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DOBELES
NOVADA ZIŅAS

“DOBELES NOVADA ZIŅĀS” LASIET:

E   siet sveicināti laikā, kad aiz loga līst 
dzeltenu lapu lietus, krīt kastaņi 
un signalizē, ka rudens patiešām ir 

klāt. Tomēr līdzās dabas dāvātajam skais-
tumam ikdiena nav tik zeltaina un prieka 
pilna, elektroenerģijas resursu cenu kāpu-
ma dēļ arī pašvaldībai ir krietni jāstrādā 
pie tā, lai atrastu vispiemērotāko veidu, 
kā pēc iespējas vairāk ietaupīt, vienlaikus 
meklējot arvien jaunus risinājumus, kā 
pārdzīvot gaidāmo apkures sezonu.

Apzinoties, cik tā šogad būs smaga, aicinu 
ikvienu iedzīvotāju ne tikai pārskatīt savus 
ikdienas paradumus, bet nepieciešamības 
gadījumā vērsties pašvaldības Sociālajā die-
nestā, lai saņemtu kādu no pabalstu veidiem. 
Tāpat atgādinu, ka no 1. oktobra ir sākusies 
iesniegumu pieņemšana pašvaldībā, lai varētu 
saņemt valsts sniegto atbalstu energoresursu 
cenu kāpuma kompensēšanai. Diemžēl jāat-
zīst, ka šis valsts atbalsta maksājumu apmērs, 
manuprāt, ir niecīgs un nepietiekošs, salīdzi-
not ar energoresursu cenu pieauguma apmē-
ru, un, ļoti daudziem to saņemot, iespējams, 
būs vilšanās, saprotot, ka no reālās valsts palī-
dzības energoresursu cenu kāpuma kompen-
sēšanai tik vien kā solījumi ir sanākuši, un tas 
nav būtisks atspaids.

Rudens ik gadu ir nozīmīgs laiks pašval-
dībā. Mēs strādājam pie tā, lai spētu izstrā-
dāt uz attīstību vērstu, atbildīgu un starp 
nozarēm sabalansētu pašvaldības budžetu. 
Pagastu pārvalžu un iestāžu vadītāji strādā pie 
sava budžeta, lai pēc tam mēs tos apkopotu 
un izstrādātu kopīgu finanšu skatījumu nāka-
majam gadam. Tieši šī iemesla dēļ mēs, paš-
valdības vadības pārstāvji, turpinām doties 
uz novada pagastiem, lai izzinātu pagastu 
iedzīvotāju domas un vajadzības, lai kopīgi 
strādātu pie pagastu un visa novada attīstī-
bas. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 
ieviešanas ir mainījušās Dobeles novada robe-
žas, līdz ar to iestrādes, kas bija katram no 
iepriekšējiem novadiem, mainās, taču aktu-
āli ir saglabāt labākās iestrādes un turpināt 
iesākto. Būtu jauki, ja novada iedzīvotāji būtu 
aktīvāki un vairāk ieinteresēti novada attīs-
tībā, mudinātu arī savus draugus un paziņas 
nākt uz tikšanos savā pagastā un izteikt vie-
dokli un skatījumu, kas būtu nepieciešams 
gan pagastā, gan mūsu novadā, lai mums 
visiem te dzīvot, strādāt un atpūsties būtu ērti, 
komfortabli un interesanti.

Turpinās darbs arī pie aktuālo projektu rea-
lizācijas, kur galvenās prioritātes ir ceļu un 

CIENĪJAMIE NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 
ielu infrastruktūras sakārtošana, pāreja uz 
šobrīd lētākajiem siltumenerģijas ražošanas 
veidiem un uz elektroenerģijas patēriņa sama-
zināšanu vērstu projektu realizācija – tostarp 
ielu gaismekļu nomaiņa un iekštelpu gaismek-
ļu nomaiņa visās pašvaldības ēkās uz ekono-
miskākiem gaismekļiem, tai skaitā arī sporta 
hallēs.

Līdzās ikdienas raizēm mēs tomēr nedrīk-
stam aizmirst arī par svarīgiem svinamiem 
mirkļiem, kas mums dod brīdi atelpai un 
pārdomām. Pavisam nesen svinējām vai-
rākus nozīmīgus svētkus. Vieni no tiem 
– Starptautiskā senioru diena, kad īpašu 
paldies teicām ikkatram no senioriem par 
sabiedrībai veltītajiem darba gadiem, par 
padomu un atbalstu, kas ir palīdzējis un tur-
pina palīdzēt veidot mūsu novadu skaistāku 
un stiprāku! Sirsnīgu paldies vēlos teikt arī 
par dalīšanos savā dzīves pieredzē un uzkrā-
tajās zināšanās! Daļa no prieka sajūtas slēp-
jas īpašajos kopā būšanas brīžos un kopī-
gā aktivitāšu baudīšanā, tāpēc aicinu jūs arī 
turpmāk būt aktīviem un piedalīties novadā 
rīkotajos svētku sarīkojumos, apmeklēt kon-
certus, izstādes un dažādus tematiskos pasā-
kumus novada bibliotēkās! Īpaši gaidīsim arī 
tās dāmas un tos kungus cienījamā vecumā, 
kuri līdz šim nav aktīvi iesaistījušies sabied-
riskajā dzīvē novadā. Novēlu visiem veselību 
un dzīvesprieku. Un, protams, sajust gādību 
ikdienā!

Tāpat ik gadu oktobra sākumā īpaši svei-
cam tos cilvēkus, kuri savu dzīvi izvēlējušies 
veltīt bērniem un jauniešiem – skolotājus 
Starptautiskajā skolotāju dienā! Cienījamie 
pedagogi, šajos skaudrajos apstākļos, kad val-
stī izglītības nozares attīstības nozīmīgums 
izpaužas tikai vārdos un solījumos, bet ne dar-
bos; kad pedagogus cienīga, pienācīga atalgo-
juma nodrošināšana valstī nav pašsaprotama 
lieta, bet gan to nākas izcīnīt, rīkojot protes-
ta akcijas, turklāt vēl nesaņemot to, kas pie-
nāktos pēc likuma; kad jums nākas tikt galā 
ne tikai ar bērnu izglītošanu, bet arī ar bērnu 
audzināšanu, ar ko daudzkārt šobrīd netiek 
galā vecāki, jo valstiskā līmenī netiek veikti 
nekādi pasākumi saistībā ar bērnu visatļautī-
bas novēršanu; kad jācīnās par to, lai bērniem 
jau no mazotnes ieaudzinātu un tiem būtu 
jāievēro gan sabiedriskās ētikas normas, gan 
cieņpilna attieksme pret sabiedrību un līdz-
cilvēkiem; kad jums nākas īstenot kompeten-
ču izglītību, lai gan trūkst mācību materiālu, 
ar visdziļāko cieņu novērtēju jūsu darbu un 
pienesumu sabiedrībai! Paldies jums par to! 
No sirds saku jums visiem paldies par jūsu 
nozīmīgo ieguldījumu mūsu bērnu nākotnē! 
Paldies par atbalstu, sirds siltumu un degsmi, 
ar kādu dariet savu darbu!

Atbalstīsim viens otru un īpaši tos, kam 
tas ir vajadzīgs vairāk! Priecāsimies viens par 
otru, jo vienaldzība ir vissliktākais pavadonis 
dzīves ceļā!

Ivars Gorskis, Dobeles nova-
da domes priekšsēdētājs

Ļoti īpaša šī gada 1. oktobra sestdiena izvērsās Dobeles novada mazulīšiem, 
kuri dzimuši 2021. gadā, un viņu ģimenēm. Šogad pirmo reizi arī Dobelē 
tika aizsākta tradīcija, kas jau pirms vairākiem gadiem bija aizsākta Aucē, 
Tērvetē un vēl dažos bijušā Dobeles novada pagastos – mazuļu godināšana un 
simboliska bērniņu uzņemšana mazo novadnieku pulkā.

DOBELĒ GODINĀJA MAZOS NOVADNIEKUS

Daļa no godinātajām ģimenēm.                    Foto: Agris Šiliņš

No  kopumā 220 bērniņiem, kuri 
2021. gadā dzimuši un dek-
larēti Dobeles novadā, uz 

mazuļu godināšanas pasākumu, sapos-
ti un vecāku loloti, pulcējās vairāk nekā 
100 bērnu. Svinīgais notikums Ābolu svēt-
ku ietvaros norisinājās Dārzkopības insti-
tūta Pētera Upīša Ceriņu dārzā. Mazuļus 
sagaidīja un svinīgi sveica Dobeles nova-
da domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis, 
pasniedzot skaisti noformētu vēstījumu un 
simbolisku spēka zīmi – meistara darinātu 
bronzas Kurzemes–Zemgales stūra saktu, 
kādu vēsturiski nēsājuši cilvēki Dobeles 
novada apkārtnē. “Mīļie vecāki, nežēlosim 
saviem bērniem to, kas mums ir visdārgā-
kais – laiku un mīlestību,” svinīgā uzrunā 
teica Dobeles novada domes priekšsēdē-
tājs, citējot diženo literāti Aspaziju un vēlot 
mūsu novada mazuļiem visskaistāko dienu 
un visskaistāko dzīvi.

Gandarījums un lepnums par kuplajām, 
gādīgajām ģimenēm un omulīgajiem mazu-
ļiem, kuri ikvienam klātesošajam sniedza 
patiesu smaidu un prieku. Svētku aktivitā-
tes, tirgotāji, animācijas tēls “Tārpiņš” un citi 
pārsteigumi radīja lielisku noskaņu, pat saule 
lutināja pasākuma apmeklētājus. Lai gan 
pozitīvo emociju pasākumā bija gana daudz, 
tomēr no sirds atvainojamies tām ģimenēm, 
kurām nācās piedzīvot arī nelielu vilšanos, jo 
meistara darinātās saktas, kas ar lielu rūpī-
bu tapa līdz pat pēdējai dienai, tomēr dažādu 
apstākļu sakritības dēļ plānotajā skaitā izgata-
vot neizdevās, un 21 pasākumam pieteiktam 
bērniņam tās nevarējām pasniegt.

Darām zināmu, ka saktiņas saņems visi 
2021. gadā dzimušie mazulīši, kuri deklarēti 

Dobeles novadā.
Tās varēs saņemt šādā kārtībā:
- mazuļiem, kuri pasākuma laikā kastītē 

saņēma zīmīti, saktiņa, kā zīmītē norādīts, 
tiks nogādāta deklarētajā dzīvesvietā šī gada 
trešajā oktobra nedēļā;

- visiem pārējiem vecākiem, kuru mazu-
līši pasākumā neieradās, kā arī tiem, kuri 
pasākumā ieradās bez iepriekšējas pieteik-
šanās (kā tas bija minēts ielūgumā), lūgums 
līdz 30. oktobrim aizpildīt pievienoto anke-
tu (pieejama: https://ieej.lv/mazuli), norādot, 
kā ar jums sazināties par saktiņas saņem-
šanu, vai arī – pēc 30. oktobra – lūgums 
sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas-
lapā www.dobele.lv, pašvaldības “Facebook” 
kontā un informatīvajā izdevumā “Dobeles 
Novada Ziņas”, kur tiks ievietots paziņojums 
par saktas saņemšanas iespējām. 

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa 
tālr.: 29102201.

Ņemot vērā, ka šāda veida pasākums 
Dobelē norisinājās pirmo reizi, jau tagad ir 
redzamas atsevišķas nianses, kas nākamgad 
no pašvaldības puses tiks uzlabotas. Tomēr 
kā novada tradīcija Mazuļu godināšanas 
pasākums tiks saglabāts, un nākamgad atkal 
kopā tiks aicināti mazie Dobeles novadnieki 
– 2022. gadā dzimušie bērniņi –, lai ģimenēm 
īpašā gaisotnē teiktu paldies par novada un 
Latvijas jaunās paaudzes veidošanu.

Paldies visiem, kuri kuplināja mazuļu 
godināšanas pasākumu un dalījās priekā!

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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DOBELES NOVADA DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI 
2022. gada 2. septembra Dobeles novada 
domes izbraukuma ārkārtas sēdē Naudītē 
nolemts:
- veikt grozījumus Dobeles novada domes 2021. 
gada 29. decembra
lēmumā Nr. 388/19 “Par Dobeles novada paš-
valdības dzīvokļu jautājumu komisijas noliku-
ma apstiprināšanu un Dobeles novada pašval-
dības dzīvokļu jautājumu komisijas izveidi”.

2022. gada 21. septembra 21.09.2022. Dobeles 
novada domes ārkārtas sēdē nolemts:
- izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu Lauku ielā 98, Dobelē, Dobeles nova-
dā, kadastra numurs 46010044404.

2022. gada 29. septembra Dobeles novada 
domes sēdē nolemts:
Apstiprināt nolikumus:
- “Grozījumi nolikumā “ Dobeles novada 
Izglītības pārvaldes nolikums””;
- Dobeles Valsts ģimnāzijas nolikums;
- Dobeles 1. vidusskolas nolikums;
- Bikstu pamatskolas nolikums;
- Gardenes pamatskolas nolikums;
- Mežinieku pamatskolas nolikums;
- Penkules pamatskolas nolikums;
- Dobeles sākumskolas nolikums;
- Lejasstrazdu sākumskolas nolikums;
- Bērzupes speciālās pamatskolas nolikums;
- Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zvaniņš” nolikums;
- Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes 
“Spodrītis” nolikums;
- Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes 
“Jāņtārpiņš” nolikums;
- Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes 
“Valodiņa” nolikums;
- Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” nolikums;
- Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Minkuparks” nolikums;
- grozījums nolikumā “Auces pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Vecauce” nolikums”;

- grozījumi nolikumā “Dobeles novada pašval-
dības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikums”;
- nolikums “Par naudas balvām par sasniegu-
miem sportā Dobeles novadā”;
- grozījums nolikumā “Dobeles novada pašval-
dības administratīvās komisijas nolikums”;
- nolikums “Dobeles novada Gada uzņēmējs”.

• • •
Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus:
- nr. 32 “Par Dobeles novada pašvaldības sti-
pendiju piešķiršanas kārtību’’;
- nr. 33 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Dobeles novada administratīvajā teritorijā”;
- nr. 34 “Par atbalsta pasākumiem mājokļa 
vides pielāgošanai personām ar funkcionēša-
nas ierobežojumiem Dobeles novadā”.
- nr. 35 “Par nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu Dobeles novadā’’.

• • •
Pievienoties Nulles emisijas transportlīdzekļu 
(Zero Emission Vehicles) deklarācijai.

• • •
Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem.

• • •
Par debitoru bezcerīgo parādu norakstīšanu un 
pārmaksu atzīšanu ieņēmumos.

• • •
Iecelt Anitru Meieri Dobeles pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Zvaniņš” vadītāja amatā.

• • •
Par finansējuma piešķiršanu sportistiem:
- piešķirt finansiālu atbalstu spēka trīscīņas 
sportistiem Bohdanam Mihalikam (Bohdan 
Mykhalyk) 365 eiro apmērā un Robertam 
Lintiņam 350 eiro apmērā dalībai spēka trīs-
cīņas pasaules čempionātā Slovākijā no 2022. 
gada 17. oktobra līdz 2022. gada 23. oktobrim.

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

IZSOLES DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

• • •
Veikt grozījumus:
- Dobeles novada domes 2021. gada 15. oktobra 
lēmumā Nr. 177/11 “Par Dobeles novada pašval-
dības administratīvās komisijas izveidošanu”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra 
lēmumā Nr. 3/1 “Par Dobeles novada pašvaldī-
bas iestāžu maksas pakalpojumiem”;
- Dobeles novada domes 2022. gada 27. jan-
vāra lēmumā Nr. 32/2 “Par Satiksmes drošī-
bas komisijas izveidi un komisijas nolikuma 
apstiprināšanu”.
- Dobeles novada domes 2021. gada 29. decem-
bra lēmumā Nr. 318/19 “Par Līdzfinansējuma 
piešķiršanas pagalmu labiekārtošanai 
komisijas izveidi un komisijas nolikuma 
apstiprināšanu”;
- Dobeles novada domes 2021. gada 27. maija 
lēmumā Nr. 110/7 “Par nekustamā īpašuma 
Dārza ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā, zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu”.

• • •
Atļaut lauksaimniecības zemes ierīkošanu 
mežā nekustamā īpašumā “Māli” (kadastra 
Nr. 46800010158) zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 46800010025, Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā.

• • •
Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma funk-
cionālā zonējuma grozījumiem nekustamajā 
īpašumā “Rosmes”, Naudītē, Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā, pirmās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai.

• • •
Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus:

- “Mazberķene”, Augstkalnes pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Vecskola”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā;
- “Jaunzemnieki 322”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Jaunzemnieki 531”, Auru pagastā, Dobeles 
novadā;

- “Pokaiņi 170”, Krimūnu pagastā, Dobeles 
novadā;
- “Krauklīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- Skolas ielā 47A, Dobelē, Dobeles novadā;
- 1. Maija ielā 6, Aucē, Dobeles novadā;
- dzīvokli Nr. 2 “Imantas”, Īles pagastā, Dobeles 
novadā;
- dzīvokli Nr. 6 Miera ielā 6, Aucē, Dobeles 
novadā;
- dzīvokli Nr. 11 Teodora Celma ielā 14, Bēnē, 
Bēnes pagastā, Dobeles novadā;
- “Svēteļi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā;
- “Kraujas”, Auru pagastā, Dobeles novadā.

• • •
Atsavināt izsolē lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes:
- “Zeme pie Ceļmalām”, Dobeles pagastā, 
Dobeles novadā;
- “Rudzīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā;
- “Parūķīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā;
- “Lāči”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Lācīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā;
- “Maizītes”, Annenieku pagastā, Dobeles 
novadā.

• • •
Apstiprināt lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes izsoles rezultātus.

• • •
Ievēlēt par Dobeles novada Bāriņtiesas locekli 
Leldi Verbicku.

• • •
Nodot medību tiesības Mednieku klubam 
“Krimūnas” un Auru mednieku klubam “Auri”.

• • •
Pārskatīt siltumenerģijas piegādes tarifus, 
apstiprinot siltumenerģijas piegādes tarifus 
šādā apmērā:
- katlu māja “Labrenči”, Tērvetes pagasts, Dobeles 
novads – 167,71 eiro (bez PVN) par 1 MWh;
- Kroņauces katlu māja, Kroņauce, Tērvetes 
pagasts, Dobeles novads – 143,31 eiro (bez 
PVN) par 1 MWh.

Santa Eberte,
Dobeles novada domes sēžu sekretāre 

Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 9. 
novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada paš-
valdības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, 
atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupejo-
šu soli:

- dzīvokli Nr. 2 “Imantas”, Īles pagastā, 
Dobeles novadā, 46,7 m2 platībā un pie dzī-
vokļa piederošās kopīpašuma 467/5256 domā-
jamās daļas no divām būvēm un zemes, 
kadastra numurs 46649000055, par sākumce-
nu 1200 eiro, solis 100 eiro. Drošības nauda 120 
eiro un dalības maksa 20 eiro. Dzīvokļa apska-
tes laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie 
pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob. 
tālr. 27234102.

- dzīvokli Nr. 11 Teodora Celma ielā 14, Bēnē, 
Bēnes pagastā, 41 m2 platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 374/11690 domājamās 
daļas no būves un zemes, kadastra numurs 
46509000409, par sākumcenu 2500 eiro, solis 
200 eiro. Drošības nauda 250 eiro un dalības 
maksa 20 eiro. Dzīvokļa apskates laiks saska-
ņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 
namu pārzini, zvanot pa mob. tālr. 27234102.

- zemesgabalu “Svēteļi”, Bukaišu pagas-
tā, ar kadastra numuru 46560050168, platība 
1,24 ha (kadastra apzīmējums 46560050087) 
par sākumcenu 10 000 eiro, solis 1000 eiro. 
Drošības nauda 1000  eiro un dalības maksa 
40 eiro. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Vecskola”, Bukaišu pagas-
tā, ar kadastra numuru 46560050177, platība 
0,2381 ha (kadastra apzīmējums 46560050170) 
un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 
46560050086003, par sākumcenu 22 000 eiro, 
solis 2000 eiro. Objekts apgrūtināts ar telpu 
nomas līgumiem. Nomas līguma termiņš 
noteikts 2028. gada 31. augusts uz platību 45 
m2 un 2031. gada 14. jūnijs uz platību 77.8 m2. 
Drošības nauda 2200  eiro un dalības maksa 40 
eiro. Informācija par īpašumu www.kadastrs.
lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu noda-
ļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu 1.maija ielā 6, Aucē, ar 
kadastra numuru 46050141412, platība 0,1855 
ha (kadastra apzīmējums 46050141412), un 
uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 
46050141412001, par sākumcenu 5000 eiro, 
solis 500 eiro. Drošības nauda 500  eiro un dalī-
bas maksa 40 eiro. Informācija par īpašumu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Krauklīši”, Auru pagastā, ar 
kadastra numuru 46460100228, platība 1,69 
ha, t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
1,67 ha (kadastra apzīmējums 46460100228), 
par sākumcenu 15 000 eiro, solis 1000 eiro. 
Drošības nauda 1500  eiro un dalības maksa 
40 eiro. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Jaunzemnieki 322”, Auru 
pagastā, ar kadastra numuru 46460120327, 
platība 0,056 ha (kadastra apzīmējums 
46460120327), par sākumcenu 1600 eiro, solis 
100 eiro. Drošības nauda 160  eiro un dalības 
maksu 40 eiro. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Jaunzemnieki 531”, Auru 
pagastā, ar kadastra numuru 46460120538, 
platība 0,0657 ha (kadastra apzīmējums 
46460120538), par sākumcenu 1900 eiro, solis 
100 eiro. Drošības nauda 190  eiro un dalības 
maksa 40 eiro. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Pokaiņi 170”, Krimūnu 
pagastā, ar kadastra numuru 46720090170, 
platība 0,0594 ha (kadastra apzīmējums 
46720090170), par sākumcenu 1900 eiro, solis 
100 eiro. Drošības nauda 190  eiro un dalības 
maksa 40 eiro. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Parūķīši”, Zebrenes pagas-
tā, ar kadastra numuru 46980040426, platī-
ba 1,12 ha, t.sk., lauksaimniecībā izmanto-

jamā zeme 1,05 ha (kadastra apzīmējums 
46980040426), par sākumcenu 5000 eiro, solis 
500 eiro. Drošības nauda 500  eiro un dalības 
maksa 40 eiro. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Rudzīši”, Zebrenes pagas-
tā, ar kadastra numuru 46980040219, platī-
ba 0,81 ha, t.sk., lauksaimniecībā izmanto-
jamā zeme 0,71 ha (kadastra apzīmējums 
46980040219), par sākumcenu 4200 eiro, solis 
400 eiro. Drošības nauda 420  eiro un dalības 
maksa 40 eiro. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Zeme pie Ceļmalām”, 
Dobeles pagastā, ar kadastra numu-
ru 46600030058, platība 1,38 ha, t.sk., lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme 1,36 ha (kadastra 
apzīmējums 46600030058), par sākumcenu 
11 000 eiro, solis 1000 eiro. Drošības nauda 
1100  eiro un dalības maksa 40 eiro. Izsoles 
objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā 
īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas 
līguma termiņš noteikts 2025. gada 30. sep-
tembris. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Maizītes”, Annenieku pagastā, 
ar kadastra numuru 46420040181, platība 3,13 
ha, t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
3,10 ha (kadastra apzīmējums 46420040058), 
par sākumcenu 20 000 eiro, solis 2000 eiro. 
Drošības nauda 2000  eiro un dalības maksa 40 
eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Nomas līguma termiņš noteikts 2025. gada 30. 
septembris. Informācija par zemesgabalu www.
kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Lācīši”, Auru pagastā, ar 
kadastra numuru 46460100316, platība 0,6492 
ha, t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
0,6492 ha (kadastra apzīmējums 46460100203), 
par sākumcenu 5500 eiro, solis 500 eiro. 

Drošības nauda 550  eiro un dalības maksa 40 
eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir 
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 
Nomas līguma termiņš noteikts 2025. gada 
30. septembris. Informācija par zemesgabalu 
www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 63707249.

- zemesgabalu “Lāči”, Auru pagastā, ar 
kadastra numuru 46460100227, platība 2,15 ha, 
t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,13 
ha (kadastra apzīmējums 46460100227), par 
sākumcenu 18 000 eiro, solis 1500 eiro. Dalības 
maksa 40 eiro. Izsoles objekta pirmpirkuma 
tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam 
nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 
2027. gada 30. septembris. Informācija par 
zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr. 
63707249.

• • •
Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim 

pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums 
par piedalīšanos izsolē un maksājumu doku-
menti par pašvaldības bankas kontā iemaksā-
to drošības naudu un dalības maksu, nosolī-
tās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2023. 
gada 31. janvāris.

• • •
Ar izsoles noteikumiem interesenti var 

iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības 
ielā 15, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00. Uzziņas pa tālr. 63707249.

• • •
Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
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
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Sākot ar 1. oktobri, Dobeles novada pašvaldība pieņem iesniegumus elektroenerģijas, 
granulu, brikešu un malkas apkures izdevumu atbalstam no Dobeles novada adminis-
tratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām:

IR SĀKUSIES IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA 
ENERGORESURSU CENU KĀPUMA KOMPENSĒŠANAI 

Elektroenerģijai:
- kompensācija paredzēta tām mājsaimniecī-

bām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh 
un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh;

- atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pār-
sniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh;

- kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, 
kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensā-
cijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 
EUR/kWh;

- iesniegumi pašvaldībā no 1. novembra 
(jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 
31. maijam (2023. gada aprīļa rēķiniem).

Granulas un briketes:
- kompensācija paredzēta tām mājsaimnie-

cībām, kuru izmaksas pārsniedz 300 EUR/t;
- kompensē izmaksu pieaugumu 50% 

apmērā, bet ne vairāk kā 100 EUR/t apmērā;
- attiecināms uz granulu/brikešu iegādi no 

2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim;
- uz vienu mājokli/dzīvokli atbalsta slieks-

nis – 10 tonnas.

Malka:
- kompensācija paredzēta tām mājsaim-

niecībām, kuru izmaksas pārsniedz 40 EUR/

berkubikmetrā;
- kompensē izmaksu pieaugumu 50% 

apmērā no izmaksām virs šīs cenas, bet ne 
vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā;

- uz vienu mājsaimniecību paredzēts mak-
simālais patēriņa apjoms 35 berkubikmetri;

- attiecināms uz iegādi no 2022. gada 1. 
maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malka, par kuru nav saglabāts čeks:
- kompensācija paredzēta, ja malka iegādā-

ta līdz 2022. gada 31. augustam (iesniedzēja 
pašapliecinājums);

- iesniedzējam ir tiesības saņemt valsts 
atbalstu 60 eiro apmērā;

- iesniegumi malkai, par kuru nav sagla-
bāts čeks, tiek pieņemti no 1. oktobra līdz 30. 
novembrim.

Jāņem vērā:
- ja persona iesniedz iesniegumu gan par 

malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, 
gan bez maksājuma dokumentiem, tad atbal-
sta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 eiro 
un atbilstoši maksājumu apliecinošiem doku-
mentiem aprēķinātajam atbalstam;

- atbalstu ar maksājumu apliecinošiem 

dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk 
pārsniegt 60 eiro. (Datu sistēmā tiek uzkrāta 
informācija par iepriekš piešķirto apjomu.)

Iesniegumi par atbalstu
Iesniegumu par atbalstu (viens vai vairāki 

iesniegumi visā atbalsta periodā, bet ievēro-
jot limitus atbalstam) sākot ar 2022. gada 1. 
oktobri iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpaš-
nieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī pēc 
savas izvēles vienā no šādiem veidiem:

- elektroniski: e-pakalpojuma portālā www.
epakalpojumi.lv;

- klātienē Dobeles novada pašvaldības 
valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkal-
pošanas centros:

- Aucē: Jelgavas ielā 1, tālruņi uzziņām: 
63745280, 25433649;

- Dobelē: Brīvības ielā 15, tālru;ni uzziņām 
63700137, 63781491, 26527422;

- Dobelē: Dobeles Centrālajā bibliotēkā;
- Tērvetes pagastā: “Zelmeņos”, tālrunis 

uzziņām: 28389997;
- visās Dobeles novada pagastu pārval-

dēs (Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, 
Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, 
Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, 
Penkules, Tērvetes, Ukru, Vītiņu, Zebrenes);

- no Auru pagasta Gardenes un Liepziedu 
ciemiem papildus arī Dobelē, Brīvības ielā 15 
– otrdienās un piektdienās.

Iesniedzamie dokumenti:
- iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu, per-

sonas kodu, kontaktinformāciju un kredīties-
tādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numu-
ru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;

- pašapliecinājums par attiecīgas apkures 
esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības 
locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta 
mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā 
minēto mājokli; 

- pašapliecinājums par malkas iegādi, ja 
pretendē uz 60 EUR atbalstu;

- maksājumu apliecinošs dokuments par 
koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas 
iegādi vienam mājoklim;

- rēķins par elektroenerģiju, ja atbalsta pie-
prasījums tiek iesniegts par mājokli, kuru 
apkurina, izmantojot elektroenerģiju;

- mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību 
(īres līgums) apliecinošs dokuments (uzrādīt 
oriģinālu).

• • •
Pašvaldība pieņem lēmumu 30 darbdienu 

laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai 
nepieciešamo pievienoto dokumentu saņem-
šanas, ieskaitot aprēķināto atbalstu norādīta-
jā bankas kontā, vai izsniedzot atteikumu to 
piešķirt.

Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu 
ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasāku-
mu likumā noteiktajā kārtībā.

Dobeles novada pašvaldība organizē ikgadējo konkursu “Dobeles novada Gada uzņē-
mējs”. Konkursa rīkotājs ir Dobeles novada pašvaldība, konkursu pašvaldības vārdā 
rīko pašvaldības iestāde “Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs” (PIUAC).

Energotaupīšana daudziem no mums ir kļuvusi par ikdienišķu rīcību, jo īpaši šajā 
laikā, kad elektrības cenas ir ļoti augstas. Arī pašvaldība, samazinot ielu apgaismojumu 
pilsētvidē, ir ieviesusi izmaiņas, kas būtiski ļauj ekonomēt finanšu līdzekļus.

Dobeles novada pašvaldība nodrošinās BEZMAKSAS rudens lapu izvešanu no privātmā-
ju teritorijām Auces un Dobeles pilsētās.

TIEK RĪKOTS KONKURSS 
“DOBELES NOVADA GADA UZŅĒMĒJS”

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt 
Dobeles novada uzņēmējus, kuri aktīvi un god-
prātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņē-
mējdarbības vides attīstību novadā, kā arī vei-
cināt Dobeles novada uzņēmēju atpazīstamī-
bu, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas 
uzņēmējdarbības prakses piemērus novadā.

Nominācijas, kādās tiek izvirzīti 
pretendenti:

- Dobeles novada Gada ražotājs;
- Dobeles novada Gada lauksaimnieks;
- Gada pakalpojumu sniedzējs Dobeles 

novadā;
- Dobeles novada Gada amatnieks/

mājražotājs;
- Dobeles novada Gada jaunais uzņēmējs;
- Gada investīcijas Dobeles novadā;
- Gada darba devējs Dobeles novadā;

- Gada uzņēmējs sociālo mērķu veicināšanā 
Dobeles novadā;

- Gada skolēnu uzņēmums Dobeles novadā.
Kandidatūras izvirzāmas, aizpildot elektro-

nisko anketu novada tīmekļa vietnēs www.
dobele.lv vai www.dobeledara.lv, vai iesnie-
dzot pieteikuma anketu novada Vienotajos 
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros:

- Dobelē: Brīvības ielā 15;
- Aucē: Jelgavas ielā 1;
- Tērvetes pagastā: “Zelmeņos”;
- visās Dobeles novada pašvaldības pagas-

tu pārvaldēs.
Dobeles novada uzņēmēji un iedzīvotāji (arī 

citu novadu uzņēmēji un iedzīvotāji) par 2022. 
gada pretendentiem pieteikumus var iesniegt 
līdz šī gada 31. oktobrim.

Aptauja

DEKORI PIE STABIEM: JĀ VAI NĒ?

Tomēr, tuvojoties gada nogalei, kad, kā 
ierasts, pie ielu apgaismojuma stabiem spoži 
mirdz dekori un lampiņu virtenes, kas, neno-
liedzami, ir skaisti, bet tajā pašā laikā dārgi, 
pašvaldībai ļoti būtiski ir izzināt, vai, pēc 
iedzīvotāju domām, pie šī brīža elektrības 
cenām tie būtu jāiededz arī šogad (uz svētku 
eglēm un lampiņu virtenēm tajās šis jautā-
jums nav attiecināms).

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt 

Dobeles novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.dobele.lv vai apmeklējot Dobeles 
novada pašvaldības “Facebook” kontu 
“Dobeles novada pašvaldība”. Aptaujas 
anketu lūdzam aizpildīt līdz šī gada 18. 
oktobrim.

Ikviena iedzīvotāja labsajūta ir pašval-
dības prioritāte, tādēļ jau iepriekš pateica-
mies par sniegto viedokli, kas ļaus pieņemt 
uz iedzīvotāju vēlmēm balstītu lēmumu!

AUCĒ UN DOBELĒ SAVĀKTĀS LAPAS IZVEDĪS BEZ MAKSAS

Lapu izvešanas datums:
- 19. oktobris (pieteikt lapu izvešanu nepie-

ciešams līdz 17. oktobrim);
- 2. novembris (pieteikt lapu izvešanu 

nepieciešams līdz 31. oktobrim).
Lapu izvešanu nepieciešams pieteikt pa 

tālruni:

- Aucē: 63745241;
- Dobelē: 63722396.
Svarīgi zināt! Bez maksas tiks pieņemtas 

tikai lapas bez sadzīves atkritumu piemaisīju-
miem. Piemaisījumu gadījumā tiks piestādīts 
apmaksājams rēķins par sadzīves atkritumu 
izvešanu.

Aucē (tālr.: 29101146)
26. novembrī plkst. 11.00
Auces kauss novusā. 

Auros (tālr.: 29505153)
12. novembrī plkst. 10.00
zolītes turnīrs.   
    
Bēnē (tālr.: 29916310)
15. oktobrī plkst. 11.00
zolītes turnīrs. 
22. oktobrī plkst. 10.00
bērnu sporta diena.  
 
Gardenē (tālr.: 23554516)
22. oktobrī plkst. 11.00
foto orientēšanās.  

Īlē (tālr.: 29101146)
23. oktobrī plkst. 11.00
Latvijas Veselības sporta nedē-

Angļu valodas kursi
Pirmā bezmaksas iepazīšanās nodarbība 

notiks 18. oktobrī plkst. 17.30, lai aizpildītu 
angļu valodas testu un sadalītos pa grupām:

- angļu valoda ar minimālām priekšzināša-
nām vai bez priekšzināšanām (80h);

- angļu valoda ar priekšzināšanām (80h).
Kursi abām grupām notiks otrdienās un 

ceturtdienās no plkst. 17.30 līdz 19.00. Maksa 
par kursiem: vidēji 50 eiro mēnesī (atkarībā no 
nodarbību skaita).

Datorzinības senioriem
Kursos varēs apgūt:
- vienkāršu dokumentu izveide un 

saglabāšana;
- informācijas meklēšana internetā;

AICINĀM PIETEIKTIES KURSIEM AUCĒ, JELGAVAS IELĀ 1A
- e-pasta apguve;
- e-pakalpojumi (30 h).
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā ceturt-

dienās. Pirmā nodarbība 27. oktobrī plkst. 
14.00. Dalības maksa par nodarbību: 3 eiro.

Tekstilmozaīkas kursi (30 h)
Nodarbības notiks reizi nedēļā, trešdienās. 

Pirmā nodarbība 26. oktobrī plkst. 15.00.
Aicinām gan jaunus dalībniekus, gan tos, 

kuri mācījās iepriekšējā sezonā. Dalības 
maksa par nodarbību: 3 eiro.

Stila kursi (4 nodarbības)
Nodarbības sāksies 7. novembrī, notiks 

pirmdienās no plkst. 17.30 līdz 19.00. Maksa 
par visiem kursiem (ciklu): 15 eiro.

Pieteikšanās dalībai kursos un plašāka 
informācija pa tālr.: 26400401; 29353419.

SPORTA AKTIVITĀTES
ļas ietvaros “Veselību veici-
nošs brīvdienu pārgājiens 
visiem kopā”. Pulcēšanās no 
plkst. 10.00 stāvlaukumā uz 
Krievkalniem (GPS 56.590895, 
23.009676). Pārgājienu iespē-
jams veikt ejot, nūjojot, smo-
vejojot, pavadot laiku kopā 
ar ģimeni, aktīvi atpūšoties. 
Pārgājiena laikā būs iespēja 
saņemt sporta inventāru: nūjo-
šanas nūjas un smovey riņķus. 
Pieteikties pa tālr.: 29101146.
Pasākums tiek rīkots projekta 
Nr. 9.2.2.2/16/I/029 “Auces nova-
da iedzīvotāju iesaistīšana vese-
lības veicināšanas un nostipri-
nāšanas pasākumos” ietvaros.

Krievkalnos (tālr.: 29101146)
23. oktobrī plkst. 11.00
pārgājiens. 

Krimūnās (tālr.: 28304284)
15. oktobrī plkst. 11.00
rudens kross.

Penkulē (tālr.: 27793599)
5. novembrī plkst. 10.00
badmintons.   
  
Tērvetē (tālr.: 8484402)
22. oktobrī plkst. 11.00
dambretes turnīrs. 

12. novembrī plkst. 11.00
pārgājiens.   
      
Zebrenē (tālr.: 26085836)
15. oktobrī plkst. 11.00
ražas svētku aktivitātes. 

29. oktobrī
Helovīnu pastaiga.
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Latvijas sulīgākais festivāls, kā jau 
katru gadu, oktobra pirmajā sest-
dienā vienkopus pulcēja novada un 
apkārtnes mājražotājus un dārzkop-
jus, lai piedāvātu labāko, kas izau-
dzis dārzā, tapis mājražotāju darbnī-
cās vai nācis no dabas.

AIZVADĪTS LATVIJAS SULĪGĀKAIS FESTIVĀLS – DOBELES ĀBOLU SVĒTKI!

A   kcijas ietvaros mūsu rado-
šie ēdinātāji piedāvāja saviem 
apmeklētājiem dažādus no 

sulīgā un gardā augļa ābola gatavotus 
gardumus.

Balsojumam noslēdzoties, Ābolu svēt-
ku laikā ar pateicības rakstiem tika teikts 
paldies visiem iesaistītajiem. Visvairāk 
balsu par savu piedāvājumu akcijas 
laikā ieguva kafejnīca “Miltiņkrogs” 
Bērzes pagasta Miltiņos. Kafejnīca 
“Miltiņkrogs” jau ir ieguvusi atpazīsta-
mību tuvākā un tālākā apkārtnē un ir 
apmeklētāju iecienīta. Akcijas laikā vie-
siem tika piedāvāti dažādi gardi ēdieni, 
kas pagatavoti no āboliem.

Iesaistoties “Ābolu garšas meklē-
jumos”, ar radošumu izcēlās ikvie-
na no ēdināšanas pakalpojumu iestā-
dēm. Restorāna “Zoltners” pārstāv-
ji garšu meklējumos, piemēram, savā 
piedāvājumā iekļāva ābolus, kas auguši 
Dārzkopības institūta dārzā. Savukārt 
Penkulē, kafejnīcā “MS Telpa” jau ir 
nolemts: atrastās ābolu garšas arī turp-
māk tiks piedāvātas apmeklētājiem – tik 
ļoti tās iepatikušās arī pašiem!

Esam pateicīgi ikvienam akcijas dalīb-
niekam un visiem “Ābolu garšas mek-
lējumos” iesaistītajiem. Priecājamies 
par ēdināšanas pakalpojumu sniedzē-
ju atsaucību, ļaujoties garšas eksperi-
mentiem savās virtuvēs, it īpaši, ja šajos 
gardajos eksperimentos tiek izmanto-
ti Latvijā auguši dārzeņi, ogas un citi 
ražotie pārtikas produkti. Uz tikša-
nos nākamajos garšu meklējumos un 
eksperimentos! 

Dobeles PIUAC

5. oktobrī Dobeles Mūzikas skolas 
koncertzālē “Zinta” svinīgā Skolotāju 
dienas pasākumā tikās izglītības ies-
tāžu vadītāji un pedagogi.

AKCIJAS “ĀBOLU 
GARŠAS MEKLĒJUMI” 
NOSKAIDROTS 
UZVARĒTĀJS
Laikā no 15. līdz 30. septembrim, 
gaidot Ābolu svētkus Dobelē, 11 
mūspuses ēdinātāji iesaistījās 
Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centra 
(PIUAC) organizētā aktivitātē – 
gardākās Ābolu garšas meklēju-
mos Dobeles novadā.

SKOLOTĀJIEM TEIKTAIS “PALDIES” VIENMĒR BIJA, IR UN BŪS ĪPAŠS

Skolotāju dienas kopbilde.                           Foto: Inita Roze

P   asākuma sākumā visus klāteso-
šos svētkos sveica Dobeles novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Aija 

Didrihsone, ikvienam vēlot rudens krāsu 
košumā atrast katram sevī to stīgu, kas 
rada prieku, kas spēku dod ikdienas dar-
bam, kas nemieru spēj pārvērst mierā.

Ikvienu klātesošo svētkos sveica un uzru-
nāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Ivars Gorskis un priekšsēdētāja vietnieks 
Guntis Safranovičs. Viņi pauda savu lepnu-
mu par mūsu pašvaldības pedagogiem, kuri 
spēj izturēt visdažādākās izglītības jomas 
pārmaiņas, spēj vienoti sadoties rokās ar 
visiem Latvijas pedagogiem, lai paustu savu 
viedokli par lietām, ar ko nevar un nedrīkstē-
tu samierināties.

Vienlaikus abi vietvaras pārstāvji izteica 
gandarījumu par to, ka Dobeles novada peda-
gogi bija to 700 skolu un pirmsskolu pedago-
gu skaitā, kuri šī gada 12. aprīlī dalījās ar 
saviem pieredzes stāstiem “Skola 2030” tieš-
saistes konferencē “Praktiski. Lietpratībai. 
Zemgale”.

Katram no 26 Dobeles novada izglītības 
iestāžu pedagogiem, kuri konferencē piedā-
vāja savu labās prakses piemēru un savas 
profesionālās darbības veiksmes stāstus, abi 
domes vadītāji pasniedza Dobeles novada 
Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus, arī 
personīgi sakot paldies par savas izglītības 
iestādes un mūsu pašvaldības vārda popula-
rizēšanu Latvijas mērogā.

Pasākumā Auces vidusskolas direkto-
rei Indrai Špelai un kolektīvam, Dobeles 
1. vidusskolas direktorei Sarmītei Šultei un 
kolektīvam un Dobeles Amatniecības un 
vispārizglītojošās vidusskolas direktoram 
Romānam Griškevicam un kolektīvam tika 

pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas 
Pateicības raksti par izcilu darbu Latvijas 
jauniešu patriotisma audzināšanā un iegul-
dījumu Valsts aizsardzības mācības nometņu 
organizēšanā.

Pēc sirsnīgajiem pateicības vārdiem un 
pēc saņemtā rudens košuma ziedu klēpjos 
ikvienam pasākuma dalībniekam tika vel-
tīts muzikāls sveiciens no grupas “Ezeri”, kas 
visus klātesošos sveica ar Imanta Kalniņa 
jubilejas programmu. Kādā mirklī koncerts 
ieskanējās kā trausls pieskāriens dvēselei, 
citā – kā visus vienojoša kopdziesma, bet vēl 
kādā mirklī dziesmas skaņas ļāva aizmirsties 
un pacēla prieka spārnos, ko paņemt līdzi 
turpmākai darba ikdienai.

Paldies jums, Skolotāji, par nesavtīgo 
darbu, par uzņemto atbildību, par pacietību, 
par sirdsdegsmi!

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Š   īs ražas svinības ir kultūras pasā-
kums un gadatirgus, kura centrālais 
tēls ir ābols. Šajā dienā ābolu temati-

ka bija goda vietā gan dažādās sporta akti-
vitātēs, gan atrakcijās maziem un lieliem, 
gan dzīvespriecīgās izklaidēs un muzikālajā 
programmā.

Dobeles Ābolu svētki ir ne tikai īpašs pilsē-
tas notikums, bet arī svarīgs mirklis dārzkopī-
bas nozarei, atzīmējot gan ražas svētkus, gan 
arī godinot nozares profesionāļus. Šogad, jau 
11. reizi, tika pasniegts arī augstākais augļ-
kopības nozares apbalvojums – “Ābolu orde-
nis», kas tiek piešķirts par augstu profesionālu 
meistarību, kas ir sekmējusi nozares atpazīsta-
mību un attīstību.

Šogad “Ābolu ordeni” saņēma Dalija 
Segliņa. Viņa nenoliedzami ir viens no stabilā-
kajiem Dārzkopības institūta stūrakmeņiem. 

Arī viņas nopelns ir tas, ka Dārzkopības insti-
tūta Latvijas ģenētisko resursu kolekcijā ir vai-
rāk nekā 1000 ābeļu šķirņu. Uz viņas pleciem 
gulstas atbildība par augļu un ogu pārstrā-
di gan zinātniskā izpratnē, gan saistībā ar šīs 
nozares inovāciju ieviešanu Latvijā. Dalija ir 
cilvēks ar daudzām fantastiskām īpašībām: 
milzīgu tieksmi pēc zināšanām, ideju pārpil-
nu galvu, prasmi šīs idejas novest līdz taustā-
mam rezultātam, prasmi aizraut sev līdzi šo 
ideju īstenošanā skolēnus, studentus, kolēģus 
– zinātniekus, ražotājus. Viņai piemīt augsta 
atbildības sajūta un nesavtība pret līdzcilvē-
kiem. Tieši viņas rakstura īpašības arī palīdzē-
jušas Dalijai salīdzinoši īsā zinātnē nostrādāta-
jā laikā iegūt maģistra un doktora grādus, no 
nulles apgūt angļu valodu un rast starptautis-
kus kontaktus, kopā ar kolēģiem izstrādāt vai-
rāk nekā 20 un patentēt 9 tehnoloģijas, novest 
vairākus produktus līdz veikalu plauktiem. 
Daudzu iecienītās sukādes, kas šobrīd tiek 
ražotas vairāk nekā 15 uzņēmumos Latvijā, ir 
viens no Dalijas izstrādātajiem produktiem.

Dalijai piemīt nesavtīga tieksme un pras-
me dalīties ar savām zināšanām, nedomājot 

par to “kas man par to būs”. Viņa dāsni dala 
savas idejas jaunu produktu izstrādē ar uzņē-
mējiem, kuri biznesu uzsāk no nulles. Viens 
no piemēriem ir nu jau plaši pazīstamais 
uzņēmums “LatEkoFood”. Uzņēmēja vērsās 
pie Dalijas ar ideju par augļu biezeņiem zīdai-
ņiem. Dalija institūta laboratorijās izstrādā-
ja tehnoloģijas, palīdzēja ar padomu aprīko-
juma iegādē, dokumentu sagatavošanā, arī 
rūpnīcas plānošanā un tapšanā. Šī kopdarba 
rezultātā radās biezeņi “Rūdolfs”, ko šobrīd 
uzņēmums eksportē uz 14 Eiropas, Āzijas 
un Āfrikas valstīm. Nav tādas nedēļas, kad 
uzņēmēji nebrauktu pēc padoma uz Dobeli. 
Daudziem viņa palīdz uzsākt ražošanas proce-
su vai ieviest kādu jaunu tehnoloģiju uz vietas 
uzņēmumā.

Svētku laikā tika paplašināta arī Pētera Upīša 
Dārzkopības muzeja āra ekspozīcija, muzeja 
ēkas priekšā uzstādot vides objektu – skulp-
tūru “Ābols”. Skulptūru ir veidojis akmeņkalis 
Libērijs Peļņa, tās materiāls ir Latvijas laukak-
mens. Libērijs Peļņa ir strādājis arī pie atjau-
notā Dobeles atbrīvošanas pieminekļa, tas no 
jauna radīts 1996. gadā. Skulptūras tēlniece ir 
Inta Berga. Jaunais vides objekts – skulptūra 
“Ābols” – turpmāk akcentēs ne tikai Dobeles 
novadu kā vadošo augļkopības zinātnes cen-
tru, bet arī tiks popularizēts ikgadējo Dobeles 
Ābolu svētku simbols.

Svētku dienā Dārzkopības institūta zinātnie-
ki bija sastopami īpaši radītā Ābolu laborato-
rijas dārza lapenē, kurā ikvienam bija iespēja 
izzināt ābolu audzēšanas noslēpumus, atklāt 
to garšas veidošanās nianses un atrast piemē-
rotākās ābeļu šķirnes savam dārzam. Ābolu 
izstādē un dārzā bija aplūkojamas visdažādā-
kās ābolu šķirnes, īpaši izceļot Latvijā radī-
to šķirņu unikalitāti. Zinātnieki arī piedāvā-
ja nobaudīt ābolu pārstrādes produktus, kas 
tapuši Dobelē.

Kā jau svētkos piedienas, mājražotā-
ju un amatnieku tirdziņā, kas norisinājās 
Dārzkopības institūta dārzā, ikviens varēja 

gan gardi paēst, gan arī iegādāties našķus, 
suvenīrus un citas lietas. Īpašā stendā varēja 
sastapt šī gada Dobeles novada pašvaldības 
grantu saņēmējus uzņēmējdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai – “Bergi.Food” no Vecauces 
pagasta un Rūtenberga lauku labumu mal-
tīti no Penkules pagasta, kuri piedāvāja īpa-
šus ābolu ēdienus. Līdzās grantu saņēmē-
jiem apmeklētājiem bija iespēja sastapt arī 
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 
vidusskolas audzēkņus, kuri cepa un pie-
dāvāja nogaršot AS “Dobeles Dzirnavnieks” 
sarūpētās pankūkas ar Dārzkopības institū-
tā gatavotu ābolu–upeņu ievārījumu. Sirsnīgs 
paldies Dobeles Amatniecības un vispāriz-
glītojošās vidusskolas direktoram Romānam 
Griškevičam par atbalstu, kā arī skolas 1., 2. 
un 4. kursa audzēkņiem pasniedzējas Teresas 
Djominas vadībā par izcilo pankūkošanu!

Ābolu dienas ietvaros apmeklētāji tika aicinā-
ti izstaigāt institūta dārzu pavisam citā noskaņā, 
piedaloties Āboldienas orientēšanās spēlē visai 
ģimenei vai individuāli iepazīstot vairāk nekā 
1000 dažādas ābeļu šķirnes un hibrīdus.

Svētku atraktīvo programmu papildi-
nāja arī Āboldienas atklātais šaha turnīrs 
Dārzkopības institūta Ķiršu mājā, izstāde 
“Īrisi” Dārzkopības institūta izstāžu zālē, sajū-
tu darbnīca pašiem mazākajiem un aktivi-
tātes rudenīgajā dārzā. Kārumniekus gaidīja 
dažādi ābolu gardumi dārza svētku tirdziņā 
un āra kafejnīcā, savukārt īpašu atmosfēru 
deva dzīvo skulptūru muzikālais kvartets, kas 
ikvienam radīja rudenīgo sārtvaidžu – ābolu 
– cienīgu sārtumu vaigos! Par muzikālo nofor-
mējumu rūpējās muzikālā apvienība “Ziņģes 
brāļi” no Bauskas.

Paldies ikvienam, kurš šo dienu izvēlējās 
pavadīt jautrā, interesantā un garšām bagātā 
Latvijas sulīgākajā festivālā – Dobeles Ābolu 
svētkos! Svētkus radīja Dārzkopības institūts 
sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dalija Segliņa, “Ābolu ordeņa” kavaliere. 
Foto: Agris Šiliņš
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16. septembrī Jelgavā norisinājās Latvijas ugunsdzēsēju sporta sacensības 
“Brašais ugunsdzēsējs”. Tradicionāli jau vairāku gadu garumā sacensībās 
startē arī Tērvetes ugunsdzēsēju vīru un sievu komandas.

“BRAŠĀ UGUNSDZĒSĒJA” TITULS ŠOGAD ATKAL ATGRIEŽAS TĒRVETĒ

Uzvarētāju komanda.                  Foto no ugunsdzēsēju personīgā arhīva

Pērnajā gadā sacensībās 1. vietu un ceļojo-
šo kausu izcīnīja Tērvetes sieviešu komanda, 
kas šogad sešu komandu konkurencē palika 
2. vietā. Savukārt veiksmīgi starti un uzvaras 
gaviles septiņu komandu konkurencē šogad 
bija Tērvetes vīru komandai, kas mājup atve-
da izcīnīto ceļojošo kausu un godpilno 1. vietu!

Tērvetes pagasta ugunsdzēsēju komandu 
treneris Modris Vazdiķis lepojas ar savām 
komandām un izsaka gandarījumu, ka arī pēc 
pandēmijas laika pārtraukuma var startēt un 
sasniegt augstus rezultātus. Treneris izsaka 
cerību, ka nākamajās sacensībās atkal startēs 

arī jauniešu komanda, kura šogad mācību dēļ 
uz sacensībām netika.

Jau vairāku gadu garumā lepojamies ar tēr-
vetnieku veiksmīgajiem startiem sacensībās, 
priecājamies par viņu uzvarām, vēlam izturī-
bu un mūžīgo optimismu, ko komandu trene-
ris devis arī visiem dalībniekiem!

Uzvarētājkomandas sastāvs: Edmunds 
Zalcmanis, Uldis Freimanis, Arnis Lešinskis, 
Sandis Zalcmanis, Igors Šafars, Kristaps 
Vanags, Didzis Kursītis.

Dobeles novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Augstkalnē
Augstkalnes pagastā raibi rudenīgās krāsas 

tiek ievītas arī izziņas aktivitātēs. Septembra 
nogalē Augstkalnes pamatskolā norisinājās 
gluži neierastas, bet ļoti interesantas mācību 
aktivitātes radošajās darbnīcās, kOvadīja sko-
las viesi. 

4. oktobrī skolēniem bija patiess prieks 
mācīties Lietuvas Republikas Žagares ģim-
nāzijas skolotāju vadībā, tā turpinot aizsāk-
tās pieredzes apmaiņas nodarbības, skolēni 
radoši darbojās arī Lindas Meires un Emīlijas 
Bēvaldes vadītajā sveču liešanas radošajā 
darbnīcā, citi skolēni tai pat laikā tikās ar 
“LVM Rekreācija un medības” parku iecirkņa 
vadītāju Kristapu Didži, kurš ar bagātīgu stās-
tu un trofeju kolekciju savā medību pieredzē 
skolēniem nesa vēstījumu, ka medības …tas 
ir interesanti! 

Šai dienā neizpalika arī aizraujoša nodar-
bība pedagogiem. Radošajā darbnīcā “Iemīli 
sevi” Edīte Bēvalde skolotājus pārliecināja, cik 
svarīgi un aizraujoši ir domāt par sevi, lai tā 
gūtu spēku ikdienas darbam.

Savukārt vecāko klašu skolēni devās ceļā un 
izzināja par uzņēmējdarbību Dobeles nova-
dā. Notika viesošanās koprades tehnoloģijas 
telpās OpenLab laborantes Elīnas Balodes 
vadībā, jauka, bija ciemošanās pie “Parūķa” 
saimnieka Agri Šlaveiku, kas jauniešus iedves-
moja, kā iesākt un vadīt savu uzņēmumu. 
Jaunatklājums Najas Gailes darbnīcā, kur 
papīrs pārtop par audumu.

Skolu jaunieši saka sirsnīgu paldies aizrau-
tīgajiem ideju “ģeneratoriem” cilvēkiem, kam 
rūp mūsu novada, pagastu attīstība!

Pagastu ziņas
Auros

Auru pagastā pilnā sparā rit Auru ciemata 
Skolas ielas pārbūve. Būvnieki apņēmušies līdz 
oktobra beigām ieklāt asfalta segumu. Paralēli 
norit arī gaisa elektrolīnijas demontāža, kabe-
ļu un apgaismes laternu izbūve. Pagasta auto-
ceļiem tiek veikta grāvmalu appļaušana un 
seguma greiderēšana. Ir noslēdzies iepirkums 
par pagasta ceļu tīrīšanu ziemā no sniega.

Jānis Ozoliņš, 
Auru pagasta pārvaldes vadītājs

Penkulē
Laikā, kad raža novākta un dabā jau jūtama 

rudens tuvošanās, Penkules pagasta senioru 
kopa “Sarmas” pēc ilgāka laika pārtraukuma 
rīkoja atpūtas vakaru. Ciemos aicinājām mūsu 
jau esošos draugus no Dobeles un Vītiņiem, 
tāpat liels prieks par mūsu jaunajiem drau-
giem, kas pievienojās mums no Tērvetes, 
Zebrenes, Rubas un Auces. Pasākumu ar savu 
klātbūtni pagodināja un dalībniekus sveica 
Dobeles novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Guntis Safranovičs.

Visa vakara garumā mūs muzikāli izklai-
dēja un priecēja Andris Daņiļenko. Ceram, 
ka arī turpmāk notiks šāda veida pasākumi 
ar kopā sanākšanu un ciemošanos. Liels pal-
dies par atbalstu pasākuma organizēšana jāsa-
ka Penkules pagasta Tautas nama vadītājam 
Normundam Smiltniekam.

Jau tuvākajās dienās Penkules pagasta senio-
ri dosies ekskursijā pa Jelgavas un Bauskas 
novadiem. Šeit īpašu paldies seniori vēlas 
teikt Ivaram Stangam, Mārtiņam Kalviņam un 
Aināram Meieram.

Naudītē
27. septembra vakarā Naudītes skolas telpās 

valdīja patīkama koksnes smarža, un meis-
tares Anitas Muižnieces pavadībā interesenti 
varēja pagatavot skalu groziņu savām dārza 
vai meža veltēm. Tapa ļoti skaisti skalu darbi! 
Atsaucība un interese bija tik liela, ka plānots 
meistarklasi Naudītes skolā šogad atkārtot. 
Informācija par atkārtoto meistarklasi būs 
pieejama sociālajos tīklos.

• • •
1. oktobrī Naudītes skolas bibliotēkas vadī-

tāja un Naudītes pagasta kultūras pasākumu 
organizatore Kristīne ikvienu aicināja uz bib-
liotēku – tuvāk iepazīties un pārrunāt jautāju-
mus par plānotajiem pasākumiem. Sadarbībā 
ar Dobeles novada centrālo bibliotēku ikviens 
varēja pagatavot magnētiņu vai piespraudi un 
uzzināt vairāk par piedāvātajiem pakalpoju-
miem Naudītes bibliotēkā.

Ērika Karro,
Penkules pagasta pārvaldes vadītāja

Tērvetē 
25. oktobrī Tērvetē norisinājās tradicionā-

lais Rudens Labrenča tirgus, kas šogad pulcē-
ja kuplu apmeklētāju skaitu. Ikvienu priecēja 
brīnišķīgā un saulainā rudens diena, apmeklē-
tājus interesi piesaistīja gan ar ķirbju pankūku 
cepšana, ķirbju svēršana, Dižķirbja saimnieku 
godināšana, keksiņu cepšana pie Alises, zirgu 
izjādes, bērnu atrakcijas un dāsnais mājražo-
tāju tirdziņš. Ar īpašu aizrautību, līdzi dziedā-
šanu, muzikālo mīklu minēšanu ikvienu prie-
cēja burvīgā Bulmeru ģimene. Visa diena bija 
kā skaists piedzīvojums, kas priecēja pasāku-

ma organizētājus, dalībniekus, kā arī lielus un 
mazus apmeklētājus.  

6. oktobrī saviem apmeklētājiem svinī-
gi vēra durvis Tērvetē vēl nebijusi izstāde. 
Tērvetes kultūras namā rudens ziedi gūla 
tērvetnieku, darbu autoru Ullas Kavickas un 
Jāņa Švītiņa, rokās. Viņi sadarbībā ir izveido-
juši dzejas un foto izstādi “Dzejas atspulgi” jeb 
Ullas dzeja Jāņa fotogrāfijās. Par atbalstu izstā-
des tapšanā kultūras nama darbinieki paldies 
saka Dobeles PIUAC un Elīnai Balodei, kā arī 
Dobeles Pilij! Izstāde būs apskatāma līdz 6. 
novembrim. Laipni aicināti!

Skolotāju dienas ietvaros 7. oktobrī Tērvetes 
kultūras nama kolektīvs ikvienu, kas sirdī 
jūtas skolotājs, aicināja uz svētku koncertu. Šī 
bija 10. pedagogu tikšanās reize svētku noska-
ņā. Vienlaikus lepojāmies, ka labas tradīci-
jas ir saglabātas, tās turpinās un pilnveidojas. 
Priecājāmies, ka aicinājumam apmeklēt pasā-
kumu atsaucās pedagogi no Dobeles novada, 
no Jelgavas novada, kāds arī sevi dēvēja par 
rīdzinieku. Un mēs par to tikai priecājāmies! 
Vislielākais paldies Tērvetes kultūras nama 
kolektīvam, kas veiksmīgi ir pārņēmuši sta-
feti un turpina Skolotāju dienas tradīcijas, ar 
koncertu paldies sakot ikvienam, kas sirdī 
skolotājs.

Laikā, kad Dobeles novada ziņas sasniegs 
savus lasītājus, ir plānota Tērvetes, Augstkalnes 
un Bukaišu pagastu iedzīvotāju tikšanās ar 
Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru 
Gorski un viņa vietniekiem. Par kopīgi redzēto 
un runāto lasiet nākošajā ziņu izlaidumā.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

TURPINĀS DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS UN DOMES 
DEPUTĀTU TIKŠANĀS AR PAGASTU IEDZĪVOTĀJIEM
Ar mērķi uzklausīt novada iedzīvotājus un izzināt viņu interesējošos jautājumus gan par pašvaldības darbu, gan par 
saimnieciska rakstura jautājumiem, Dobeles novada pašvaldības vadība un domes deputāti turpina pagastu apsekoša-
nu, lai tiktos ar iedzīvotājiem.

Septembrī sanāksmes norisinājās Bērzē, 
Krimūnās, Jaunbērzē un Zebrenē. Pirms sarunām 
ar pagastu iedzīvotājiem domes vadība apsekoja 
pagastu teritoriju, pēc tam kopā ar iedzīvotājiem 
diskutēja par aktuālo pagastos. Tikšanās laikā ne 
vien tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautāju-
miem, bet arī atklāti vairāki pašvaldībai iepriekš 
neapzināti problēmjautājumi, kam tuvākajā laikā 
tiks rasts risinājums.

Bērzē vislielākās bažas rada 
energoresursu cenu 
straujais pieaugums

Sanāksmes sākumā Bērzē Dobeles novada 
domes priekšsēdētājs informēja, ka ir iepazinies ar 
pagasta faktisko situāciju, to izbraukājot klātienē, 
vienlaikus uzsverot, ka lielākais akcents pagasta 
teritorijas labiekārtošanā tiks likts uz asfalta segu-

ma atjaunošanu. Šogad ir sākta grants ielu virsmu 
dubultā apstrāde ar bitumenu, kas tiks darīts arī 
turpmāk. “Darbs pie šīs problēmas risināšanas ir 
uzsākts jau šogad, veicot arī ielu ar grants segumu 
virsmu dubulto apstrādi. Jūspusē tas izdarīts vienai 
ielai Miltiņu ciematā, arī nākotnē šim jautājumam 
ceram pašvaldībā pievērst pastiprinātu uzmanību. 
Tā ir viena no pašvaldības prioritātēm, kas jāreali-
zē,” bilda domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Visu apmeklēto pagastu iedzīvotājiem vislielā-
kās bažas rada energoresursu straujais sadārdzi-
nājums, kāds no Bērzes pagasta vietējā uzņēmuma 
īpašniekiem pauda, ka ir uzsācis “LEADER” pro-
jekta realizēšanu, taču saprot, ka nespēs apmaksāt 
rēķinus par gāzes apkuri, tāpēc interesējās par paš-
valdības atbalstu uzņēmējiem šajā jomā.

Uz jautājumu atbildi sniedza domes priekšsē-
dētājs: “Diemžēl pašvaldības atbalsts uzņēmējiem 

nav plānots. Gāze valstī nav iepirkta pietiekamā 
daudzumā, iedzīvotājiem tā tiks nodrošināta, daļēji 
tiks dotēta, bet uzņēmējiem tā būs jāpērk par aug-
sto cenu “brīvajā tirgū”. Tas, ko izdarījis “Dobeles 
siltums” – gāze ir iepirkta. Vissliktākā situācija ir 
Dobeles pilsētas un apkārtnes slimnīcai, jo visu, ko 
tā nopelnīs, būs jāsamaksā par apkuri. Gribējām 
pārveidot uz dīzeļdegvielas apkuri, bet visas atļau-
jas, kas jāsaskaņo ieceres īstenošanai, aizņem vis-
maz 6 mēnešus, līdz ar to šis risinājums neder. 
“Dobeles Enerģija” ir nedaudz labākā situācijā – 
viņiem esošā apkures sistēma jau ir paredzēta 
dīzeļdegvielas izmantošanai, bet tāpat paies laiks 
saskaņošanai un atļauju saņemšanai.”

“Gāzes cenas ar laiku kritīsies, tikai jautājums, 
vai gāze vairs būs tādā cenā, kā bija iepriekš. Šajā 
ziemā neko lētāku uztaisīt nav iespējams – iespē-
ja tikai ekonomēt un pārdzīvot. Saules baterijas 

pie maza patēriņa neatmaksājas. Man kā pārvald-
niekam ir jāizvērtē, cik jūs kā uzņēmējs tērējat, 
vai tas atmaksāsies. Ja kas mainīsies un no viena 
ieguves avota varēs enerģiju tērēt vairākās adre-
sēs, tas ir savādāk, iespējams, tad tas atmaksāsies,” 
papildināja Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs Juris 
Kronbergs.

Aktīvākie no sapulces dalībniekiem Bērzē inte-
resējās arī par centrālās ciemata brauktuves pārbū-
vi, jo rudeņos, kad ir ražas novākšanas laiks, cauri 
ciemam pārvietojas liels skaits lauksaimniecības 
tehnikas, un tas nav droši iedzīvotājiem. Īpaši aktu-
āli tas ir ceļa posmā, pa kura nomali uz autobusu 
pieturu diennakts tumšajā laikā pārvietojas skolē-
ni un iedzīvotāji, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās. 
Tā kā minētā brauktuve ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
pārziņā, Ivars Gorskis sacīja, ka pašvaldība noteik-
ti izvērtēs iespējamos risinājumus, jo atzīst, ka šis 
ir svarīgs jautājums, kā vienu no iespējamiem risi-
nājumiem minot Penkules piemēru, kur pašvaldī-
ba pārņēma no valsts noteiktu brauktuves daļu, lai 
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TURPINĀS DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS VADĪBAS UN 
DOMES DEPUTĀTU TIKŠANĀS AR PAGASTU IEDZĪVOTĀJIEM
pēc tam būtu tiesisks pamats ieguldīt pašvaldības 
līdzekļus un piesaistīt ES līdzfinansējumu, piemē-
ram, izbūvējot gājēju celiņu.

Tāpat sanāksmes gaitā tika apspriesta apgais-
mojuma uzlabošana Bērzē un atpūtas vietas ierī-
košanas nepieciešamība. Komentējot bērzenieku 
ierosinājumu ciematā izveidot nelielu kopā sanāk-
šanas vietu, domes priekšsēdētājs informēja, ka 
par šādu vietu izveidi tiek domāts katrā pagastā, 
kur tādu vietu nav. Šobrīd gan runa nav par lielu 
atpūtas objektu izbūvi, bet gan par nelielu atpūtas 
vietu ierīkošanu ar soliņiem, nodrošinot atkritumu 
urnas, lai iedzīvotāji varētu sanākt vienkopus dažā-
dos svētkos. Turpinot sarunu par kultūras dzīvi, no 
klātesošajiem sapulces dalībniekiem izskanēja rūg-
tums, ka Bērzē nav kultūras dzīves organizators, 
uz ko domes priekšsēdētājs pauda savu viedok-
li: “Sākumā ir jāatrod un jāsakārto vieta, lai šādus 
pasākumus varētu rīkot. Kultūras pārvaldei savā 
uzraudzībā ir jāpārņem arī Bērzes ciems, un katrā 
ciemā kaut reizi gadā ir jāsarīko kāds pasākums – 
par to būs jārunā ar Kultūras pārvaldi.”

Krimūnu iedzīvotāji vēlas 
kvalitatīvus ceļus

Krimūnu pagastā bija sapulcējies kupls pulks 
pagasta iedzīvotāju un aktīvi iesaistījās sev aktu-
ālu jautājumu uzdošanā novada vadībai. Kā pirmo 
no aktuālajiem jautājumiem Krimūnu iedzīvotāji 
uzdeva par sporta laukumu “Akācijās”, uz ko Ivars 
Gorskis atbildēja, ka finanses sporta laukumam jau 
ir paredzētas pašvaldības budžetā, tā kā basketbola 
grozs jau ir sagādāts, jāturpina darbs pie paša lau-
kuma izveides – kā pirmais tas varētu būt basket-
bola laukums.

“Ir jāsaprot, ka vienā gadā nebūs tik daudz nau-
das, lai visu varētu izdarīt uzreiz, tādēļ mēs to 
darām pakāpeniski. Uzskatu, ka ir redzams, ka mēs 
ne tikai runājam, bet arī darām, sākot ar ielu sakār-
tošanu, beidzot ar sporta laukumu izbūvi arī šeit, 
Krimūnās, kas ir tapšanas stadijā. Diemžēl darbi 
neiet tik raiti uz priekšu, kā gribētos, bet, iekusti-
not procesu, viss ieies savā ritmā,” krimūnniekiem 
solīja domes priekšsēdētājs.

Gluži tāpat kā citviet, arī Krimūnās raizes iedzī-
votājiem sagādā grantēto ceļu putekļi, meklējot 
risinājumus paši saviem spēkiem, norādot, ka 
spiesti pat stādīt tūjas, lai vismaz daļēji aizturētu 
putekļu iekļūšanu pagalmos. Ivars Gorskis aici-
nāja vietējos iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar 
iesniegumu, lai varētu nepieciešamos ceļu posmus 
apstrādāt ar pretputes materiālu, kā tas tiek darīts 
pārējos pagastos, vienlaikus uzsverot, ka pašvaldī-
bas mērķis ir laika gaitā “tikt vaļā” no grantētajiem 
ceļiem, lai to vietā būtu asfaltēti ceļi vai vismaz 
grants segums ar dubultās virsmas apstrādi.

Taču attiecībā uz norādīto problēmu ar asfaltē-
to ceļu, kas ved uz “Akācijām”, Ivars Gorskis atgā-
dināja, ka tas ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, 
un tikai tad, kad pašvaldības teritorijā visos ciemos 
būs sakārtoti pašvaldības ceļi, var domāt par valsts 
ceļu pārņemšanu, jo to uzturēšanai nepieciešams 
papildu finansējums.

Tāpat kāds no krimūnniekiem interesējās par 
SIA “Dobeles Enerģija” jaunajiem tarifiem, uz ko 
pašvaldības vadītājs atbildēja, stāstot par veicama-
jiem darbiem, kas tiek darīti, lai tarifu varētu sama-
zināt: “Šobrīd cena nav panesama pat iedzīvotājiem 
ar vidusmēra ienākumiem, taču “Dobeles Enerģija” 
steidz būvēt jaunu šķeldas katlumāju, kam jābūt 
gatavai jau 27. oktobrī. Tāpat tiek kārtota nepiecieša-
mā dokumentācija, lai varētu saņemt atļauju nede-
dzināt gāzi, bet izmantot dīzeļdegvielu, kas ir uz pusi 
lētāk. Līdz ko tas tiks sakārtots, tarifs atkal samazinā-
sies. Vispār valsts liek ļoti daudz birokrātisku šķērš-
ļu, lai mēs varētu dzīvot lētāk. Uzskatu, ka energokrī-
zes apstākļos, kādi ir šobrīd, pašvaldībām bija jādod 
tiesības nekavējoties veikt nepieciešamos pasāku-
mus siltumenerģijas izmaksu samazināšanai, papī-
ru kārtošanu atliekot uz vēlāku laiku.”

Turpinot tēmu par siltumenerģijas izmaksām 
un to taupīšanu, Krimūnu iedzīvotāji interesējās arī 
par novada ēku siltināšanas iespējām. Pašvaldības 
vadītājs pauda viedokli, ka pašvaldību ēkas vairu-
mā gadījumu ir sakārtotas, taču ar pārējām ir grū-
tāk, jo būvniecības cenas ir ļoti augušas, turklāt 
bankas nedod kredītus, lai veiktu daudzdzīvokļu 
māju siltināšanu laukos, jo banku ieskatā īpašu-
mam laukos nav tādas vērtības, lai riskētu. “Ar to 
diemžēl jāsamierinās,” piebilda domes priekšsēdē-
tājs. Viņš gan uzsvēra, ka vitāli svarīga ir dzīvojamā 
fonda attīstība kopumā. Tāpat kā citās tikšanās rei-
zēs, arī šajā reizē iedzīvotāji tika informēti par visu 
gaismekļu nomaiņu uz LED lampām, vienlaikus 
informējot, ka tas izmaksās ap 170 000 eiro, taču ilg-
termiņā būtiski ietaupīs elektroenerģiju.

Neizpalika arī dažādu valsts līmeņa problēmu 
apspriešana, savukārt sanāksmes noslēgumā kāds 
no klātesošajiem jautāja par to, vai Dobeles novadā 
tiek un ir plānots uz 1. septembri piešķirt pabal-
stu skolēniem, uz ko atbildot, domes priekšsēdē-
tājs akcentēja, ka, viņaprāt, prioritāte ir nodrošināt 
bērniem brīvpusdienas, un Dobeles novads ir viens 
no retajiem novadiem, kur tas tiek darīts. Tas kopu-
mā no pašvaldības budžeta prasa lielu finansēju-
mu, turklāt ir daudz svarīgāk, nekā izsniegt vien-
reizēju pabalstu mācību gada sākumā, jo ēdināša-
na ir nodrošināta visa gada garumā. Tāpat bijušā 
Dobeles novada vecākiem ir samazināts līdzmaksā-
jums mūzikas un mākslas skolās, kas gada griezu-
mā vecākiem sniedz ievērojamu personisko līdzek-
ļu ietaupījumu.

Jaunbērzes iedzīvotāji vēlas 
atpūtas laukumu

Tā kā septembris tika aizvadīts Saeimas pirmsvē-
lēšanu gaisotnē, Jaunbērzes iedzīvotāji bažījās, vai 
tikai šīs rīkotās sanāksmes ar iedzīvotājiem, nav 
cieši saistītas ar gaidāmajām vēlēšanām, uz ko vie-
tējās varas vadītājs atbildēja noliedzoši: “Tikšanās 
netiek rīkotas saistībā ar Saeimas vēlēšanām, tās 
tiek rīkotas tikai un vienīgi saistībā ar nākamā 
gada budžeta plānošanu. Tāpat kā citur novadā, 
kur šādas tikšanās jau ir notikušas, esam atbrauku-
ši runāt ar jums par to, kas aktuāls ir pagastā, kas 
ir nesaprotams vai satrauc, tāpat lai pastāstītu, kas 
šobrīd notiek novadā kopumā.”

Tā kā pirms sarunas ar iedzīvotājiem pašvaldī-
bas vadība iepazīstas tuvāk ar katra pagasta terito-
riju un tās saimniecisko dzīvi, jau sapulces sāku-
mā Ivars Gorskis informēja, ka secināts – papildu 
finansējums jāiegulda grants ceļu stāvokļa uzlabo-
šanā, līdz ar to Jaunbērzē nākamajā gadā paredzēts 
uzsākt programmu, kuras ietvaros katru gadu tiks 
atjaunots asfalta segums vismaz vienai ielai, cerot, 
ka pietiks finansējums, lai ieceri realizētu.

Viena no aktuālajām lietām ir arī atpūtas lauku-
ma izveide Jaunbērzē – šobrīd jau top skiču pro-
jekts. “Šobrīd ir tikai idejas, tiklīdz tās būs pilnīgi 
skaidras, iedzīvotājiem būs iespēja izteikties, kas 
viņiem vairāk no visa paredzētā ir nepieciešams – 
bērniem, jauniešiem un “večiem”, katram pa stūrī-
tim. Ļoti iespējams, ka būs estrāde, ja būs nauda, 
arī strūklaka, stāvlaukums. Iela vairs nebūs caur-
braucama. Mēģināsim rast zelta vidusceļu,” papil-
dināja pagasta pārvaldnieks Raimonds Sīpols.

Sarunas turpinājumā kāda Jaunbērzes iedzīvo-
tāja izteica viedokli, ka pareizāk būtu sākt ar jautā-
juma par tukšo dzīvokļu un ar to saistīto problēmu 
risināšanu, lai daudzdzīvokļu mājas nesabruktu. 
Ja kaimiņu dzīvokļi netiek kurināti, jumts tek, īpa-
šums iet bojā. Raimonds Sīpols apstiprināja, ka 
šī problēma ir zināma, taču tie ir privāti dzīvokļi, 
un atņemt īpašumu pašvaldība nevar. Pašvaldības 
funkcijas ir ierakstītas likumā un apsaimniekot pri-
vātu īpašumu pašvaldība nedrīkst.

“Jumta nomaiņa ir jārisina pašiem īpašniekiem, 
arī privātmāju īpašniekiem šādas darbības finan-
siāli netiek atbalstītas. Saprotams, ka piesaistīt 
finansējumu ir sarežģīti, pietiek ar vienu parād-
nieku, lai to nevarētu izdarīt, taču tikai paši dzī-
vokļu īpašnieki var apsaimniekot savu īpašumu, 

jāmēģina sazināties ar pārējiem dzīvokļu īpašnie-
kiem un vienoties par visiem pieņemamu risināju-
mu,” skaidroja domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis. 
Turpinot šo iedzīvotājiem svarīgo tēmu, kāda klāt-
esošā uzsvēra problēmu par “bagātību pagrabos 
un bēniņos”. Tie ir atkritumi, gadiem krāti, ko būtu 
nepieciešams izvest. Uz šo jautājumu atbildi snie-
dza pašvaldības vadītājs: “Ja tas jūsu ciemā ir aktuā-
li, varam sarīkot akciju, izlikt konteineru un aicināt 
izvākt pagrabus un bēniņus. Pašvaldība segtu izde-
vumus, bet, protams, ar mērķi nākotnē tos vairs 
nekrāt. Ir jāapzina iedzīvotāji, lai tiešām konteiners 
būtu piepildīts.”

Tāpat kā citviet, arī Jaunbērzē no iedzīvotājiem 
izskanēja precizējoši jautājumi par valsts atbalstu 
apkurei, neskaidrības saistītas ar to, vai pabalsts 
tiks piešķirts visiem, uz ko tika saņemta apstiprino-
ša atbilde, norādot, ka, lai piešķirtu atbalstu ener-
goresursu cenu kāpuma atbalstam, jāvēršas pašval-
dībā ar iesniegumu un nepieciešamajiem papildu 
dokumentiem.

Sapulces laikā tika stāstīts arī par konsultatīva-
jām padomēm, to lomu pagasta iedzīvotāju lēmu-
mu pieņemšanas iesaistē. “Nākamajā gadā katram 
pagastam tiks piešķirta noteikta naudas summa, 
par kuras izlietošanu varēs lemt konsultatīvā pado-
me, skatoties no tā, kādām vajadzībām pagastā 
nauda ir visvairāk nepieciešama,” skaidroja domes 
vadītājs.

Neērtības Jaunbērzē dzīvojošajiem rada arī auto-
busu satiksme uz Dobeli, taču šī jautājuma atrisi-
nāšana nav pašvaldības spēkos. Cita starpā, tikša-
nās laikā tika pārrunātas iespējas izbūvēt ciemā 
gājēju celiņu, kas ietu gar valsts nozīmes ceļu 
Jelgava–Tukums Jaunbērzes teritorijā, kā arī nepie-
ciešamo autobusa pieturvietu, taču, ņemot vērā, 
ka tas ir valsts ceļš, jāmeklē cits risinājums. Arī 
šajā reizē tika minēts Penkules piemērs: uz laiku 
pārņemt ceļa posmu, lai pašvaldībai būtu tiesisks 
pamats ieguldīt tajā pašvaldības finanšu līdzek-
ļus, vēlāk nododot to atpakaļ VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” pārziņā.

Sapulces laikā tika arī rosināts izvietot “gulošos 
policistu” uz ceļa, kas ved gar pirmsskolas izglītī-
bas iestādi “Minkuparks”, kas varētu likt piebrem-
zēt pārgalvīgajiem autobraucējiem, par ko šaubas 
izteica pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Sīpols, 
norādot, ka šādi “ierobežotāji” traucēs ielas tīrīša-
nas procesā, turklāt atsevišķu personu domāšanu 
un braukšanas ieradumus nemainīs.

Noslēdzoties sarunām un diskusijām, jaunbērz-
nieki pauda gatavību iesaistīties plānotajās kon-
sultatīvajās padomēs, tā izmantojot iespējas ietek-
mēt pagastā notiekošos procesus un risināmos 
jautājumus.

Zebrenē iedzīvotājus uztrauc 
globālas problēmas

Zebrenes Klientu apkalpošanas punktā sanā-
kušie iedzīvotāji bija noskaņoti sarunām par glo-
bālām problēmām valstī, mazāk – par pagastā vai 
novadā veicamajiem darbiem. Kā tas notiek katrā 
no apmeklētajiem pagastiem, arī Zebrenē sanāks-
mes sākumā Ivars Gorskis informēja klātesošos 
par aktuālo novadā, tai skaitā par energoresursu 
sadārdzinājumu un risinājumiem, kādus spiesta 
īstenot pašvaldība, lai ietaupītu, jo straujais elek-
trības un apkures cenu kāpums būtiski ietekmē ne 
tikai iedzīvotāju maciņus, bet arī pašvaldību.

Tāpat domes priekšsēdētājs darīja zināmu, ka 
šobrīd pašvaldības iestādēs notiek darbs pie nāka-
mā gada budžeta plānošanas, svarīgi, lai pašval-
dība varētu ne tikai “savilkt galus”, bet arī atvēlēt 
naudu attīstības projektiem. “Tas, ko, apmeklējot 
Zebrenes pagastu, ievērojām, ka Zebrenes ciemā 
noteikti nepieciešams pārbruģēt gājēju ietvi, kas 
ved gar centrālās brauktuves malu, tā ir sabrukusi, 
tāpēc uzskatām par prioritāru darbu, kas nākamajā 
gadā būtu jāizdara,” minēja Ivars Gorskis.

Iedzīvotājiem arī tika atgādināts, ka jau no 1. 
oktobra pašvaldībā var vērsties ar iesniegumiem, 
lai saņemtu valsts pabalstu energoresursu cenu 

kāpuma kompensēšanai. Iedzīvotāji gan izteica 
kritiku par plānotā pabalsta apmēriem, vienlai-
kus uzsverot, ka cilvēki nevēlas lūgties un uzska-
ta šo nepieciešamību vērsties pēc pabalstiem par 
apkaunojošu.

Domes vadītājs aicināja nekautrēties un vēr-
sties ne tikai pēc palīdzības energoresursu cenu 
kāpuma kompensēšanas pabalsta saņemšanai, bet 
mudināja arī apmeklēt sociālo darbinieci, lai izvēr-
tētu citu pabalstu saņemšanas iespējas. Sarunas 
par pabalstiem bija gana ilgas, un rezultātā nove-
da pie tā, ka vairāki aktīvākie klātesošie ar rūgtu-
mu balsī atzina, ka laukos dzīve nebūt nepaliek 
vieglāka.

Galvenos pārmetumus iedzīvotāji vērsa valsts 
pārvaldes lauciņā, norādot, ka tas, ka Zebrenē 
nav nedz feldšerpunkta, nedz pasta, nedz iespējas 
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem un 
nodokļiem, krietni apgrūtina ikdienu, mudinot vie-
tējās pārstāvjus, kuri katrs ir kādas partijas pārstāv-
ji, uzrunāt nozaru politiskos vadītājus, lai rastu risi-
nājumu. Ivars Gorskis atzina, ka mūsdienās jāspēj 
pielāgoties dzīvei laukos, kas kļuvusi gana ekskluzī-
va, mudinot iedzīvotājus apgūt e-rīkus, nepiecieša-
mības gadījumā tos apgūt palīdzēs arī pašvaldības 
darbinieki Zebrenes Klientu apkalpošanas punktā.

Atgriežoties pie aktualitātēm Zebrenē, tika 
minēts, ka ciematā pieejams ļoti kaļķains ūdens, 
turklāt pēc dezinfekcijas veikšanas ilgstoši nav 
iespējams to lietot uzturā. Pēc iedzīvotāju domām 
tieši SIA “Dobeles ūdens” pienākums ir nodrošināt 
nelietojamā ūdens nolaišanu, lai tas nav jādara uz 
pašu pagasta ļaužu rēķina.

Tāpat ciemata aktīvisti interesējās, vai nākotnē 
nav plānots uzlabot apgaismojumu ciemā, uz ko 
pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Dabra atbildē-
ja apstiprinoši, informējot, ka šobrīd ir izstrādāts 
projekts, lai vairākus posmus pašā ciemata centrā 
izgaismotu, taču tas, cik drīzā laikā tas notiks, atka-
rīgs no pašvaldības budžeta iespējām. Ivars Gorskis 
pieļāva, ka daļa no plānotā apgaismojuma varētu 
ierīkot jau nākamajā gadā.

Ievērojot trauslo ģeopolitisko situāciju pasaulē 
un karadarbību Ukrainā, kāds vietējais iedzīvotājs 
interesējās, vai pašvaldībai ir civilās aizsardzības 
plāns, kas attiektos uz lauku iedzīvotājiem militā-
rā apdraudējuma gadījumā, jo bažas rada fakts, ka 
gadījumā, ja sāktos karadarbība Latvijā, lauku ļau-
dis nezinātu rīcības plānu. Domes priekšsēdētājs 
paskaidroja, ka Civilās aizsardzības plāns pastāv, 
taču līdz šim tajā nebija iekļauta sadaļa par militā-
ro apdraudējumu un rīcības plānu, taču plānots, ka 
drīzumā šī sadaļa tiks pievienota. Turklāt pašvaldī-
bu vadība tiek apmācīta rīcības plāna realizēšanā 
šādās situācijās, t.sk. par to, kā īstenot apziņoša-
nu, ko nepieciešamības gadījumā veiks pašvaldī-
bas policija.

Sapulces noslēgumā tika vaicāts, vai, ņemot vērā 
straujo cenu kāpumu un neparedzamo energore-
sursu sadārdzinājumu, nav plānots atteikties no 
lielo pašvaldības ēku izmantošanas, kā, piemēram, 
ēkas, kurā savulaik bijusi Zebrenes pamatskola, bet 
šobrīd atrodas Klientu apkalpošanas punkts, tur-
klāt tajā notiek arī kultūras pasākumi un iedzīvotā-
jiem ir iespēja izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 
Ivars Gorskis informēja, ka šobrīd satraukumam 
nav pamata, jo pašvaldībai nav bijusi iecere kādu 
no ēkām slēgt.

“Varat būt droši, ka šo namu tuvākajā nākotnē 
pašvaldība apsaimniekos un uzturēs, kā līdz šim, 
gluži tāpat kā Dobeles peldbaseinu un sporta hal-
les, kas no pašvaldības paņem būtiskus finanšu 
līdzekļus, taču cilvēkiem ir vajadzīga centrālā vieta 
katrā pagastā, bērniem jāmācās peldēt un cilvē-
kiem nepieciešamas vietas, kur sportot,” noslēgu-
mā apgalvoja domes priekšsēdētājs.

Nākamās tikšanās pagastos ar iedzīvotājiem plā-
notas jau pavisam drīz. Aktuālajai informācijai 
lūdzam sekot līdz pašvaldības tīmekļa vietnē www.
dobele.lv un pašvaldības “Facebook” kontā.

Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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BEZMAKSAS PUBLISKI PIEEJAMIE 
PASĀKUMI OKTOBRĪ
Uztura meistarklases

Aizstrautniekos
7. oktobrī plkst. 12.00 Aizstrautnieku biblio-

tēkā. Pieteikties pa tālr. 29496778.

Lejasstrazdos 
7. oktobrī plkst. 15.00 Lejasstrazdu bibliotē-

kā. Pieteikties pa tālr. 20246442.

Anneniekos 
27. oktobrī plkst. 14.00 Annenieku bibliotē-

kā. Pieteikties pa tālr. 25488425.

Bikstos
27. oktobrī plkst. 17.00 Bikstu bibliotēkā. 

Pieteikties pa tālr. 26564425.

Dobelē
31. oktobrī plkst. 10.00 dienas centrā “Stariņš” 

Brīvības ielā 11. Pieteikties pa tālr. 26623394.
31. oktobrī plkst. 14.00 personu ar invali-

ditāti un atbalstītāju biedrībā “Laimiņa” K. 
Barona ielā 3. Pieteikties pa tālr.: 29465545.

Ūdens aerobika
Dobelē
5., 12., 19., 26. oktobrī plkst. 08.10 Dobeles 

1. vidusskolas peldbaseinā. Pieteikties pa tālr. 
25995899.

Topošo māmiņu skola
Dobelē
6., 11., 13., 18., 20. oktobrī plkst. 18.00 PIUAC 

Brīvības ielā 7. Pieteikties pa tālr. 63781741.

Vingrošana personām 
ar funkcionāliem traucējumiem

Dobelē
1. grupa: 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. 

oktobrī plkst. 14.00; 
2. grupa: 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 

27., 28. oktobrī plkst. 14.00.
Norises vieta: Dobeles un apkārtnes slimnī-

cā Ādama ielā 2. Pieteikties pa tālr. 28643755.

Dienas nometnes
Dobelē
No 24. līdz 28. oktobrim 1. klašu un 2.–4. 

klašu skolēniem “Pilsētas mājā” Tirgus lauku-
mā 6. Informācija par pieteikšanos sekos.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzī-

votājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Drīzumā būs iespēja iepazīties ar SIA “Dobeles namsaimnieks” sagatavotajām 
dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm.

BŪS IESPĒJA IEPAZĪTIES AR "DOBELES NAMSAIMNIEKS" 
SAGATAVOTAJĀM TĀMĒM

Straujiem soļiem tuvojas gada noslēgums, un 
tas nozīmē, ka no 15. oktobra daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju iedzīvotājiem būs iespēja iepazī-
ties ar SIA “Dobeles namsaimnieks” sagatavoto 
dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un 
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 
2023. gadam. Informāciju par sagatavotās tāmes 
pieejamību SIA “Dobeles namsaimnieks” raks-
tiski paziņos dzīvokļu īpašniekiem līdz šī gada 
15. oktobrim, paziņojumus pieliekot pie māju 
ziņojumu dēļiem un publicējot informāciju SIA 
“Dobeles namsaimnieks” mājaslapā.

Neraugoties uz informācijas pieejamību, līdz-
šinējā pieredze rāda, ka ir iedzīvotāji, kuri nav 
pievērsuši vērību kārtībai, kādā var iepazīties 
ar sagatavoto tāmi, un ko darīt, ja šī tāme neap-
mierina, tāpēc turpmāk tekstā pastāstīsim par 
veidiem, kādos dzīvokļu īpašnieki var iepazīties 
ar sagatavoto tāmi un darbu plānu, kā arī kārtī-
bu, kādā dzīvokļu īpašnieki var apstiprināt vai 
noraidīt sagatavoto tāmi.

Pastāv vairāki veidi, kādos dzīvokļu īpašnie-
ki var iepazīties ar sagatavoto tāmi. Visērtāk to 
ir izdarīt SIA “Dobeles namsaimnieks” mājas-
lapā, kur reģistrētiem klientiem piereģistrējo-
ties savā klientu profilā būs iespēja iepazīties ar 
sagatavoto tāmi 2023. gadam. Klientiem, kuri vēl 
nav reģistrējušies SIA “Dobeles namsaimnieks” 
mājaslapā, iesakām to izdarīt, jo reģistrētie klien-
ti savos klientu profilos var iepazīties ne tikai 
ar sagatavotajām tāmēm, bet arī ar rēķiniem, 
aktiem par padarītajiem darbiem un citiem ar 
mājas uzturēšanu saistītiem jautājumiem.

Otrs variants ir iepazīties ar sagatavoto tāmi 
klātienē, SIA “Dobeles namsaimnieks” telpās 
Zaļā ielā 3, Dobelē, savā mājas lietā. Lai iepazītos 
ar sagatavoto tāmi klātienē, lūdzam iepriekš vie-
noties ar savas mājas namu pārzini par apmek-
lējuma laiku. Namu pārziņu kontaktinformā-
cija ir pieejama SIA “Dobeles namsaimnieks” 
mājaslapā www.dobelesnamsaimnieks.lv sada-
ļā Kontakti.

Ja zināmu apsvērumu dēļ nav iespējams iepa-
zīties ar sagatavoto tāmi norādītajā mājaslapā, 
kā arī ierasties klātienē, ir iespēja iesniegt raks-
tisku iesniegumu ar lūgumu sagatavoto tāmi 
izsūtīt pa pastu. Šādā gadījumā iesniegums ir 
jāraksta pašam dzīvokļa īpašniekam vai tā piln-
varotajam pārstāvim, pie iesnieguma pievieno-
jot pilnvaras kopiju. Pēc dzīvokļa īpašnieka raks-
tiska pieprasījuma saņemšanas SIA “Dobeles 
namsaimnieks” vienas nedēļas laikā nosūtīs 
tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu 
plānu dzīvokļa īpašniekam uz iesniegumā norā-

dīto adresi.
Pēc iepazīšanās ar 2023. gada uzturēšanas 

un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī dzīvo-
jamās mājas uzturēšanas darbu plānu, mājas 
dzīvokļu īpašniekiem ne vēlāk kā sešu nedēļu 
laikā (skaitot no 15. oktobra) ir jāpieņem kopī-
bas lēmums par SIA “Dobeles namsaimnieks” 
sagatavotā darbu plāna un tāmes apstiprināša-
nu vai noraidīšanu. 

Pieņemot lēmumu par sagatavotā darbu 
plāna un tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu, 
dzīvokļu īpašniekiem ir jāņem vērā, ka kopība:

- nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas 
darbību nodrošināšanas. Tās ir darbības, kuras 
likums uzliek par pienākumu veikt obligāti, 
piemēram, dzīvojamās mājas uzturēšana, kas 
ietver siltumenerģijas piegādi, ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, 
sadzīves atkritumu izvešanu, slēdzot attiecīgu 
līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kā arī dzī-
vojamās mājas un tajā esošo iekārtu un komu-
nikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kār-
tējo remontu, mājas lietas kārtošanu, finanšu 
uzskaites organizēšanu u.c. darbības;

- nevar atteikties no dzīvojamās mājas uztu-
rēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas 
remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veik-
šanas, jo veicamie darbi tiek plānoti, pamatojo-
ties uz mājas tehnisko stāvokli, kas tiek fiksēts 
apsekošanas aktos. Ar likumu ir noteikts eks-
pluatācijas (kalpošanas) laiks katrai no mājā 
esošajām inženierkomunikācijām (ūdens un 
kanalizācijas stāvvadiem, galvenajām sadalnēm 
u.c.), kā arī būvkonstrukcijām, pēc šī laika iestā-
šanās ir jāveic attiecīgā elementa nomaiņa vai 
remonts;

- var pieņemt lēmumu par atšķirīgu pakal-
pojuma izmaksu noteikšanu, norādot priekš-
likumu pārvaldīšanas darbības nodrošinā-
šanai (piemēram, cits pakalpojuma sniedzējs 
citas darba veikšanas metodes). Jāmin, ka SIA 
“Dobeles namsaimnieks” ik gadu veic publis-
kos iepirkumus, lai izvēlētos lētāko pakalpoju-
mu sniedzēju;

- var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās 
mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves 
finansējuma avotu;

- var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās 
mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves 
darbu veikšanas laiku vai finansējuma sada-
lījumu pa gadiem, jo, saskaņā ar likumu, SIA 
“Dobeles namsaimnieks” darbi ir  jāplāno vis-
maz trīs gadus uz priekšu, un naudas līdzek-
ļi  jākrāj vismaz trīs gadus katram no plānota-

jiem darbiem, bet dzīvokļu īpašnieki var lemt 
par citiem termiņiem un summām, ja to pieļauj 
mājas tehniskais stāvoklis;

- var pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un 
koplietošanas telpu sanitārās kopšanas nodro-
šināšanu bez SIA “Dobeles namsaimnieks”   
starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību 
un dzīvokļu īpašnieku atbildību. Sanitārā kop-
šana ir vienīgā no obligāti veicamajām pārval-
dīšanas darbībām, no kurām dzīvokļu īpašnieki 
var atteikties, uzņemoties šo darbību veikt paši, 
uzņemoties arī atbildību par šīs darbības prasī-
bu neizpildi;

- var pieņemt lēmumu par apdrošināšanas 
izmaksu ietveršanu tāmē. Šī pozīcija attiecas uz 
mājām, kuras vēlas veikt mājas apdrošināšanu;

- var pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

- var pieņemt lēmumu par personas pilnvaro-
šanu dzīvokļu īpašnieku kopības saziņai ar pār-
valdnieku. Šis ir svarīgs lēmums, jo, ja mājai ir 
pilnvarotā persona, sadarbība ar SIA “Dobeles 
namsaimnieks” ir raitāka, un darbi rit ātrāk. 
Līdz kopības noteiktajai summai pilnvarotā per-
sona ir tiesīga pieņemt lēmumus un slēgt līgu-
mus ar pakalpojumu sniedzējiem, neapgrūtinot 
dzīvokļu īpašniekus ar kārtējām kopsapulcēm 
vai aptaujām.

Jebkurš dzīvokļu īpašnieku pieņemtais kopī-
bas lēmums pilnvarotajai personai ir jāiesniedz 
SIA “Dobeles namsaimnieks” vienas nedēļas 
laikā pēc tā pieņemšanas.

Likums nosaka gadījumus, kad sastādītais 
darbu plāns un tāme stājas spēkā nākamā gada 
1. janvārī un tas ir šādos gadījumos:

- sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav 
bijusi lemttiesīga vai tajā nav pieņemts lēmums;

- dzīvokļu īpašnieku kopība sešu mēnešu 
laikā nav pieņēmusi lēmumu par darbu plāna 
un tāmes apstiprināšanu;

- dzīvokļu īpašnieku kopība sešu nedēļu laikā 
nav  pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Iepriekš minētais vairāk attiecas uz nepār-
ņemtajām mājām – tās ir mājas, kuras SIA 
“Dobeles namsaimnieks” pārvalda, pamato-
joties uz Dobeles novada pašvaldības pilnva-
rojuma pamata, tomēr, neraugoties uz to, arī 
pārņemto māju dzīvokļu īpašniekus aicinām 
lēmumu par uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas darbu tāmes 2023. gadam un dzīvojamās 
mājas uzturēšanas darbu plāna apstiprināšanu 
vai noraidīšanu pieņemt sešu nedēļu laikā un 
iesniegt SIA “Dobeles namsaimnieks”.

Līga Kricka,
SIA “Dobeles namsaimnieks” juriste

Datums Pasākums Laiks Cena (EUR) Vieta
Otrdienas, ceturtdienas Angļu valoda (pamata līm.) (100h) Plkst. 17.30–19.00 370,00, vēl var pievienoties Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
No oktobra Vides pulciņš Bukaišos 1 reizi nedēļā, trešdienās Bukaiši, Skaidrīte: tālr. 29203665
18. un 20. oktobrī Topošo vecāku skola (beidzamo reizi!!!) Plkst. 18.00 Bezmaksas Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
No 13. oktobra “Skulpturālās glezniecības pamati” (18h) 13., 27. oktobrī; 10., 24. novembrī; 8., 22. 

decembrī plkst. 18.00
120,00 (65,00 *2 maks.),
25,00 (1 nod.)

Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC

No 17. oktobra Angļu valoda (iesācējiem) (100h) Pirmdienās, trešdienās plkst. 18.00–19.30 370,00 Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
No 17. oktobra Angļu valoda (pamata līm.+) (100h) Pirmdienās, trešdienās plkst. 18.30–20.00 420,00 Tiešsaistē (ZOOM)
No 18. oktobra Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (80h) Otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.30 240,00,3,00/1h Jelgavas iela 1A, Auce
No 18. oktobra Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (80h) Otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.30 240,00 Jelgavas iela 1A, Auce
No 18. oktobra Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (60h) Otrdienās plkst. 17.30 225,00 Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
No 20. oktobra Vācu valoda  (ar priekšzināšanām) (60h) Ceturtdienās plkst. 17.30 225,00 Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
25. oktobra Ādas apstrādes darbnīca. Meistarklasi vadīs Daina Ieviņa. Plkst. 17.00–20.00  3,00/nod. Stacijas ielā 8, Bēne, Aija: tālr. 29926434
No 26. oktobra Tekstilmozaīkas kursi 1 reizi nedēļā, trešdienās 3,00/h Jelgavas iela 1A, Auce
No 27. oktobra Digitālās prasmes senioriem (30h) 1 reizi nedēļā, ceturtdienās plkst. 14.00 3,00/h Jelgavas iela 1A, Auce
30. oktobris Lielformāta ziedu veidošanas meistarklase Plkst. 10.00–16.00 10,00 Krimūnu tautas namā, Kristīne: tālr. 29489897
1. novembris Ādas apstrādes darbnīca. Meistarklasi vadīs Daina Ieviņa. Plkst. 17.00–20.00 3,00/nod. Stacijas ielā 8, Bēne, Aija: tālr. 29926434
1. novembris Mākslas MIX Plkst. 16.00 Bezmaksas Šķibes bibliotēkā,Ilze: tālr. 26762871
5. novembris Lielformāta ziedu veidošanas meistarklase – gladiola Plkst. 10.00–16.00 10,00 Bukaišu Tautas nams, “Lidoņi”, Bukaišu 

pagasts, Monta: tālr. 63781739
No 7. novembra Kursi “Stila veidošana” 7., 14., 21., 28. novembrī 15,00 Jelgavas iela 1A, Auce
8. novembris Ādas apstrādes darbnīca. Meistarklasi vadīs Daina Ieviņa. Plkst. 17.00–20.00 3,00/nod. Stacijas ielā 8, Bēne, Aija: tālr. 29926434
9. novembris Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5h) Plkst. 10.00–15.00 20,00 Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
15. novembris HACCP sistēmas principu ieviešana un nodrošināšana pārtikas nozarē (8h) Plkst. 10.00–17.00 50,00 Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
15. novembris Seminārs “E-pakalpojumi iedzīvotājiem, to izmantošanas priekšrocības” Plkst. 15.00 3,00 Jelgavas iela 1A, Auce
16. novembris (1. daļa), 
23. novembris (2. daļa)

Minimālās higiēnas prasības skaistumkopšanas nozarē (18h) Plkst. 10.00–17.00 80,00 (par visu),
45,00*2 (2 maksājumos)

Brīvības iela 7, Dobeles PIUAC
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Dobeles novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums
„DOBELES NOVADA ZIŅAS”

Iznāk vienu reizi mēnesī līdz 15. datumam.
Tirāža: 9000 eksemplāru.

Veido: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti.

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Adrese: Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004.

Izplatīšanu veic: Dobeles novada pašvaldība.
Pieejams: Dobeles novada pašvaldības iestādēs, lielākajās tirdzniecības vietās.

Izdevuma elektroniskā versija: www.dobele.lv

Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors.
Rakstu saturs ne vienmēr pauž domes viedokli.

Saziņai: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga.

E-pasts: gita.steinberga@dobele.lv Tālr.: 29972884

PASĀKUMI NOVADĀ OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ
KULTŪRAS UN RADOŠIE PASĀKUMI
Aucē (tālr.: 26168132)
No 11. oktobra līdz 11. novembrim
Andas Stankevičas gleznu izstāde “Emociju stāsti”.
12. oktobrī plkst. 17.00
kino seanss bērniem “Rokzvaigzne 2: Roks parkā”. 
Ieejas maksa 3 eiro.
12. oktobrī plkst. 19.00
kino seanss pieaugušajiem – spiegu trilleris 
“Suflieris”. Ieejas maksa 3 eiro.
22. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Rudens tirgus lieliem un maziem! Tirgus un krā-
sainas atrakcijas un spēles (bez maksas).
11. novembrī
Lāčplēša dienas gājiens:
- plkst. 17.40 pulcēšanās ar lāpām Ausmas ielā;
- plkst. 18.00 Piemiņas brīdis pie “Stēlas”.
19. novembrī
- plkst. 16.00 Valsts svētku koncerts;
- plkst. 22.00 Svētku balle pie galdiņiem.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 5 eiro, balles 
vakarā – 7 eiro.

Augstkalnē (tālr.: 28341409)
28. oktobrī plkst. 16.00
Augstkalnes pagastmājā (2.stāva zālē) sveču lieša-
nas meistarklase, vada Linda Meiere.
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.

Auros (tālr.: 25488439)
12. novembrī plkst. 17.00
svētku koncerts PII “Auriņš” zālē. 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)
15. oktobrī plkst. 18.00
sarīkojums “Pie saknēm, pie avotiem…”.  Piedalās 
Bēnes un robežpagastu radošie ļaudis ar 
KONCERTstāstu “Palikt un vīt ligzdu tālāk!” Pēc 
koncerta balle. Ieeja bez maksas.
17. oktobrī plkst. 9.15
Leļļu rokopera “Trīs ruksīši”. Muzikāls stāsts 
par draudzību un slinkumu ceļojošā Leļļu teātra 
”RIKKO lelles” izpildījumā. Ieejas maksa 2,50 eiro. 
Mērķauditorija: 2,5+ gadi.
4. novembrī plkst. 19.00
spiegu trilleris “Suflieris”. Ieejas maksa 3 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.

Bikstu Tautas namā (tālr.: 26767172)
21. oktobrī plkst. 22.00
rudens balle (groziņu vakars) ar grupu “Ginc un 
Es”. Ieejas maksa 7 eiro.

Bukaišu Tautas namā (tālr.: 27017005)
23. oktobrī plkst. 15.00
sveču liešanas meistarklase, vada Linda Meiere.

Dobelē
Dobeles pilsētas kultūras namā (dpkn)
(tālr.: 29331181)
15. oktobrī plkst. 15.00
radošā apvienība “Teātris un es” ar izrādi bērniem 
“Sunītis un kaķīte”. Ieejas maksa 8 eiro, biļetes 
pieejamas dpkn un “Biļešu paradīzes” kasēs.
15. oktobrī plkst. 19.00
anekdošu šovs “Atļausiet jūs pakutināt?”. 
Humora vakars ar 7 stāstiem. Aktieri – Inta 
Bankoviča, Gerda Dinsberga un Armands Ekštets. 
Režisors Armands Ekštets (TV seriāla “Sirdsmīļā 
Monika” režisors). Biļetes: dpkn un “Biļešu para-
dīzes” kasēs. Ieejas maksa 15 un 18 eiro.
29. oktobrī plkst. 16.00
dižkoncerts “DVĢ – 100”.
9. novembrī plkst. 19.00
Valmieras Drāmas teātra izrāde “Mēs, roks, sekss 
un PSRS”. Biļetes: “Biļešu paradīzes” kasēs, www.
bilesuparadize.lv.
11. novembrī
pie Atbrīvošanas pieminekļa Lāčplēša diena – 
Gaismas ceļš.
12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00

Tirgus laukumā Mārtiņdienas gadatirgus.
12. novembrī plkst. 20.00
“Rudens balle”. Informācija par ieejas maksu 
tiks precizēta afišās, pašvaldības un dpkn tīmek-
ļa vietnēs.

Dobeles Pilī (tālr.: 20223536)
29. oktobrī
Leģendu nakts. Šajā rudenī pirmā Leģendu nakts 
atdzimušajā Dobeles Pilī “Stāsti dzīvo, kamēr tos 
stāsta”. Leģendu nakts vakarā no plkst. 19.00 līdz 
22.00 kopā ar deju studiju “Panda” kustību un 
gaismu performancē stāstīsim dažādus spilgtākos 
pastāstiņus un mūsdienu teikas, ko šī gada laikā ir 
atklājuši mums Pils apmeklētāji. 
1. novembrī
mākslas darbu izstādes “Latvijas ainavas” atklā-
šana. Izstāde būs apskatāma līdz 1. decembrim.

Dobeles koncertzālē “Zinta”
(tālr.: 29128440)
9. novembrī plkst. 16.00 
Pārdaugavas MS koncerts. Ieeja bez maksas. 

Penkules Tautas namā tālr.: 26129518)
12. oktobrī plkst. 19.00
kino seanss pieaugušajiem – spiegu trilleris 
“Suflieris”. Ieejas maksa 3 eiro.

Īles Tautas namā (tālr.: 26133692) 
21. oktobrī plkst. 19.00
9. Tautas namu saiets “Cirks”.
21. oktobrī plkst. 22.00
balle kopā ar grupu “Brāļi Jurovi”. Ieejas maksa 
3 eiro. Vietas pie galdiņiem pieteikt pa tālr.: 
26133692. 

Krimūnu Tautas namā (tālr.: 25488435)
19. oktobrī plkst. 10.00
muzikāla izrāde bērniem “Otiņas un krāsiņas 
raibā diena”.
25. oktobrī plkst. 19.00
erudīcijas spēle pieaugušajiem “Gudrs vēl 
gudrāks”.
28. oktobrī plkst. 21.00
brieduma balle tiem, kam 40+. Pasākums tapis 
pēc iedzīvotāju iniciatīvas, balle vidējai paaudzei. 
Ieejas maksa 3 eiro. Galdiņus rezervēt līdz 25. 
oktobrim pie tautas nama vadītājas Kristīnes pa 
tālr.: 25488435.
6. novembrī plkst. 16.00
Brocēnu amatierteātra viesizrāde “Leļļu nams”. 
Ieejas maksa 1 eiro.
12. novembrī plkst. 17.00
Krimūnu pagasta Sporta zālē Krimūnu pašdar-
bības kolektīvu koncerts “Rakstu raksti Latvijai”. 
Ieeja bez maksas.

Naudītē (tālr.: 25488439)
29. oktobrī no plkst. 16.00 līdz 19.00
Naudītes zālē un radošo darbnīcu telpās bērni 
aicināti uz Spocīgo pēcpusdienu Helovīnu noska-
ņās. Ieeja bez maksas.
17. novembrī plkst. 18.00
Svētku koncerts ar stāstiem kopā ar dziedošo 
aktieri Kristapu Rasimu. Ieeja bez maksas.

Tērvetes Kultūras namā (tālr.: 29330689)
Filmu mēnesis:
15. oktobrī plkst. 12.00
multfilma “Rokzvaigzne 2”, filma dublēta latvie-
šu valodā. Ieejas maksa 3 eiro. 
15. oktobrī plkst. 15.00
filma “Mīlulis” (ieeja no 16 gadu vecuma). Ieejas 
maksa 3 eiro.
21. oktobrī plkst. 19.00
filma ‘”Suflieris” (ieeja no 12 gadu vecuma). Filmā 
runā latviski, krieviski, franciski un vāciski. Ieejas 
maksa 3 eiro.
28. oktobrī plkst. 20.00
filma/trilleris ‘”Upurga” (ieeja no 16 gadu vecu-
ma). Filmā runā latviski un angliski (latviešu 
subtitri). Ieejas maksa 3 eiro.
5. novembrī
senioriem veltīts pasākums:
- plkst. 17.00 pulcēšanās Tērvetes Kultūras namā 
uz spēlēm, labām sarunām un kafijas tasi;
 plkst. 19.00 seriāla “Ugunsgrēks”  aktrise  Regīna 
Devīte ar izrādi pēc pasaulslavenā franču rakst-
nieka Romēna Garī romāna “Visa dzīve priekšā”;
- plkst. 21.00 balle pie galdiņiem ar grupu 
”Bolderājas muzikanti”.
12. novembrī
Lāčplēša dienas pārgājiens ~8km no Tērvetes 

Kultūras nama. Noslēgumā kino seanss – Viestura 
Kairiša filma “Janvāris”. Pieteikšanās un informā-
cija pa tālr.: 28484402.

Zebrenē (tālr.: 26767172)
15. oktobrī no plkst. 13.00
pie Zebrenes pagastmājas “Ražas svētki” ar rado-
šu darbošanos, sportiskām aktivitātēm, degus-
tācijām un loteriju. Ja būs slikti laika apstākļi, 
pasākums notiks pagastmājas telpās. Ieeja bez 
maksas.
13. novembrī plkst. 16.00
Zebrenes pagastmājā Valsts svētkiem veltīts kon-
certs “Ieelpot”. Uzstājās aktrise Karina Tatarinova 
un ģitārists Roberts Dinters. Latviešu komponis-
tu Imanta Kalniņa, Ērika Ķiģeļa un citu dziesmu 
programma, kuru papildinās Māra Čaklā dzeja. 
Ieeja bez maksas.
Līdz gada beigām
Zebrenes pagastmājas vestibilā būs apskatāma 
novadnieces Maijas Bujakas gleznu izstāde.

Vītiņu Tautas namā (tālr.: 25976679)
5. novembrī plkst. 15.00
pasākums bērniem – Leļļu teātris “Tims” ar kon-
certprogrammu “No pasakas ar dziesmu”. Ieeja 
bez maksas.
17. novembrī plkst. 19.00
koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai. Fēliks Ķiģelis un Andris 
Akermanis.
17. novembrī plkst. 21.00
balle kopā ar grupu “3 Promiles”. Ieeja bez 
maksas.

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS
Aizstrautnieku bibliotēkā
(tālr.: 63754460)
Līdz 30. novembrim
fotoizstāde “Mana Latvija sākas Zemgalē”, foto-
grāfiju autori Dobeles NCB rīkotā fotokonkursa 
dalībnieki.
27. oktobrī plkst. 17.00
“Klipatu Copatu” spoku stāstu, pasaku un leģendu 
vakars bibliotēkā. 

Annenieku bibliotēkā (tālr.:25488425)
Līdz 1. novembrim
apskatāma Ingas Gāliņas gleznu izstāde.

Auces bibliotēkā (tālr.: 63744882)
18. oktobrī plkst. 15.00
bilžu un jautājumu viktorīna par mājdzīvniekiem 
– “Atbildībā un mīlestībā” (Pasaules dzīvnieku aiz-
sardzības dienas mēnesis par un ap dzīvniekiem). 
Pamatskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
No 7. līdz 30. novembrim
izstāžu telpā apskatāma Ilzes Reihas vasaras foto-
grāfiju izstāde.

Bēnes bibliotēkā (tālr.: 63758248)
No 15. oktobra līdz 15. novembrim
“Ziedi manā dārzā un mājā ”. Dienas aprūpes cen-
tra “Solis” jauniešu tematiskā izstāde par ziedu 
tēmu.
31. oktobrī no plkst. 15.00 līdz 17.00
radošs pasākums bērniem “Spociņu burziņš”. 
Piedalīšanās konkursā par labāko spoku stās-
tu un Šarlotes masku gatavošanas meistarklase. 
Noslēgumā izgatavoto masku izstāde.
4. novembrī plkst. 15.00
radošā darbnīca “Mēs Latvijai”. Tiks izgatavotas 
patriotiskās piespraudītes. Darbnīcu vada Sigita 
Serbuļenko.

Bikstu bibliotēkā (tālr.: 26564425)
Līdz 31. oktobrim
fotogrāfiju izstāde “Meža misija”, bikstenieku 
Zanes un Valda fotogrāfiju izstāde.

Bites bibliotēkā (tālr.: 63768432)
29. oktobrī plkst. 11.00
tematisks pasākums bibliotēkā “Gardumi ziemai”. 
No 14. līdz 30. novembrim
bibliotēkas lasītāju atnestu dažādu izdevumu 
Bībeļu izstāde.

Īles bibliotēkā (tālr.: 26374225)
22. oktobrī plkst. 11.00
grāmatu klausīšanās pusdienlaiks. CD diskos eso-
šās grāmatas klausīsimies bibliotēkā uz vietas.
29. oktobrī plkst. 13.00
keramikas nodarbība “Rudentiņ, rudentiņ”.

5. novembrī plkst. 11.00
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta 
radošā nodarbība “Mana Latvija”.
11. novembrī plkst. 17.00
bibliotēka aicina uz kopīgu svecīšu iedegšanu pie 
bibliotēkas.

Lejasstrazdu bibliotēkā (tālr.: 63700802)
Līdz 27. novembrim
Elīnas Strodes gleznu izstāde “Cita dimensija ”.
14. oktobrī plkst. 17.00
praktiskā nodarbība ar Ivetu Čerpinsku 
“Sviestmaižu un uzkodu gatavošanas ABC”.
15. novembrī plkst. 13.30
radošā darbnīca “Patriotisko aksesuāru gatavoša-
na”. Tiks izgatavotas sarkanbaltsarkanās piesprau-
des, dekori un rotājumi.

Naudītes bibliotēkā (tālr.: 25488424)
14. oktobrī plkst. 15.00
dzejnieces Solveigas Puķītes jaunās dzejas grāma-
tas “Gājputnu krustceles” prezentācija.
22. oktobrī
adīšanas pulciņa nodarbība bibliotēkā, pārrunas 
par L. Kovaļovas grāmatu “Tvitera tiesa”.
No 1. līdz 30. novembrim
pupiņu izstāde “Man izauga raibas pupas”.

Penkules bibliotēkā (tālr.: 63745407)
Līdz 14. novembrim
izstāde lasītavā “Latviešu sapnis Penkulē”. 
Penkulei – 750 (turpinājums).
Līdz 31. oktobrim
Agneses Bules mākslas darbu izstāde “Latviešu 
sapnis Penkulē”.
25. oktobrī
tematisks pasākums senioriem “Rudens 
noskaņās”.

Šķibes bibliotēkā (tālr.: 63781735)
Līdz 31. oktobrim
“Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā”, 
Dobeles Vācu kultūras biedrības ceļojošā izstāde.
19. oktobrī plkst. 16.00
radošā darbnīca “Rudens lapu burvība”. Grāmatu 
maisiņu dekorēšana balināšanas tehnikā. 
Nodarbību vada Evita Zute.
1. novembrī plkst. 16.00
praktiskais seminārs “Mākslas mix”. Sadarbībā ar 
Dobeles PIUAC tiek rīkots praktiskais seminārs, 
kurā varēs uzzināt par eko glezniecību, ģenerēt 
radošas idejas, iepazīt vizuālās mākslas tehniku, 
glezniecību ar dabas materiāliem. Ar iepriekšē-
ju pieteikšanos, jo vietu skaits ierobežots, tālr.: 
26762871.

Tērvetes bibliotēkā (tālr.: 63726029)
No 17. oktobra līdz 10. novembrim
tematiskā rudens ražas izstāde “Rudens nāca 
sētiņā”. 

Vītiņu bibliotēkā (tālr.: 63754762)
22. oktobrī
radošā nodarbība “Punktiņmandalu veidošana”, 
vada Inita Abersone.

Zebrenes bibliotēkā (tālr.: 29982613)
22. oktobrī plkst. 12.00
tematiskā pēcpusdiena, radošā darbnīca 
“Redzams tumsā”. Pārrunas par drošību tumšajā 
laikā, gatavosim atstarotājus.
27. oktobrī plkst. 12.00
radošā darbnīca “Dabas glezna”, veidosim glezni-
ņas no dabas materiāliem.

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā
Līdz 30. novembrim
Baibas Feoktistovas gleznu izstāde.
Līdz 31. oktobrim
izstāde “Mācību grāmatas”, kas veltīta izstāžu cik-
lam “Latviešu grāmatai 500”.
Novembrī
izstāde “Rokraksti”, kas veltīta izstāžu ciklam 
“Latviešu grāmatai 500”. 

Bērnu un jauniešu literatūras nodaļā
1. novembrī plkst. 17.00
spoku vakars bibliotēkā ar labo Tanti Feju.
9. novembrī plkst. 10.00
literāri muzikāls pasākums “Latviešu dzejnieki 
mūzikā”.
3. novembrī plkst. 14.00
radošā darbnīca “Mēs esam Latvija!”. 


