilī (tālr.: 20223536)
No 1. novembra līdz 1. decembrim par godu 
mākslinieka 80. piemiņas gada dienai un Latvijas 
patriotu mēnesim Dobeles Pilī būs apskatāma 
mākslinieka Mārča Stumbra gleznu izstāde “Es 
būšu gleznā Tavā istabā”. Izstādē būs apskatāmas 
lauku ainavas, klusā daba un daži Dobeles pilsē-
tas skati.
16. novembrī plkst. 17.00 izglītojoša lekcija/pre-
zentācija par Latvijas valsts izveidi, Neatkarības 
kara norisi Latvijas teritorijā 1919. gadā. 
Plkst. 18.00 – 19.00 radošā darbnīca “Frontes māks-
la” (izgatavosim gredzenus un citus suvenīrus).
16. novembrī no plkst. 18.00 līdz 19.00
Pirmā pasaules karā un Neatkarības kara laikā 
karavīru sadzīves priekšmeti un ekipējums.

18. un 19. novembrī no plkst. 18.00 līdz 23.00
audiovizuāla instalācija Dobeles Livonijas ordeņa 
pilsdrupu teritorijā “Gaismas vārdi Latvijai”. 
10. decembrī plkst. 14.00
folkloras kopas “Leimaņi” Ziemassvētku ieskandi-
nāšanas koncerts. 
16. decembrī plkst. 18.00 skaistākās baroka un 
romantisma laikmeta ārijas, kā arī latviešu kom-
ponistu skaņdarbi veldzēs klausītāju dvēseles 
kontrtenora Sergeja Jēgera un koncertmeistares 
Ievas Šmites pavadībā!

Penkules Tautas namā (tālr.: 26129518)
11. novembrī plkst. 16.00
Lāčplēša dienai un Penkules 750. gadadienai vel-
tīts svinīgs pasākums un koncerts pie Penkules 
pagastmājas.
16. novembrī plkst. 15.00
Penkules pagasta dienas centrā “Tevi gaida” 
ikviens interesents aicināts uz tikšanos ar penkul-
nieku, vēstures entuziastu, leģendu un senlietu 
mednieku Dāvi Šīri. 
24. novembrī plkst. 17.30
dienas centrā viesosies pirtniece un zāļu sieva Ilga 
Gavare, aicinot uz sarunu par fiziskās un emocio-
nālās veselības stiprināšanu. 
Gatavojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai,
aicināsim pagasta ļaudis svētku rotā ietērpt ne 
tikai sava nama telpas, bet arī ārpusi. Plašāka 
informācija par plānoto konkursu tiks izplatīta 
pēc valsts svētkiem.
17. novembrī plkst. 19.00
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinī-
bas. Penkules 750-gades noslēdzošais pasākums. 
Koncerts kopā ar grupu “Credo”. Svētku balle 
kopā ar grupu “Sienāži”.
16. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku egle skolēniem. 

Gardenes skolas zālē (Tālr.: 25488439)
10. decembrī plkst. 17.30
Ziemassvētku gaidīšanas laika koncerts ar koklē-
tāju Solvitu Grasmani – dziesmas un dzeja. Ieeja 
bez maksas.
10. decembrī plkst. 21.00
atpūtas vakars kopā ar grupu “Vēja runa”. 
Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 
25488439.
 
Īles Tautas namā (tālr.: 26133692) 
20. novembrī plkst. 15.00
čellu duets ar Ineses Zanderes dzeju. Uzstāsies 
Emīla Dārziņa Mūzikas skolas čellisti Rainers 
Liekniņš un Poļina Hļebņikova, dzejniece Inese 
Zandere un salds pārsteigums – svētku kūka.
9. decembrī plkst. 22.00 
“Ziemas balle” kopā ar grupu “Lauku muzikanti”. 
Ieejas maksa 5 eiro.
18. decembrī plkst. 11.00 
Ziemassvētki mazākajiem īleniekiem!

Jaunbērzes Tautas namā (tālr.: 26486790)
18. novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadie-
nai veltīti pasākumi:
- plkst. 18.30 – “Latvijai - 104”! “Es nāku no mazas 
tautas…”. Veidosim spēka – uguns zīmes, sūtot 
gaismas sveicienus Latvijai;
- plkst. 19.00 svētku uzruna un koncerts kopā ar 
Arti Šimpermani “Skaista mana tēva sēta”;
- plkst. 22.00 svētku balle pie galdiņiem. Galdiņu 
rezervāciju lūdzam veikt savlaicīgi pa tālr. 
22400425. 

Krimūnu Tautas namā (tālr.: 25488435)
12. novembrī plkst. 17.00
Krimūnu pagasta Sporta zālē Krimūnu pašdar-
bības kolektīvu koncerts “Rakstu raksti Latvijai”. 
Ieeja bez maksas.
3. decembrī plkst. 16.00
Adventes ieskaņas koncerts ar Andri Buli un 
Gintu Grāveli. Ieejas maksa 5 eiro. 

Kaķenieku Tautas namā (tālr.: 25488436)
19. novembrī plkst. 14.00 
Valsts svētku koncerts kopā ar māsām Legzdiņām 
“Tu esi mana Latvija”. Ieeja bez maksas. 

Naudītē (tālr.: 25488439)
17. novembrī plkst. 18.00
svētku koncerts un stāsti kopā ar dziedošo aktieri 
Kristapu Rasimu. Ieeja bez maksas.
21. novembrī plkst. 18.00
Naudītes skolas zālē skalu grozu meistarklase.

16. decembrī plkst. 18.00
uz Ziemassvētku koncertu aicina vokālais 
ansamblis “Smaids”. Ieeja bez maksas.

Tērvetes Kultūras namā (tālr.: 29330689)
No 7. novembra līdz 2. decembrim
Dobeles Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde.
12. novembrī plkst. 11.00 Lāčplēša dienas izzi-
nošs pārgājiens ~10km no Tērvetes Kultūras 
nama. Noslēgumā plkst. 16.00 kino seanss – 
Viestura Kairiša filma “Janvāris”. Kino pārgājie-
na dalībniekiem bez maksas, pārējiem apmek-
lētājiem - 3 eiro. Pieteikšanās un informācija pa 
tālr. 28484402.
13. novembrī plkst. 11.00 cirka šovs “Cirks no 
citas planētas”. Ieejas maksa bērniem 6 eiro, pie-
augušajiem – 8 eiro.
17. novembrī plkst. 19.30
Valsts svētku koncerts. Piedalās Tērvetes Kultūras 
nama amatierkolektīvi un DPKN pūtēju orķestris 
“Dobele”. Pēc koncerta saimnieču svētku kūku 
degustācija. Vakaru noslēgs balle ar grupu “Nakts 
ziņas”. Ieeja bez maksas.
26. novembrī plkst. 18.00
Bukaišu SDK “Vārpa” ielūdz deju draugus uz jubi-
lejas sadanča koncertu.
3. decembrī plkst. 19.00
Gada uzņēmēju balle Tērvetē.
4. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku egles iedegšana un muzikāla 
rotaļprogramma bērniem un ģimenēm. Īpašie 
viesi no “Pārsteigumu karuselis”.
9. decembrī plkst. 19.00
Liepājas Leļļu teātra izrāde “Olafa ziemassvētki”. 
Ieejas maksa 3 eiro. Vecums: 3+.
10. decembrī plkst. 19.00
Tērvetes Kultūras nama jauktajam korim 
“Tērvete” – 45! Komponista Alvila Altmaņa autor-
koncerts. Ieeja bez maksas.

Ukru Tautas namā (tālr.: 26321905)
17. novembrī plkst. 17.00
valsts svētku koncerts “Veltījums Latvijai”. 
Koncertā piedalās Andris Daņiļenko un Valdis 
Zilveris. Ieeja bez maksas.
3. decembrī plkst. 12.00
radošā darbnīca – Ziemassvētku sveču gatavoša-
na, izmantojot dekupāžas tehniku. Pieteikties līdz 
24. novembrim pa tālr. 25229517.
9. decembrī plkst. 19.00
Artis Šimpermanis koncertā “Nepārstāj sapņot”. 
Ieeja bez maksas.
17. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku pasākums bērniem “Ziemassvētku 
vecīša dāvana – pārsteigums”.
17. decembrī plkst. 21.00
atpūtas vakars kopā ar grupu “Brekšu Pekši”. 
Vietas pie galdiņiem lūgums pieteikt līdz 15. 
decembrim pa tālr. 25229517 vai 27828440. Ieejas 
maksa 5 eiro.

Vītiņu Tautas namā (tālr.: 25976679)
17. novembrī plkst. 19.00
koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai. Fēliks Ķiģelis un Andris 
Akermanis divu akustisko ģitāru pavadījumā aiz-
kustinās ar Fēliksa un Ērika Ķiģeļu dziesmām –  
gan līdzi dziedamām, gan mazāk dzirdētām.
17. novembrī plkst. 21.00
balle pie galdiņiem kopā ar grupu “2 Promiles”. 
Ieeja bez maksas. Vietu pie galdiņiem lūgums 
rezervēt pa tālr. 25976679. 

Zebrenes pagastmājā (tālr.: 26767172)
13. novembrī plkst. 16.00
Valsts svētkiem veltīts koncerts “Ieelpot”. Uzstājās 
aktrise Karina Tatarinova un ģitārists Roberts 
Dinters. Imanta Kalniņa, Ērika Ķiģeļa un citu 
latviešu komponistu dziesmu programma, kuru 
papildinās Māra Čaklā dzeja. Ieeja bez maksas.
10. decembrī plkst. 14.00
“Eglītes atklāšanas pasākums”. Radošās darbnī-
cas, piparkūku cepšana, egles iedegšana. Ieeja 
bez maksas.
17. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku pasākums. Koncerts “Viegli snie-
gi snigs”. Uzstāsies mūziķis, dziedātājs, grupas 
“Rumbas kvartets” līderis Artis Šimpermanis. 
Ieeja bez maksas.
17. decembrī plkst. 15.30
Ziemassvētku pasākums Zebrenes senioriem.
Novembrī un decembrī
Zebrenes pagastmājas vestibilā būs apskatāma 
novadnieces Maijas Bujakas gleznu izstāde.


