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doBElEs
Novada ziņas

S
Esiet sveicināti februārī! Veiksmīgi esam 

aizvadījuši jaunā gada pirmo mēnesi, tas pa-
gāja ļoti ātri, jo bija spraiga darba piepildīts. 
Galvenais darbs un uzdevums bija izstrādāt 
un apstiprināt jaunā Dobeles novada paš-
valdības budžetu. Dobeles novada domes 
sēdē šī gada 27. janvārī tas veiksmīgi arī tika  
izdarīts, un, manuprāt, pilnībā atspoguļo 
pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā 
izteiksmē. Esmu gandarīts, ka pašvaldības 
budžetu izdevies izstrādāt sabalansētu – 
plānotie izdevumi ir pakārtoti plānotājiem 
ieņēmumiem un ilgtspējīgas attīstības pro-
jektu realizācijai. 

Piebildīšu, ka, plānojot budžetu, ir sva-
rīgi precīzi un konkrēti definēt darbības 
prioritāros jautājumus un ar atbildību to 
izstrādāt, jo pašvaldības budžets ir instru-
ments veiksmīgai pašvaldības funkciju un 
uzdevumu īstenošanai, kā arī ilgtspējīgai 
attīstībai. 2022. gada Dobeles novada pašval-
dības budžets izstrādāts, ievērojot izvirzītos 
ilgtermiņa attīstības mērķus, uzdevumus un 
prioritātes un ir vērsts uz novada ilgtspējīgu 
attīstību.

Galvenās šī gada budžeta prioritātes bija 
līdzsvarota novada attīstība, satiksmes in-
frastruktūras uzlabošana, pašvaldības dar-
binieku atalgojuma sistēmas sakārtošana 
un atalgojuma izlīdzināšana, pašvaldības 
palīdzības nodrošināšana sociāli mazaizsar-
gātajām personu grupām un novada sporta 
sistēmas izveidošana un pilnveidošana.

Īpašs gandarījums, ka pašvaldībai būs 
iespēja nodrošināt par saviem līdzekļiem 
brīvpusdienas jaunizveidotā novada terito-
rijā visiem 1.–12. klašu audzēkņiem un 5 un 
6 gadus veciem pirmsskolas audzēkņiem, kā 
arī daudziem cietiem pirmsskolniekiem.

Satiksmes infrastruktūras uzlabošanai pie-
šķirti vairāk nekā 4 miljoni eiro, kas ļaus pār-
būvēt un atjaunot vairākas ielas, izbūvēt ielu 

apgaismojumus un ietves, kritiskākajās vietās 
uzlabot vai nomainīt esošo asfaltu un turpināt 
bijušajos Auces un Tērvetes novados veiksmīgi 
uzsākto grantēto ielu seguma maiņu uz cieto 
segumu. Šie darbi plānoti ne tikai Dobeles un 
Auces pilsētās, bet arī lielākajā daļā no novada 
ciemiem. 

Budžetā ieplānoti finanšu līdzekļi, lai 
šogad aktīvi uzsāktu Gardenes ciema infra-
struktūras sakārtošanas darbus – sāktu no-
jaukt graustus un sakoptu teritoriju. 

Piebildīšu, ka Dobeles novada pašvaldība 
veiksmīgi turpina apgūt arī Eiropas struktūr-
fondu finansējumu. Pateicoties tam, varam 
realizēt vērienīgus projektus, kuriem, pretē-
jā gadījumā, būtu jātērē pašvaldības budžeta 
nauda. 

Vienlaikus budžetā ir paredzēta arī 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 
dažādām aktivitātēm, tādēļ aicinu ikvienu 
novada iedzīvotāju sekot līdz aktuālajai 
informācijai pašvaldības tīmekļvietnē un 
Facebook kontā, jo jau drīzumā tiks izsludinā-
ti projektu konkursi, kuros novada iedzīvo-
tājiem būs iespēja piesaistīt pašvaldības līdz-
finansējumu savu ideju realizācijai. Es ticu, 
ka mūsu vidū ir daudz enerģisku cilvēku, 
kuriem pietiek uzņēmības un drosmes savu 
mērķu piepildīšanai, tāpēc gaidām aktīvu ie-
dzīvotāju dalību projektu konkursos! 

Visbeidzot saku lielu paldies tiem 15 do-
mes deputātiem, kuri izstrādāja un atbalstīja 
norādītās budžeta aktivitātes, prioritātes un 
budžeta apstiprināšanu – Ģirtam Antem, 
Madarai Dargužai, Sarmītei Dudei, Gintam 
Kaminskim, Lindai Karlovičai, Edgaram Lai-
miņam, Sintijai Liekniņai, Sanitai Olševskai, 
Viesturam Reinfeldam, Dacei Reinikai, Gun-
tim Safranovičam, Andrejam Spridzānam, 
Ivaram Stangam un Indrai Špelai. 

Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
 Ivars Gorskis 

arunā piedalījās arī Dobeles novada 
pašvaldības priekšsēdētājs Ivars Gor-
skis un viņa vietnieks Edgars Laimiņš.

Tikšanās laikā tika pārrunāti pašvaldī-
bām, tostarp arī Dobeles novadam, aktuāli 
jautājumi, tai skaitā Eiropas Savienības 
struktūrfondu apguve novada attīstības 
veicināšanai, kā arī, ņemot vērā aktuālo 
energoresursu jautājumu – alternatīvās 
enerģijas avotu izveide Dobeles novadā. 
Starp risinājumiem enerģētiskās krīzes 
novēršanai un atkarības mazināšanai no 
fosilajām izejvielām ir tā sauktā Eiropas 
zaļā kursa īstenošana –  virzība uz CO2 
izmešu samazināšanu, videi draudzīgu 
jeb resursefektīvu ekonomiku un atjau-
nojamo energoresursu izmantošanu. Kā 
iespējamie vidēja termiņa un ilgtermiņa 
soļi atkarības mazināšanai no fosilajiem 
energoresursiem sarunas laikā pieminēti 
kodolenerģijas, vēja parku un saules ener-
ģijas izmantošana nākotnē.

Ņemot vērā, ka viens no V. Dombrovska 
uzdevumiem ir veicināt teritoriālo kohēziju, 
Eiropas zaļā kursa īstenošanu un digitalizā-
ciju, sarunas laikā pārrunāta Atveseļošanās 
un noturības mehānisma ieviešana. LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis atgādināja, ka, 
lai gan Atveseļošanās un noturības plāni ir 
jāizstrādā valsts līmenī, svarīga šajā procesā 
ir  pašvaldību iesaiste, jo viens no mērķiem 
ir panākt, lai ar plāna palīdzību tiktu mazi-
nāta nevienlīdzība Eiropas Savienības dalīb-
valstīs.  Tāpēc sarunas laikā pārrunāta arī 
pašvaldību gatavība augsta līmeņa projektu 
īstenošanā un mērķu sasniegšanā.

LPS priekšsēdis kā Eiropas Reģionu 
Komitejas  Latvijas delegācijas vadītājs 
ir atbildīgs par ziņojuma “Lokalizējot 
zaļo darba kārtību Austrumu partnerī-
bā” sagatavošanu, un, ņemot vērā, ka arī 
V. Dombrovskis 2021. gadā Eiropas Par-
lamenta un Reģionu Komitejas rīkotajā 
Austrumu partnerībai veltītajā sanāksmē 
uzsvēra zaļās un digitālās pārejas lomu 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, 
amatpersonas vienojās par turpmāku sa-
darbību un savstarpēju informācijas ap-
maiņu šajā jomā.

Šobrīd visā Eiropas Savienībā viens no 
aktuālākajiem jautājumiem ir energore-
sursu cenu straujā palielināšanās, kam ne-
pieciešami gan īstermiņa, gan arī ilgtermi-
ņa risinājumi. LPS priekšsēdis uzsvēra, ka 
svarīgi ir, lai no straujā cenu kāpuma ne-
ciestu iedzīvotāji, uzņēmēji un arī pašval-
dības, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Tikšanās laikā skarts arī jautājums par 
saiknes stiprināšanu starp Eiropas Savie-
nības institūcijām un iedzīvotājiem, kur 
viens no mērķiem ir sabiedriskajās ak-
tivitātēs pēc iespējas vairāk iesaistīt tos 
iedzīvotājus, kuri nedzīvo lielpilsētās un 
ikdienā salīdzinoši maz vai nemaz nese-
ko līdzi Eiropas Savienības aktualitātēm. 
Tādā veidā būtu iespējams mazināt plaisu, 
kas pastāv starp šo iedzīvotāju gaidām un 
realitāti, un šajā procesā būtiska loma ir 
pašvaldībām, kuras ir vistuvākā pārvaldes 
institūcija.

Latvijas Pašvaldību savienības informācija 
un foto

Valdis dombroVskis  
dobeles noVadā  
ar pašValdības pārstāVjiem 
pārrunāja aktuālos 
jautājumus

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpild-
vietnieks Valdis Dombrovskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un Dobeles novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš. 

31. janvārī Dobeles novadā viesojās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 
izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Tikšanās laikā Vecauces pilī Valdis 
Dombrovskis ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu 
Kaminski pārrunāja pašvaldībām svarīgos jautājumus Eiropas Savienī
bas aktualitāšu kontekstā.

Godājamie noVada 
iedzīVotāji! 

Cienījamie 
auCes pilsētas iedzīVotāji! 

4. marts Aucei un tās iedzīvotājiem ir īpašs datums, jo tā ir diena, kad mūsu jaukā 
un mājīgā pilsētiņa svin vārda dienu! 

Pateicoties jūsu darbam, talantiem, sasniegumiem un pilsoniskajai aktivitātei, 
arī pati pilsēta ik gadu mainās, pārveidojas un attīstās, tāpēc man ir īpašs ganda-
rījums par ikvienu Auces iedzīvotāju, kurš ar lepnumu atzīst: “Esmu aucenieks!”. 

Pateicoties Auces pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei vē-
lēšanās, mums kā deputātiem ir iespēja turpināt aktīvi veikt Auces pilsētas un visa 
Dobeles novada līdzsvarotu attīstību.

No sirds vēlu Aucei nepārtrauktu attīstību, pozitīvu mainību, radošu un ie-
dvesmojošu enerģiju, kas dotu spārnus labiem darbiem un gaišām domām tās 
iedzīvotājiem! Aucenieki, esiet arī turpmāk ieinteresēti un aktīvi savas pilsētas 
nākotnes veidošanā! Lai pilsētai diži sapņi, – tie spēj mudināt jauniem darbiem un 
uzmundrināt dvēseli! 

Cieņā, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis 

 NOTIKUMI…… 7.–8. lpp.
 •   Jaunatnes sporta laureāti 2021
  •  Gūts jauns impulss jauniešu māju pieredzes apmaiņā 
  •  Pasākumi novadā 

 AKTUAlITāTes……  5.–6. lpp.
 •   Par sporta nozari novadā atbild Sporta pārvalde
  •   2021. gads LVM dabas parkā Tērvetē un Pokaiņu mežā 
  •  Pagastu ziņas 

 lēMUMI…… 2.–4. lpp.
 •   Domes sēdēs nolemtais 
  •    Izsoles  

•    Apstiprināts Dobeles novada pašvaldības budžets
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no dobeles noVada domes sēdē 
lemtā 

– zemesgabalu “Jaunzemnieki 130” Auru pagastā, Do
beles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0138, platība 
0,1718 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0647), par sākum-
cenu 2900 EUR, solis – 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 
14. martam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības 
bankas kontā iemaksāto drošības naudu 290  EUR un dalības maksu 
40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada  
31. jūlijs. Informācija par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

– zemesgabalu “Jaunzemnieki 442” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0448, platība 0,0587 ha 
(kadastra apzīmējums 4646 012 0448), par sākumcenu 1100 EUR, 
solis – 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 110  EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. 
Informācija par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249. 

– zemesgabalu “Jaunzemnieki 467” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0473, platība 0,0600 ha 
(kadastra apzīmējums 4646 012 0473), par sākumcenu 1300 EUR, 
solis – 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 130  EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. 
Informācija par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249. 

– zemesgabalu “Jaunzemnieki 548” Auru pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0555, platība 0,1205 ha 
(kadastra apzīmējums 4646 012 0646), par sākumcenu 2200 EUR, 
solis – 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 220  EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. 
Informācija par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249. 

– zemesgabalu “Zeikatas” Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra numuru 4650 001 0289, platība 11,31 ha, tai skaitā 
3,43 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,7 ha meža zeme 
ar mežaudzi un bijusī karjera teritorija (kadastra apzīmējums 
4650 001 0289), par sākumcenu 34800 EUR, solis – 1000 EUR. 
Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā rakstveidā 
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu 
dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības 
naudu 3480  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Informācija 
par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 25451657.

– zemesgabalu “Galenieki 32” Dobeles pagastā, Dobeles 
novadā, ar kadastra numuru 4660 006 0032, platība 0,0545 ha, 
(kadastra apzīmējums 4660 006 0032), par sākumcenu 2000 EUR, 
solis – 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam 
pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos 
izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā 
iemaksāto drošības naudu 200  EUR un dalības maksu 40 EUR, 
nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. 
Informācija par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

– zemesgabalu “Pokaiņi 6” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 
ar kadastra numuru 4672 009 0042, platība 0,0653 ha (kadastra 
apzīmējums 4672 009 0042), par sākumcenu 1800 EUR, solis – 
100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 180  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma 
maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Informācija par 
zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

ATKLĀTĀ  MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD AR LEJUPEJOŠU SOLI:
– zemesgabalu “Līdumnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, 

ar kadastra numuru 4646 001 0120, platība 16,8 ha, tai skaitā 6,7 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,9 ha meža zeme ar mežaudzi 
(kadastra apzīmējums 4646 001 0120), par sākumcenu 35750 EUR, 
solis – 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 14. martam pašvaldībā 
rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un 
maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 3575  EUR un dalības maksu 50 EUR, nosolītās 
pirkuma maksas samaksas termiņš – 2022. gada 31. jūlijs. Informācija 
par zemesgabalu: www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļā, zvanot pa tālr.: 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles no-
vada 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 iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. LV90009115092

izsoles
Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 16. martā 
plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības Lielajā 
zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā at
klātā mutiskā izsolē pārdod 

AR AUGŠUPEJOŠU SOLI:

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr.: LV94UNLA0050014267180
Kods: UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr.: LV28HABA0001402050427
Kods: HABALV22

2022. gada 12. janvārī notika ārkārtas Dobeles novada 
domes sēde, kurā deputāti izskatīja 3 darba kārtības 
jautājumus un NOLĒMA:
• Saskaņot grozījumus Dobeles novada domes 2017. gada 

28. decembra lēmumā Nr. 340/15 “Par Zemgales plānoša-
nas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017–2020)”.

• Aktualizēt Dobeles novada attīstības programmas 2021.–
2027. gadam investīciju plānu.

• Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpo-
jumiem.

2022. gada 27. janvārī notika kārtējā Dobeles novada do
mes sēde, kurā deputāti izskatīja 39 darba kārtības jautā
jumus un NOLĒMA:
• Pieņemt izpilddirektora Agra Vilka atskaiti par iepriekšē-

jo darba periodu.
• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos notei-

kumus Nr. 1 “Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecu-
ma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Dobeles 
novada pašvaldības izglītības iestādēs“.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr. 2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

• Apstiprināt Dobeles novada domes saistošos noteikumus 
Nr. 3 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

• Apstiprināt Dobeles novada domes saistošos noteikumus 
Nr. 4 ”Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Dobeles novada pašvaldības 
nolikums””.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta 
piešķiršanas sporta projektiem komisijas izveidi. 
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Gaigalis – Dobeles novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Sintija Liekniņa – Dobeles novada domes deputāte;
Komisijas locekļi:
Linda Karloviča – Dobeles novada domes deputāte, Dobe-

les novada Sporta pārvaldes vadītāja;
Kristīne Ūdre – Dobeles novada pašvaldības administrā-

cijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Guntis Strazdiņš – Dobeles novada Sporta pārvaldes spor-

ta darba organizators.
• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta 

piešķiršanas kultūras projektiem komisijas izveidi.
Komisijas priekšsēdētāja: 
Dace Reinika – Dobeles novada domes deputāte;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Ģirts Ante – Dobeles novada domes deputāts;
Komisijas locekļi:
Nadežda Čerpaka – Dobeles novada Kultūras pārvaldes va-

dītāja;
Baiba Golubeva – Dobeles novada muzeja direktores viet-

niece;
Zane Peļņa – Dobeles novada pašvaldības administrācijas 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.
• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības Jauniešu aktivi-

tāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā 
atbalsta piešķiršanas komisijas izveidi. 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Viesturs Reinfelds – Dobeles novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Sarmīte Dude – Dobeles novada domes deputāte;
Komisijas locekļi:
Līga Liepiņa – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centra  direktore;
Anita Celmiņa – Dobeles novada Izglītības pārvaldes meto-

diķe;
Kristīne Pakule  – Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores 

vietniece izglītības jomā.
• Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem.

• Atbalstīt Latvijas Handbola federāciju, atļaujot biedrībai 
“Latvijas Handbola federācija”, reģistrācijas Nr. 40008022078, 
laika periodā no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. de-
cembrim bez atlīdzības izmantot Dobeles Sporta centra tel-
pas treniņnometņu un spēļu organizēšanai līdz 165 stundu 
apjomam noteiktajā laika periodā. 

• Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “AGRO-KAĶENIEKI” par 
sadarbību nekustamā īpašuma “Kaķenieki-Komplekss 1”, 
Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kadastra numurs 
46420010251, platība – 930 m2, seguma uzlabošanas darbos.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr. 5 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvoja-
mām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai“.

• Veikt grozījumus Dobeles novada domes 2021. gada 29. de-
cembra lēmumā Nr. 388/19 “Par Dobeles novada pašval-
dības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprinā-
šanu un Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
komisijas izveidi“.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 6 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā”.

• Atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus: 
– dzīvokli Nr. 20 Uzvaras ielā 10A, Dobelē, Dobeles novadā;
– “Lībieši” Bērzes pagastā, Dobeles novadā;
– “Jaunzemnieki 130” Auru pagastā, Dobeles novadā;
– “Jaunzemnieki 442” Auru pagastā, Dobeles novadā; 
– “Jaunzemnieki 467” Auru pagastā, Dobeles novadā;
“Jaunzemnieki 548” Auru pagastā, Dobeles novadā;
“Pokaiņi 6” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā;
“Zeikatas” Bēnes pagastā, Dobeles novadā.

• Apstiprināt: 
– Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-

šuma “Veczemnieki 132” Auru pagastā, Dobeles novadā, kas 
sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 46460110152, 
platība 0,0483 ha, izsoles rezultātus un pārdot to par nosolīto 
cenu 1700 EUR, nosakot pirkuma maksas samaksas termiņu 
2022. gada 30. aprīli.

– Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašu-
ma – dzīvokļa Nr. 21 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, 
Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 
68 kv.m., kadastra numurs 46809000226, un pie dzīvokļa 
piederošām kopīpašuma 644/13648 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot 
to par nosolīto cenu 5300 EUR, nosakot pirkuma maksas sa-
maksas termiņu 2022. gada 30. aprīli.

– Dobeles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašu-
ma – dzīvokļa Nr. 2 “Lejasstrazdi 12” Lejasstrazdos, Dobeles 
pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar  
platību 49,8 kv.m., kadastra numurs 46609000288, un pie dzī-
vokļa piederošām kopīpašuma 498/2026 domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes, izsoles rezultātus un pār-
dot to par nosolīto cenu 2400 EUR, nosakot pirkuma maksas 
samaksas termiņu 2022. gada 30. aprīli.

Noteikt, ka pircējiem ir pienākums trīsdesmit dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas dienas parakstīt pirkuma līgumu 
ar pašvaldību. 
• Veikt grozījumus Dobeles novada domes 2021. gada 29. de-

cembra lēmumā Nr. 374/19 “Par izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu””.

• Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas izveidi un Me-
dību koordinācijas komisijas nolikumu. 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Aldis Lerhs – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora 

vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Guntis Šēfers – biedrības “Latvijas Mednieku savienība” 

pārstāvis;
Komisijas locekļi: 
Māris Vilsons – Zemgales virsmežniecības Dobeles mež-

niecības vecākais mežzinis;
Mārtiņš Ailts – biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” 

pārstāvis; 
Sandris Upenieks – biedrības “Latvijas Meža īpašnieku 

biedrība” pārstāvis;
Ģirts Fišers – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas 
vecākais inspektors.
• Nodot medību tiesības Mednieku klubam “Bēne”.
• Sniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai 

mežā nekustamā īpašuma “Lielspiņņi-3” (kadastra 
Nr. 46800010067) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
46800010067, Naudītes pagastā, Dobeles novadā.

• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas aprites kārtību Dobeles novadā”.

• Apstiprināt Satiksmes drošības komisijas izveidi un komi-
sijas nolikumu. 
Komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Lerhs – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora 

vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Dainis Sirsonis – Dobeles novada pašvaldības administrā-

cijas Komunālās nodaļas vadītājs;.
Komisijas locekļi:
Jānis Fecers – Dobeles novada Pašvaldības policijas 

priekšnieks;
Lūcija Ozola – Dobeles novada pašvaldības administrāci-

jas Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Arnis Paegle – Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts 

ceļi” Dobeles nodaļas vadītājs.
• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbal-

sta piešķiršanas sociāliem un veselības projektiem komi-
sijas izveidi. 
Komisijas priekšsēdētāja:
Indra Špela – Dobeles novada domes deputāte;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: 
Edgars Gaigalis – Dobeles novada domes deputāts;
Komisijas locekļi:
Baiba Lucaua-Makalistere – Dobeles novada Sociālā die-

nesta vadītāja;
Taiga Gribuste – Dobeles novada pašvaldības administrā-

cijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Anna Meņkova – Dobeles novada Sociālā dienesta vadītā-

jas vietnieces p.i.
• Veikt izmaiņas Dobeles novada pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
• Noteikt tiesisko valdītāju zemes vienībai zem iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem.
• Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības saistošos noteiku-

mus Nr. 8 “Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. ga-
dam”.

• Apstiprināt grozījumus Dobeles novada domes 2021. gada 
29. decembra lēmumā Nr. 317/19 “Par Apbalvojuma pie-
šķiršanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstip-
rināšanu”. 

• Apstiprināt Dobeles novada domes saistošos noteikumus 
Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbild-
nim, bērnam bārenim  un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam” galīgajā redakcijā.

Santa Eberte,
Dobeles novada domes sēžu sekretāre
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liekam jaunu bildi iekšā!
DARBS AR JAUNATNI
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un vese

lības centrs (DJIVC) 2022. gadu uzsāk ar 
pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem, 
kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas 
visiem jaunizveidotā Dobeles novada 
jauniešiem. Darba ar jaunatni rādītāji 
liecina, ka stratēģiskā līmenī visvairāk 
tas ir bijis attīstīts bijušajā Dobeles 
novadā. Atsevišķos aspektos pilnvērtīgi 
noritēja arī Auces novadā, savukārt 
Tērvetes novadā darbu ar jaunatni drīzāk 
jāraksturo kā situatīvu un epizodisku. 
Tādēļ 2022. gadā uzsvars tiks likts uz 
vienlīdzīgu iespēju radīšanu visiem Do
beles novada jauniešiem, mobilā darba 
ar jaunatni attīstību novadā, ikdienas 
darbā ar jauniešiem kā prioritātes nosa
kot: jauniešu mentālo veselību, jauniešu 
līdzdalību un saturīga brīvā laika 
pavadīšanu. 

Šobrīd DJIVC pārraudzībā darbojas Jau-
niešu māja Dobelē un Jauniešu māja “Pilnīgs 
kosmoss” Aucē.

DJIVC Jauniešu mājā jaunieši var satikt un 
iepazīt jaunus draugus klātienē; parunāt “par 
dzīvi” pie tējas tases, uzspēlēt galda spēles, 
galda futbolu, novusu u. c. Ja ir jāgaida au-
tobuss vai interešu izglītības nodarbības, 
vienkārši pačilot ar draugiem vai atpūsties 
no ikdienas skrējiena. Šobrīd iekārtojam Klu-
suma telpu, kur jaunietis varēs atnākt ar savu 
datoru, planšeti un netraucēti mācīties, pabūt 
ārpus savas ierastās vides.

Jauniešu mājā jaunieti gaidīs jaunatnes 
darbiniece Ieva Doniņa un interešu izglītības 
pedagoģe Lauma Freiberga, jaunatnes lietu 
speciāliste Inita Neimane katru darba dienu 
no plkst. 13.00 līdz 18.00 (drīzumā līdz 19.00), 
pasākumu laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.: 
63720282, 20221685.

 Interešu izglītības pulciņi bērniem un 
jauniešiem. 

DJIVC Jauniešu mājā, Dobelē, Brīvības ielā 
27, 2. stāvā

 Teātra sporta nodarbības bērniem no 
1. līdz 4. klasei notiek katru trešdienu no 
plkst. 14.00, bērniem no 5. līdz 6. klasei – kat-
ru piektdienu  no plkst. 15.00, jauniešiem no 
7. līdz 12. klasei – no plkst. 16.00. Teātra sportu 
vada teātra sporta trenere, interešu izglītības 
pedagoģe Dita Leinerte un Sandra Rikuna. 

 Ārstnieciskā vingrošana jauniešiem no 
13 līdz 18 gadu vecumam notiek trešdienu un 
ceturtdienu pēcpusdienās, iepriekš vieno-
joties par laiku. Nodarbības vada interešu 
izglītības pedagoģe Lauma Freiberga.

 100% DABĀ (Meža terapija) nodarbības 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem no-
tiek piektdienās no plkst. 15.30. To mērķis – 
nodrošināt iespēju mērķtiecīgi un jēgpilni 
pavadīt brīvo laiku dabā, tādā veidā uzlabo-
jot jauniešu fizisko un psihoemocionālo 
veselību. Nodarbības vada interešu izglītības 
pedagoģe Lauma Freiberga.

 “Jauniešu grupa” ir iespēja meitenēm 
un puišiem tikties katru otrdienu, runāt par 
jauniešiem aktuālām tēmām, labāk izprast 
sevi, vienaudžus, vecākus un skolotājus, 
apzināties savus talantus, pilnveidot sevi un 
mesties dažādos piedzīvojumos. Grupu vada 
Sandra Rikuna un Laine Sproģe.

 Dobele Jauniešu Dome (DJD) tā ir vieta, 
kur jaunietis var būt pats, satikt savējos un dalīties 
ar savām idejām, tās realizēt. Aici nāti jaunieši ar 
vēlmi kopā darīt foršas lietas un motivēt citus. Ja 
vēlies pievienoties DJD pulkam, aizpildi anketu un 
drīzumā gaidi ziņu no mums! Var pievienoties visa 
gada garumā, piesakoties: https://ieej.lv/M7gZx vai 
rakstot WhatsApp  20221685, informācija par akti- 
vitātēm: www.facebook.com/DobelesJD; Insta  gram: 
@dobeles_jauniesudome! Tikšanās no tiek ceturt-
dienās vai piektdienās, iepriekš vienojoties.  

Auces Jauniešu māja “Pilnīgs kosmoss” ir 

droša un radoša telpa, kur satikties un dalīties 
piedzīvojumos. Tā vieno svešiniekus, tiem 
kļūstot par draugiem. Tās mērķi ir iedvesmot 
jauniešus, jo viņi spēj ietekmēt līdzcilvēkus 
un pasauli, lai dzīvotu aizraujoši; dot jaunie-
šiem brīvību, mieru un mērķtiecību, īstenojot 
savus sapņus; rīkot jēgpilnus pasākumus – fil-
mu un spēļu vakarus, ekspedīcijas, pieredzes 
apmaiņas, talkas, nometnes, meistarklases, 
seminārus, orientēšanās, ballītes, jaukas sa-
draudzības, debates, improvizācijas teātrus 
u. c. Svarīgs ikviens jaunietis vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, kas vēlas: redzēt pāri horizon-
tam, iesaistīties, radīt, mainīt; vienkārši atpūsties 
un justies brīvs no ikdienas steigas. Jo šeit mīt vi-
sums, kas aptver idejas, sapņus un mirkļus. Kos-
moss aug un attīstās, veidojot jaunas paaudzes.

Auces Jauniešu Mājas “Pilnīgs kosmoss” 
vadošā lokomotīve: navigatore Vija Kurpniece 
(tālr.: 26472306), motivators Eduards Liepiņš-
Melnis (tālr.: 27701767), komunikatore Estere 
Ozoliņa (tālr.: 27886576) Jauniešu māja atrodas 
Aucē, Raiņa ielā 12, 2. stāvā, atvērta katru dar-
ba dienu no plkst. 16.00 līdz 20.00; pasākumu 
laikā un pēc vienošanās. Vairāk informācijas: 
www.facebook.com/jm.pilnigskosmoss, Insta-
gram: @jm_pilnigskosmoss, www.djivc.lv 

Abās jauniešu mājās katru mēnesi notiek 
dažādas aktivitātes un tematiskie pasākumi, 
par ko iepriekš informējam sociālajos tīklos 
un uzrunājot individuāli.

Aicinām jauniešus pievienoties, nākt ar 
savām idejām, lai iekrāsotu savu ikdienu 
un pilnveidotu vidi, kurā dzīvojam! Kopā 
mēs varam realizēt vispārdrošākās idejas! 
Piemēram, šogad, 12. augustā, Starptautiskajā 
Jaunatnes dienā plānojam organizēt vēl 
nebijušu pasākumu – Jauniešu festivālu Aucē!

ATBALSTA PASĀKUMI
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un vese lības 

centrā arī turpmāk gan bērniem un jaunie-
šiem, gan vecākiem ir pieejamas individuālas 

konsultācijas pie dažādiem speciālistiem, pie-
mēram, psihologa, psihoterapeita, logopēda, 
karjeras konsultanta, veselības veicināšanas 
konsultanta. Centra speciālisti aktīvi iesaistās 
skolu atbalsta komandu darbā, kā arī piedāvā 
dažādas preventīvas programmas bērniem un 
jauniešiem par tādām tēmām kā veselīgs dzī-
vesveids, seksuāli reproduktīvā veselība, mo-
bings, atkarības, attiecību veidošana, emoci-
jas un pašregulācija, saskarsme un konfliktu 
risināšana, komandu veidošanas treniņi u. c.

Centra speciālisti piedāvā atbalsta grupas 
vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana” 
(grupa paredzēta pirmsskolas bērnu vecā-
kiem, 10 nodarbības), “Ceļvedis, audzinot pus-
audzi” (10 nodarbības pusaudžu vecākiem) un 
multimodālo agrīnās intervences programmu 
“STOP 4-7”. Programma paredzēta bērniem 
vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver: 10 so-
ciālo prasmju treniņus bērniem, 10 nodarbī-
bas vecākiem (no plkst. 17.30 līdz 19.30, diena 
tiks precizēta), 4 nodarbības ar bērnu peda-
gogiem, kā arī papildus tiek nodrošināts in-
dividuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai 
pedagogiem atbilstoši vajadzībām. 

Centra komanda organizē nometnes bēr-
niem un jauniešiem, apmācības jauniešiem, 
pasākumus, piemēram, karjeras dienas, pir-
mās palīdzības sacensības, rūķu darbnīcas 
Ziemassvētkos u. c., kā arī regulāri piedalās 
un īsteno dažādus vietēja, valsts un starptau-
tiska mēroga projektus. 

Plašāk par Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un 
veselības centru un piedāvājumu, nodarbību 
laikiem un pieteikšanās kārtību mājaslapā: 
www.djivc.lv

Visu informāciju par plānotajiem pasā-
kumiem un aktivitātēm regulāri ievietojam: 
https://www.facebook.com/djivc;  instagram – 
@dobeles_jivc; www.djivc.lv 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un 
 veselības centra komanda

Jāpiemin, ka mums ir ļoti jauka un atsau-
cīga vadība Dobeles novada Centrālajā 
bibliotēkā, kas palīdz šajā pārmaiņu 
laikā, radot sajūtu, ka neesam vieni, bet 

mums ir drošs plecs, uz kuru varam paļau-
ties. Bibliotēkai teritoriālo reformu pārdzīvot 
ir vieglāk, jo metodiski arī līdz šim esam strā-
dājuši Dobeles novada Centrālās bibliotēkas 
paspārnē, tagad arī administratīvi strādājam  
kopā. Galvenais, ka šīs pārmaiņas nav ietek-
mējušas bibliotēkas darbu ar apmeklētājiem. 
Mēs strādājām, strādājam un turpināsim strā-
dāt, kā ierasts līdz šim!

Lielākas pārmaiņas iestādes darbā ir 
nesusi pandēmija,  kas likusi uz  mūsu dar-
bu skatīties citādāk. Emocionāli grūts bija 
brīdis, kurā apjautām skarbo patiesību, ka 

bibliotēkas darbs vairs nebūs tāds, kāds tas 
bija pirms pandēmija pieklauvēja pie mūsu 
durvīm. Izklausās skaudri, bet šī apziņa ir tā, 
uz kuras pamata radās daudz jaunu ideju un 
apņemšanos, kas, mūsuprāt, nebūt nav slik-
ti, jo esam spējuši saskatīt mazo zelta maliņu 
drūmajam pandēmijas mākonim. Skaidri zi-
nām, ka šis ir tas brīdis, kurā ir jāstrādā tā, 
lai bibliotēka kā iestāde būtu vēl interesan-
tāka un noderīga ikvienam Bēnes pagasta 
iedzīvotājam.

2022. gads Bēnes bibliotēkai ir īpašs, jo 
šis ir mūsu jubilejas gads  – atzīmēsim savu 
simtgadi. Bēnes pagastā bibliotēku nodibinā-
ja 1922. gada 9. novembrī. Šim notikumam 
esam gatavojušies rūpīgi. Pagājušajā gadā 
bibliotēka piedzīvoja kosmētiskas pārmaiņas, 

Turpinās pasākumu organizēšana projekta “Amatu prasmes 
tūrisma telpā” (akronīms: Tour de Crafts) ietvaros (Nr. LLI
539). Projekts tiek realizēts ar INTERREG VA Latvijas – Lie
tuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 
atbalstu. Projekta ieviešanas laiks – no 2020. gada 1. jūlija 
līdz 2022. gada 30. jūnijam. Kopējais projekta budžets – 
816 946,72 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējums – 694 404,70 EUR. 

turpinās projekta  
“amatu prasmes tūrisma telpā” 
īstenošana 

Projekta partneri: Preiļu novada dome (LV), Balvu novada 
dome (LV), Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (LV), Anīkšču mākslas inkubators – mākslas ga-
lerija (LT), Panevēžas rajona pašvaldības administrācija (LT).

Projekta mērķis: veicināt tradicionālo amatniecības pras-
mju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā man-
tojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu 
piesaistīt tūristu interesi.

Līdz šim projekta ietvaros realizētas dažādas aktivitātes. No 
2021. gada 3. līdz 6. augustam Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrā tika organizētas teorētiskās 
apmācības divām grupām. Katrā no grupām piedalījās 20 jau-
nie uzņēmēji, amatnieki, pašnodarbinātie un citi interesenti 

no Latvijas (Dobeles, Balvu un Preiļu pašvaldībām).
Teorētiskās apmācības vietējiem amatnie-

kiem tika organizētas, apskatot vairākas inte-
resantas tēmas:  Tūrisma produktu veidošanas 
pamatprincipi un pakalpojumu vieta tūrisma 
piedāvājumā (tūrisma tendences); Brendings 
(jēdzieni: zīmols, identitāte, mērķi – kam un kad 
identitāte vajadzīga un kā tas darbojas, zīmola 

būtība, personība un vizuālā identitāte); Digitālie risinājumi 
(digitālā mārketinga kanāli, pircēja ceļš digitālajā vidē, mērķu 
izvirzīšana un analīze katrā no pircēja ceļa posmiem, vizuālo 
materiālu izveide, apmaksāta reklāma digitālajos kanālos).

No 2021. gada 13. līdz 15. oktobrim projekta ietveros 
tika organizēta radošā darbnīca Dobelē, kur dalībnieki no 
par tneru institūcijām pilnveidoja prasmes digitālajā vidē. 
Pirmās dienas tēma – fotografēšana, kur dalībnieki tika ie-
pazīstināti ar fotografēšanas pamatiem, kompozīcijas veido-
šanu un sava produkta vai pakalpojuma veiksmīgāku pozi-
cionēšanu digitālajā vidē. Ieteikumu, diskusiju un jautājumu 
šajā dienā bija daudz un, praktiski darbojoties gan ar saviem 
telefoniem, gan profesionālām kamerām, tika iegūtas jau-
nas prasmes un zināšanas. Otrā un trešā diena tika veltīta 

digitālo prasmju apguvei, izprotot komunikācijas kanālus, 
vietnes, kurās savu produktu vai pakalpojumu pozicionēt, 
lai sasniegtu jaunas mērķauditorijas un izprastu tūrisma 
rīkus. Darbnīcu dalībnieki, izmantojot pirmajā dienā uz-
ņemtās fotogrāfijas, veidoja sava produkta vai pakalpojuma 
afišas, vizītkartes, logo ar iespēju pēc tam šos maketu pro-
totipus izveidot un izdrukāt Dobeles Pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centra tehnoloģiju telpā Open Lab. 

2022. gadā tiks realizētas publiskās darbnīcas Dobeles no-
vada iedzīvotājiem, kuru laikā būs iespēja iepazīt amatnieku 
projektā iegūtās prasmes, pašiem piedalīties praktiskā darbnī-
cā un uzzināt vairāk par savām iespējām pilnveidoties. 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg Lat-
vijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmā darbojošos reģionu 
ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt 
konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdar-
bībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. 
Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Evija Kalniņa,
Dobeles PIUAC informācijas speciāliste 

Tālr.: 63700142

bēnes bibliotēkai šoGad īpašs Gads
Šis gads ir iesācies ar lielām pārmaiņām. Tās radīja gan administratīvi teritoriālā 
reforma, gan pandēmija. 2022. gadu esam uzsākuši jau kā Dobeles novada pašval
dības iestāde. Tas gan, godīgi sakot, rada dažādas emocijas un pārdomas, bet mēs 
strādājam ar pārliecību, ka viss, kas notiek, notiek uz labu, un ar šādu devīzi arī 
pieņemam esošo situāciju. 

kā arī veicām lielu mēbeļu 
iepirkumu, kā rezultātā 
bibliotēka tika pārkārtota, 
mainot vietām piekļuvi 
bērnu un pieaugušo lite-
ratūrai. 

Šogad esam paredzēju-
ši arī vairākas vēl nebiju-
šas aktivitātes. Viena no 
tām ir virtuālais ceļojums 
pa bibliotēkas abonēta-
jām datu bāzēm, meklējot 
kādu zudušu vai aizmirs-
tu Bēnes pagasta vietu, 
cilvēku vai stāstu. Akciju 
esam nodēvējuši “Zudusī 
Bēne”, tā ir apskatāma virtuāli mūsu Facebook 
kontā, kā arī uz vietas bibliotēkā. Aicinām 
iedzīvotājus, kuriem ir vēlme pastāstīt savu 
vai savu vecāku, vai vecvecāku stāstu par 
kādu zudušu vietu Bēnē, sazināties ar mums. 
Stāsti var būt dažādi, piemēram, par telefona 
būdiņu pie veikala, kādu iepazīšanos, braucot 

vilcienā, kurš pietur stacijā “Bēne”, vai par 
to, cik ātri un ērti bija šķērsot kādreizējo  
Dīķa ielu. Un vēl, un vēl, un vēl... Uz tik-
šanos!

Sigita Serbuļenko,
Bēnes bibliotēkas bibliotekāre 

Autores foto 

Bērnu literatūras stūrītis.
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Sagatavojot budžeta projektu 2022. gadam, pieejamie re-
sursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, no-
drošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu 
investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2022. gadā plā-
noti 46 704 991 EUR apjomā, tie visi ir pamatbudžeta ieņēmu-
mi, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2022. gadā 
nav plānoti. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles no-
vada iedzīvotāju ir 1 547 EUR.

Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2022. gadā plā-
noti 54 999 811 EUR apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevu-
mi – 54 987 185 EUR un ziedojumu un dāvinājumu budžeta iz-
devumi – 12 626 EUR. 

Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamat-
budžets, tā kopējais resursu apjoms 2022. gadam plānots 
57,8 miljonu EUR apmērā.

Pamatbudžeta resursi un to plānotais izlietojums (EUR)
Resursi
Atlikums uz gada sākumu 8 104 470
Ieņēmumi 46 704 991
Aizņēmumi 3 031 037
Kopā 57 840 498
Izlietojums
Izdevumi 54 987 185
Aizņēmuma atmaksa 2 259 313
Ieguldījumi pamatkapitālā 94 000
Atlikums gada beigas 500 000
Kopā 57 840 498

Pamatbudžeta IEŅĒMUMI 2022. gadā plānoti 46 704 991 EUR 
apmērā jeb 100  % no pašvaldības konsolidētā budžeta ieņē-
mumiem. Dobeles novada pašvaldības 2022. gada pamatbu-
džeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienāku-
ma nodoklim – 19 616 878 EUR jeb 42,0 % no pamatbudžeta 
kopējiem ieņēmu miem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna 
prognoze 2022. gadam salīdzinājumā ar 2021. gada izpildi ir palie-
linājusies par 2 482 960 EUR. Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām 
2020. gada nogalē noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir 
šāds: pašvaldību budžetiem – 75 % apmērā (80 % – 2020. gadā) un 
valsts budžetam – 25 % apmērā (20 %– 2020.  gadā).

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 
2022. gadā prognozēti 3 369 009 EUR apmērā, tie ir 7,2 % no paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumiem. Dabas resursu nodoklis 
plānots 80 000 EUR apmērā, bet azartspēļu nodoklis sakarā ar 
valstī noteiktajiem ierobežojumiem 2022. gadā netiek plānots.

Nodokļu ieņēmumi sastāda 764 EUR uz vienu novada iedzī-
votāju, 2021. gada plāns sastādīja 655 EUR. 

Ne nodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un 
sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no 
zemes īpašumu atsavināšanas 2022. gada budžetā kopā plāno-
ti 2 712 797 EUR, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 
struktūrā veido 5,8 %. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 3 569 348 EUR apmērā, 
kas ir 7,6 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim 2022. gadam plānoti 16 855 382 EUR apmērā, kas ir 
36,82 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dobeles novada pašvaldības 2022. gada ieņēmumi no valsts 
budžeta (VB) mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzī-
bai (tai skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5–6 gadu 
vecu bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 6 580 018 EUR 
apmērā 12 mēnešiem.

2022. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 3 025 321 EUR apmērā, 
salīdzinājumā ar 2021. gadu samazinājums par 2 721 059 EUR. 

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek 
novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – IZDEVUMIEM 
no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītī-
bas, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, 
sabiedriskas kārtības un drošības iestāžu, pagastu pārvalžu un 
centrālās administrācijas uzturēšanai. Neskatoties uz to, ka 
pieejamie finanšu resursi samazinās, 2022. gadā ir iespējams 
nodrošināt, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras 

uzturēšanai un attīstībai, projektu un pasākumu realizācijai, 
gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plā-
nots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pa-
sākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2022. gadā plānotais 
izdevumu apjoms ir 22 422 770 EUR, kas ir 40,8 % no plāno-
tajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts 
budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izde-
vumu segšanai, ir 8 186 775 EUR jeb 36,5% no visiem izglītībai 
plānotajiem izdevumiem.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem un pārvadā-
jumu nodrošināšanai izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 
 338 977 EUR apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu no-
drošināšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu skolē-
niem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Plānots, ka 2022. gadā 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 
258 774 EUR, no kuriem 129 387 EUR valsts budžeta finansējums, 
un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.–12. klašu skolēniem, 
kā arī pirmsskolas 5 un 6 gadu veciem bērniem – 806 815 EUR 
apmērā. 2021. gada nogalē tika izstrādāti jauni saistošie 
noteikumu, kas paredz vienotu nostāju brīvpusdienu apmaksai 
visā jaunizveidotā novada teritorijā – visiem 1.–12. klašu 
audzēkņiem un 5–6 gadu veciem pirmsskolas audzēkņiem.

 2022. gadā (tāpat kā 2021. gadā) tiks piešķirtas brīvpusdie-
nas visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē nova-
da izglītības iestādes, kā arī to ģimeņu bērniem, kuri audzina 
bērnu invalīdu.

2022. gadā izglītībā plānots izlietot 285 119 EUR Eiropas 
Savienības (ES) finansēto projektu realizācijai. Iecerēts turpi-
nāt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības 
iestādes un nestrādā, kā arī, sadarbojoties ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūru, veikt pieaugušo apmācību, lai veicinātu ie-
saisti darba tirgū, tāpat tiks nodrošināta pedagogu apmācība 
individuālo kompetenču pieejas attīstībai. 2022. gadā arī tiks 
turpināta skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Remontdarbiem izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta 
plānots finansējums 440 515 EUR apmērā.

Sabiedriskās kārtības un drošības no drošināšanai – pašval-
dības policijas, bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevu-
miem 2022. gada pamatbudžetā plānoti 1 130 040 EUR jeb 2,06 % 
no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Pamatkapitāla veidoša-
nai sabiedriskai kārtībai un drošībai ir paredzēti 155 100 EUR. 
2022. gadā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas ietvaros paredzēts realizēt projektu “Pārrobežu sadarbība 
sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlaboša-
nai” 164 127 EUR apmērā. Projekta mērķis paredz nodrošināt 
efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus Šauļos un 
Dobelē, paplašinot video novērošanas tīklu un izveidojot Ko-
ordinācijas centru Dobeles pilsētā. Dobeles novada pašvaldība 
iegādāsies IT iekārtas, izveidojot modernu infrastruktūru Ko-
ordinācijas centra funkcionēšanai, tajā skaitā izvietos video no-
vērošanas kameras Dobeles pilsētā; izveidos īso telefona līniju, 
izveidojot dispečera pakalpojumu; organizēs un piedalīsies pie-
redzes apmaiņas un darbinieku kapacitātes celšanas aktivitātēs.

Ekonomiskajai darbībai 2022. gadā plā nots izlietot 6 561 747 EUR 
jeb 11,93 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Pakalpojumu un preču apmaksai 2022. ga dā plānoti 
1 352 996 EUR jeb 20,62 % no izdevumiem, kas ir autoceļu ik-
dienas uzturēšanai paredzētā valsts mērķdotācija un Tūrisma 
informācijas centra uzturēšanas izdevumi 37 445 EUR apmērā.

Pamatkapitāla veidošana ekonomiskajai darbībai ir plānota 
4 598 677 EUR jeb 70,08 % no kopējiem izdevumiem. 2022. gadā 
tiek plānota Jāņa Čakstes ielas pārbūves 1. kārta Dobeles pilsētā 
883 825 EUR apmērā (t. sk. Valsts kases aizņēmums – 751 251 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums 15% – 132 574 EUR), Jāņa Čakstes 
ielas pārbūves 2. kārta Dobeles pilsētā 825 835 EUR apmērā (t. sk. 
Valsts kases aizņē mums – 701 960 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 
15 % – 123 875 EUR), Baznīcas ielas seguma atjaunošana 
Dobeles pilsētā – 115 750 EUR (t. sk. Valsts kases aizņēmums – 
98 387 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 17 363 EUR), Elektrības 
ielas  pārbūves darbu veikšanai paredzēti 905 933 EUR  (t.sk. Valsts 
kases aizņēmums – 244 807 EUR, ES finansējums – 661 126 EUR), 
Auru pagastā Skolas ielas pārbūvei paredzēti 325 000 EUR (t.sk. 
Valsts kases aizņēmums – 276 250 EUR, pašvaldības finansējums 

15 % – 48 750 EUR), grants seguma ielu dubultai virsmas 
apstrādei Dobelē paredzēti 330 000 EUR, Aucē – 156 645 EUR. 
Jāņa Čakstes, Uzvaras, Viestura un Atmodas ielu Dobelē pārbūves 
būvprojekta izstrādei paredzēts finansējums 65 824 EUR apmērā. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap saimniekošanai 
kopā 2022. gadā plānoti 4 925 618 EUR jeb 8,96 % no pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevumiem. Nodrošināta novada teritori-
jas kopšana un uzturēšana, deleģējot šo funkciju pašvaldības 
kapitālsabiedrībām.

2022. gadā deleģēto funkciju izpildei plānots piešķirt dotācijas 
kapitālsabiedrībām: SIA “Dobeles Namsaimnieks” – 35 700 EUR 
apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” – 864 183 EUR ap-
mērā un SIA “Dobeles ūdens” – 60 000 EUR apmērā un SIA Auces 
komunālie pakalpojumi – 668 778 EUR apmērā.

Pamatkapitāla veidošanai teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošanai paredzēti 588 444 EUR jeb 12,0 % no kopējiem 
izdevumiem. 2022. gadā paredzēts finansējums 2021. gada 
uzsāktās velo trases (Pamptreks) izbūvei Jāņa Čakstes ielā, Dobe-
lē – 57 430 EUR, kā arī  ielu apgaismojuma izbūvei Bikstos, Biks-
tu pagastā – 10 100 EUR, papildus ielu apgaismojuma izbūvei pie 
Dobeles Mākslas skolas – 5 000 EUR, “Akācijās” Krimūnu pagas-
tā – 3 283 EUR, ielu apgaismojuma izbūvei “Auros”, Auru pagastā 
paredzēti 58 470 EUR, ielu apgaismojuma izbūvei “Zelmeņos” 
Tērvetes pagastā paredzēti 36 000 EUR, Zebrenes pagastā – 4 000 EUR.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ie-
tvaros paredzēts realizēt pro jektu “Sekojot Livonijas ordeņa 
krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē LLI-453” 172 880 EUR 
apmērā (pašvaldības finansējums – 33 872 EUR, ES fondu 
finansējums – 139 008 EUR). Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras 
tūris ma veicināšanu un tūrisma potenciāla pa lielināšanu 
vēsturiskajā Zemgales teritorijā, izpētot tematisko kultūras 
maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam 
Rietumu Zemgalē”. Dobeles novada pašvaldība pro jekta ietva-
ros radīs iekštelpu ekspozīciju Dobeles Livonijas ordeņa pilī; 
organizēs semināru vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzē-
jiem, tūrisma aģentiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvo-
tājiem; piedalīsies bērnu nometnēs un citās projekta partnera 
pieredzes apmaiņas aktivitātēs. 

Atpūtai, sportam un kultūrai 2022. gadā plānoti 4 107 666 EUR 
jeb 7,47 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Atbalsts biedrībām sporta jomā plānots 136 182 EUR ap-
mērā, t.sk., atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos – 
97 182 EUR, līdzfinansējums sporta projektu konkursos – 
39 000 EUR. Līdzfinansējums kultūras projektu konkursos 
paredzēts 20 000 EUR apmērā.

Klasifikācijas kodā “Pamatkapitāla veidošana” plānoti 
189 273 EUR. Plānots iegādāties pamatlīdzekļus Dobeles Sporta 
centram 79 905 EUR apmērā.  Bibliotēkām paredzēts finansē-
jums 56 355 EUR apmērā, kultūras namiem – 33 339 EUR apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi arī kultūras un 
sporta  iestāžu remontdarbiem 251 620 EUR apmērā.

Sociālām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumiem plānoti 9 987 586 EUR jeb 18,16 % no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. No sociālās 
jomas izdevumiem 1 224 304 EUR jeb 12,26 % ir izdevumi so-
ciālajiem pabalstiem. Sociālo pabalstu veidus un to piešķir-
šanas kārtību nosaka Dobeles novada pašvaldības saistošie 
noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, 
nodrošinātu garantētā iztikas minimuma, dzīvokļa pabalstu 
un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotā-
jiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības tos 
saņemt. 2022. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodroši-
nāto pabalstu un pakalpojumu veidi.

Valsts kases aizdevumu atmaksai 2022. gada budžetā 
plānoti līdzekļi 2,26 miljona EUR apmērā. Pašvaldības saistības 
2022. gadā pret pašu ieņēmumiem sastāda 7,05 %.

Budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumiem kapitālsabiedrī-
bu pamatkapitālā SIA “Dobeles ūdens” – 94 000 EUR apmērā.

Ziedojumu budžeta izdevumi 12 626 EUR apmērā galve-
nokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai – 7 726 EUR, 
kultūras un sporta pasākumiem – 3 830 EUR, izglītības pasā-
kumiem – 1110 EUR.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsnie-
gumu pār ieņēmumiem – 8 294 820 EUR un aizņēmumu pa-
matsummas – 2 259 313 EUR atmaksu 2022. gadā un ieguldī-
jumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā – 94 000 EUR 
ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 
8 104 470 EUR un aizņēmuma Valsts kasē 3 031 037 EUR apmē-
rā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās  
500 040 EUR apmērā.  

Plānojot 2022. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu 
nozaru un jomu intereses un esošie līdzekļi maksimāli saba-
lansēti tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uz-
turēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, 
gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam. 
2022. gadā un turpmāk pašvaldībai būtiski ir nodrošināt nova-
da attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, 
uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūru, tādējādi ceļot 
dzīves vides kvalitāti novadā. Lai veicinātu novada attīstību, 
investīcijām infrastruktūrā arī turpmāk tiks piesaistīti Eiropas 
Savienības fondu līdzekļi. Neskatoties uz ierobežoto finansēju-
mu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēc-
tecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un 
izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Jolanta Kalniņa,
Dobeles novada pašvaldības

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

apstiprināts dobeles noVada pašValdības budžets 
2022. Gadam

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2022. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu “Par 
valsts budžetu 2022. gadam”, Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 799 “Noteiku
mi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā”, ievēro
jot likumus “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, 
kā arī citu normatīvo aktu prasības. 
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Linda Karloviča.

Par sPorta nozari novadā atbild sPorta Pārvalde 
Par Dobeles novada sporta nozares attīstību ir at
bildīga Sporta pārvalde. Pērnā gada izskaņā tā tika 
izveidota ar mērķi koordinēt un nodrošināt sporta 
nozares attīstību atbilstoši valsts sporta politikas 
pamatnostādnēm un Dobeles novada attīstības 
plānošanas dokumentiem, kā arī lai sekmētu 
sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida pieejamību, 
vienlaikus veicinot sportistu sasniegumus, 
sniedzot atbalstu sporta aktivitāšu īstenošanai. 
Sporta pārvaldes vadītāja LINDA KARLOVIČA 
amatā pavadījusi vien dažus mēnešus, bet vīzija par 
tālāko sporta nozares attīstību novadā ir iezīmēta. 

ūdzu pastāstiet par savu iepriekšējo 
pieredzi un darbību sporta jomā. 

No mazām dienām sports ir mani 
uzrunājis, jau mācoties skolā, sports bija ļoti 
tuvs, tāpēc nolēmu studēt Sporta akadēmijā. 
Pēc augstskolas absolvēšanas atgriezos Augst
kalnē kā sporta skolotāja. Paralēli strādāju arī 
Dobeles Valsts ģimnāzijā par sporta skolotāju, 
pēdējos piecus gadus biju Tērvetes novada paš
valdībā Sporta nodaļas vadītāja. Manā pārziņā 
bija visa Tērvetes novada sporta dzīve. Tā kā 
iedzīvotāji bija gana prasīgi, arvien nāca klāt 
jauni izaicinājumi, lai kvalitatīvi izpildītu viņu 
vēlmes. Daudz strādājām pie sporta infrastruk
tūras sakārtošanas, stadiona un multifunkcio
nālo laukumu izveides, tas deva lielu pieredzi, 
un, sākoties jaunajai reformai, pieteicos uz šo 
Sporta pārvaldes vadītājas amata vietu.

Īstenojot pašvaldības funkcijas sporta 
jomā un veicinot iedzīvotāju aktīvu un ve
selīgu dzīvesveidu, svarīgi ir apzināties tos 
resursus, kas ir pašvaldības rīcībā, kā arī 
plānot nākotnē to, kas nepieciešams. Kas, 
Jūsuprāt, ir nozīmīgākais, ko pašvaldība pa
veikusi sporta nozares attīstībā pēdējo pie
cu gadu laikā? 

– Es laikam varu vairāk runāt par Tērveti, 
kur biju tieši atbildīga. Es teiktu, ka sporta joma 
Tērvetē bija augstā līmenī, jo mums bija jāpie
mērojas iedzīvotāju prasībām, ņemot vērā gan 
sportistu, gan visu pārējo iedzīvotāju vajadzī
bas. Kas attiecas uz sporta dzīvi, tas lielais iegul
dījums deva arī savu rezultātu, kaut vai tas, ka 
Tērvetes novads ieguva “Draudzīgākās pašval
dības balvu”. Strādājot vairāku nozaru pārstāv
jiem kopā, to varējām sasniegt. Esmu gandarī
ta, ka mums izdevās izbūvēt pie daudzdzīvokļu 
mājām sporta un spēļu laukumus, strītbola lau

kumu, volejbola laukumu, āra trenažierus, tas 
jau iedzīvotājiem dod izvēles iespējas nodar
boties ar tādu sporta veidu, kāds ir tuvāk sirdij. 
Protams, jaunais stadions bija tas lielais darbs, 
kas bija jāpaveic, un to mēs paveicām. Uzsākot 
darbu Dobeles novada pašvaldības Sporta pār
valdē, nācās vispirms rūpīgi izvērtēt, kas notiek 
Dobelē, kas notiek visā novadā, secinājums ir 
viens: “Darba ir ļoti daudz.”

Kā tiks sekmēta sporta, aktīvā un veselīgā 
dzīvesveida pieejamība novadā? 

– Vispirms jau gribu teikt, ka sporta no
zares attīstība visā novadā ir kopīgs un pa
matīgs darbs. Kā pirmo gribu minēt sporta 
darba organizatoru nozīmi aktīvā un veselīgā 
dzīvesveida pieejamības nodrošināšanā un 
veicināšanas procesā, jo tieši no viņiem ir 
atkarīgs pasākumu klāsts, kas tiks piedāvāts 
iedzīvotājiem. Tāpēc, apstiprinot pašvaldības 
budžetu, tika piedomāts arī par šo darbinieku 
algu pacelšanu, kas līdz šim bija diezgan zemā 
līmenī. Šobrīd jau aktīvi plānojam un strādājam 
pie ikmēnešu sporta dzīves kalendāriem, 
lai iedzīvotājiem visā novadā būtu izvēles 
iespējas. Kas attiecas uz sporta infrastruktūras 
objektiem, tad jāatzīst, ka Dobeles pilsētā būs 
jāpiestrādā, lai tos attīstītu. Ledus ir iekustināts, 
šogad pašvaldības budžetā ir piešķirta nauda 
jauna sporta laukuma (pie stadiona) projekta 
izstrādei. Esošo vietā taps pavisam jauns 
multifunkcionāls sporta laukums, jo šobrīd 
tiešām trūkst iespējas nodarboties ar sportu 
āra apstākļos gan skolām, gan iedzīvotājiem, 
kuri savu brīvo laiku gribētu pavadīt āra sporta 
laukumos. Tāpat plānots veidot jaunu ledus 
laukumu vecā vietā, kas jau ir savu nokalpojis. 
Ar pašvaldības atbalstu top pamptreka izbūve. 
Pašā pilsētas centrā taps arī vairāki sporta 

laukumi jauniešiem, rotaļu laukumi bērniem 
ar biedrības “Dobeles bērni” un pašvaldības 
atbalstu. 

Kas attiecas uz sporta aktivitātēm, tad 
gribu vēlreiz uzsvērt, ka ņemsim vērā labo 
piemēru, ko iesākām Tērvetē, piedāvājot 
iedzīvotājiem  visā novadā pārdomātas sporta 
aktivitātes, kas būs apvienotas arī ar kultūras 
un tūrisma jomas elementiem. Piemēram, 
Tērvetes iedzīvotāji atzinīgi novērtēja pārgā
jienus, kuru laikā bija ne tikai “jākrāj kilomet
ri”, bet arī jāiepazīst vairāki objekti. Domājam 
šo jomu arī vairāk attīstīt. Turpināsim darbu 
arī pie sporta svētku organizēšanas novadā. 
Ideju ir ļoti daudz, atliek vien cerēt, ka tas viss 
izdosies. Turpināsim organizēt arī Dobeles 
novada sporta spēļu čempionātus. Tie gan šo
brīd vairs nebūs tādi, kas ilgst mēnešiem, jo 
mēs nevaram zināt, kā mainīsies situācija val
stī saistībā ar pandēmiju. Mēs šos čempionā
tus rīkosim kā dienas turnīrus pa posmiem, jo 
mums jāmeklē jauni formāti, kā piemēroties 
situācijai. Kad kopējā situācija valstī būs tāda 
kā pirms trīs gadiem, tad atgriezīsimies pie 
tradicionālajiem variantiem.

Kā plānots veicināt sportistu sasnie
gumus un sniegt atbalstu sporta aktivitāšu 
īstenošanai? 

– Es saprotu, ka mums ir jāveicina augsti 
sportistu sasniegumi, lai tie turpinātos gan 
valstiskā, gan pasaules līmenī. Šobrīd mums ir 
divas vīriešu virslīgas handbola komandas, kā 
arī viena sieviešu virslīgas komanda. Mums ir 
jāsaprot, ka katram Latvijas reģionam, nova
dam ir savi vadošie sporta veidi. Mēs nevaram 
cerēt, ka Dobelē būs kalnu slēpošana, jo to 
vienkārši nevaram piedāvāt, tāpēc jānovērtē 
un jāatbalsta tie sporta veidi, kas novadā ir ilg
stoši attīstīti. Mums ir ļoti labi sasniegumi šau
šanā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā, handbolā 
un citur, tomēr jebkuram sporta veidam jādod 
iespēju attīstībai. Pašvaldībai ir plānoti līdzekļi, 
kas paredzēti ne tikai sporta klubiem, bet arī in
dividuālajiem sportistiem. Plānots turpināt pie
šķirt līdzfinansējumu sporta projektu konkur
sos, kuru mērķis ir veicināt augstu sasniegumu 
sporta attīstību, popularizēt Dobeles novadu, 
veicināt iedzīvotāju interesi par aktīvu un vese
līgu dzīvesveidu. Vienlaikus es aicinu mūsu 
novada  iedzīvotājus arī  izmantot iespēju un 
piedalīties veselības veicināšanas, nostipri
nāšanas pasākumos, ko līdzfinansē Eiropas 
Savienība, tur pieejama gan peldēšana, gan 
nūjošana, gan slēpošana, gan ārstnie ciskā  
vingrošana, gan joga un citas aktivitātes.

Viena no Sporta pārvaldes funkcijām 
ir sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā 
sporta klubu veidošanos un darbību. Kā Jūs 
vērtējat līdzšinējo sporta klubu darbību? Ko 
vajadzētu mainīt un uzlabot nākotnē? 

Sporta klubi darbojās aktīvāk Dobeles pil
sētā. Mazāk sporta klubu ir Tērvetes pusē un 
bijušajā Auces novadā. Nākotnē gribētu vai
rāk redzēt tieši dažādus sportiskus pasāku
mus, ko sporta klubi varētu rīkot paši, lai vai
rāk ieinteresētu Dobeles novada iedzīvotājus, 
vienlaikus popularizējot savu kluba darbību. 

Vai tuvākajā nākotnē plānota pasākumu 
organizēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzī
bām? Vai līdzšinējā darbība uzskatāma par 
pietiekamu? 

– Jā, man jāatzīst, ka šajā jomā ir daudz 
darba. Noteikti Sporta pārvalde domās, kā un 
kādas sportiskās aktivitātes varētu piedāvāt 
šai iedzīvotāju daļai, ņemot vērā viņu īpašās 
vajadzības. Uzsākot jauno multifunckionālo 
laukumu  attīstīšanu un izstrādājot projektus, 
īpaša uzmanība tiks pievērsta arī pieejamības 
jautājumiem. Visa gada garumā noteikti tiks 
īstenoti vairāki pasākumi cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un arī nākotnē pievērsīsim uzma
nība integrācijas jautājumiem. 

Kā Jūs vērtējat sportam piešķirto finansē
jumu pašvaldības pieņemtajā budžetā?

– Es uzskatu, ka visas sporta jomas priori
tātes ir aptvertas un atbalstītas. Īpašs ganda
rījums par atbalstītajiem infrastruktūras pro
jektiem un to, ka sporta darba organizatoru 
sasāpējušais atlīdzības jautājums tika ņemts 
vērā. Dobelē darbu ir uzsācis arī sporta darba 
organizators, līdz ar to sporta dzīvei gan pilsē
tā, gan pagastos būtu jākļūst vēl aktīvākai un 
daudzveidīgākai. 

Kad tiks izsludināts pirmais projektu 
konkurss? 

– Projekti sporta jomā tiks izsludināti divas 
reizes gadā. Pirmais –  februāra beigās/marta 
sākumā, otrais – augusta beigās/septembra 
sākumā.

Jūsu vēlējums novada iedzīvotājiem. 
– Būsim aktīvi! 

Ar Lindu Karloviču sarunājās  
Gita Šēfere-Šteinberga,

Dobeles novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto no Lindas Karlovičas personīgā 
fotoalbuma

2021. gads latvijas valsts mežu dabas Parkā tērvetē 
un Pokaiņu mežā

atviešu dzejnieks Rainis dzejoli “Grāma
ta” sāk ar jautājumu: “Kas visu izteic bez 
mēles?” Viņa atbilde – grāmata. Iespē

jams, ja dižais dzejnieks būtu piedzīvojis Covid19 
pandēmiju, tad atbilde skanētu – acis. Šķiet, ka 
pēdējos divos gados, kad sejas maskas kļuvušas 
par mūsu ikdienas aksesuāru, esam iemācījušies 
sarunāties arī tā – ar acu skatienu. Īpaši tie, kas 
darbojas tūrisma un viesmīlības jomā. 

Siltu un saprotošu acu skatu komplektā ar 
radošu pieeju, elastību un spēju ātri reaģēt 
mainīgajos apstākļos 2021. gadā novērtēja 
13,7 tūkstoši Latvijas valsts mežu (LVM) 
Pokaiņu meža un 138,8 tūkstoši LVM dabas 
parka Tērvetē apmeklētāju. 

Kā allaž priecājāmies meža takās satikt arī 
Auces un Dobeles puses iedzīvotājus, kuri ne 
tikai apciemoja Sprīdīti un Lutausi, bet, uz
kāpjot skatu tornī, ar pārliecību atzina: “Skat, 
nemaz tik tālu neesam! No Tērvetes var saska
tīt Dobeles pilsētas augstākos namus!”

Gada jaunums – namiņi kokos un 
pazemē

Kritumi un kāpumi
Tērvetes meža takās 2021. gadā devās par 

13% mazāk apmeklētāju nekā 2020. gadā, Po
kaiņu mežā – 20%. Dzīvojot epidemioloģiski 
mainīgos apstākļos, šāds tūrisma objektu 
apmeklējuma samazinājums nešķiet liels. Jā
min, ka pieņemto pulcēšanās ierobežojumu 
dēļ Tērvetē nenotika lielie pasākumi (Latvijas 
Meža dienas, Valpurģu nakts), kas katrs pul
cinājis ap 10 tūkstošiem apmeklētāju. Daudz 
retāk bija vērojama tik ierasto Lietuvas tūristu 
viesošanās, ko ietekmēja samērā vēlu atvēr
tās tuvējo kaimiņvalstu robežas. Te jāmin vēl 
kāds secinājums – diemžēl mežs nespēja atvē
sināt arī tos, kas meklēja tajā patvērumu no 
pērn tik tveicīgajām vasaras dienām. Kā atce
ramies – daudzi veldzēties devās pie ūdeņiem.

Neskatoties uz to, pagājušā gada sākumā, 
kā vēl nekad iepriekš, jutām, cik ļoti pandē
mijas nogurdinātie iedzīvotāji meklēja līdz
svaru, dodoties pastaigu takās.

Pērnā gada sākumā ( janvārī, februārī un 
martā) Tērvetes takās novērots vēsturiski lie

lākais apmeklētāju skaits – 11,7 tūkstoši vai
rāk nekā 60 gadu parka pastāvēšanas laikā. 
Līdzīga aina bija vēroja arī  Pokaiņu mežā – to 
no jauna atklāja 2,6 tūkstoši dabā gājēju.

Dabas parku Tērvetē vismaz reizi gadā ap
meklē ap 20% ceļotāju, pārsvarā ģimenes ar 
bērniem, kas pasaku pasaulē meklē ko jaunu. 
Arī pērn ikvienam apmeklētājam tika “pa
sniegts” daudzveidīgs piedāvājums: jaunas 
takas interaktīvai izglītošanai meža vidē, te
matiskās vides stāstu dienas, jauni infrastruk
tūras elementi un ozolkoka skulptūras, foto 
stūrīši, Rūķu vēstuļu pasts un pat 360º virtuā
lie skatu torņi. Tajos gan bija “jākāpj virtuāli”, 
izmantojot kādu no viedierīcēm – mobilo tāl
runi vai planšeti. 

Skolēni mežā
Jau vairāk nekā desmit gadu parks Tērvetē 

bērniem un jauniešiem piedāvā apvienot at
pūtu ar meža izpētes prieku LVM vides prog
rammā “Izzini mežu!”.  

2021. gadā bija vērojama necerēti liela iz
glītības iestāžu interese par iespēju mācīties 
Zaļajā klasē, līdzdarboties Meža ekspedīcijās 
un izzinošos pārgājienos. Acīmredzot, vēlmi 
doties dabā veicināja 2020./2021. mācību gada 
standarts – attālinātās mācības ekrānos. Sko
lēnu pieplūdums bija liels – nepilnu trīs mē
nešu laikā vairāk nekā 2000 bērnu un pedago
gu ielūkojās biezajā meža grāmatā. Prieks par 
aktīvajām mūsu reģiona izglītības iestādēm: 
Annas Brigaderes pamatskolu un bērnudārzu 
“Sprīdītis”, Bēnes pamatskolas pārstāvjiem, 

Dobeles Valsts ģimnāziju un Krimūnu PII 
“Ābolītis”. 

Rudens sezonā parks aktīvi iesaistījās arī 
programmā “Latvijas skolas soma”, piedāvā
jot  divas izglītojošas nodarbības: “LVM dabas 
parks Tērvetē. Annas Brigaderes bērnības 
zeme” un “Annas Brigaderes pasaku lugu tēli 
un koktēlniecības tradīcijas LVM dabas parkā 
Tērvetē”. 

Panākumu atslēga – sadarbība
Tērvetes parkam izveidojusies laba sa

darbība ar vietējiem uzņēmējiem: “Tērvetes 
mājražotājiem”, “Tērvetes tauriņiem”, “Tar
zānu”, Tīklu parku un Gaisa taku pārstāvjiem, 
kā arī ēdināšanas uzņēmumu SIA “Madana”. 
Liels atbalsts parka informācijas centram, 
rūpējoties par vairāk nekā 100 tūkstošiem 
apmeklētāju gadā, bijis Tērvetes Tūrisma 
informācijas centrs. Katrs mežā sastaptais 
smaids un priecīgi pateiktais: “Mums pati
ka. Brauksim vēl!” ir pateicība ikvienam par 
savu sirdsdarbu un spēcīga motivācija jau
nam darba cēlienam.  

Gan Latvijas valsts mežu dabas parks Tēr
vetē, gan Pokaiņu mežs ir Latvijā labi atpa
zīstamas un iecienītas atpūtas vietas, kas nu 
jau abas atrodas jaunajā Dobeles novadā. Lai 
ikvienam, kas darbojas tūrisma jomā, šogad 
aizraujošs piedāvājums un vismaz 150 tūksto
šu tūristu silta uzņemšana! 

Lilita Kauste,
LVM dabas parka Tērvetē  

Informācijas centra vadītāja

 Gada otrā pusē piedāvājām pavisam jaunu atpūtas 
vietu nakšņotājiem – LVM dabas parka glempingu. Vietu, 
kur ne tikai pārnakšņot, bet sajusties kā bērnībā, notverot 
pasakas klātbūtni, kas iepazīta parka takās. Rudenī ziņa 
par jauno naktsmītni ātri sasniedza Latvijas iedzīvotājus 
un veidoja neatslābstošu interesi līdz pat gada izskaņai. 
Piecas mājiņas kokos un seši namiņi zem zemes, orga-
niski iekļāvušies ainaviskajā meža ielokā, līdzās Tērvetes 
ūdenskrātuvei sagaidīja pirmos 800 nakšņotājus. Divos 
pazemes namiņos īpaši padomāts par vides pieejamību, 
nodrošinot atpūtas iespējas cilvēkiem ar kustību ierobe-
žojumiem.
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Bites bibliotēkas jaunais darba laiks 
Pirmdiena 9.00–19.00 
Otrdiena 9.00–17.00
Trešdiena 9.00–17.00
Ceturtdiena 9.00–17.00
Piektdiena 8.00–14.00 

Bibliotēka strādā BEZ pusdienas pārtraukuma.
Bukaišu bibliotēkas jaunais darba laiks

Pirmdiena 8.00–16.30 
Otrdiena 8.00–16.30 
Trešdiena 8.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–16.30
Piektdiena 8.00–15.00 

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00  līdz 12.30 
Katra mēneša pēdējā trešdienā visas bibliotē-

kas ir slēgtas – Metodiskā diena.  

Tērvetes pagasta pārvaldei 
un Klientu apkalpošanas 

centram “Zelmeņos” 
mainīts darba laiks

P. 8.00–17.00
O. 8.00–17.00
T. 8.00–18.00
C. 8.00–17.00
P. 8.00–16.00

Katru darba dienu pusdienas pārtrau-
kums no plkst. 12.00 līdz 13.00.  

ērvetes pagastā jaunais gads aizsācies 
ar daudzveidīgiem notikumiem kultū
ras dzīvē, protams, visur un vienmēr 

ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus. 
Ar dziesmām, ugunskuru un atmiņu stās

tiem pieminējām skaudro Barikāžu laiku, ar 
klusuma brīdi godinājām tos aizstāvjus, kas 
nav vairs mūsu vidū, bet vienmēr paliks atmi
ņās kā drauga plecs mirkļos, kad bailes pieza
gās tik tuvu.

Janvārī Tērvetes vēsturiskajā centrā pie 
Klosterkalna uzstādīta vides instalācija, 
kas turpmāk vienmēr atgādinās, ka Tērve
te ir mazās Anneles svētnīca, pēc tam dižās 
rakstnieces Annas Brigaderes literāro darbu 
iedvesmotāja.  Vēl tikai jāsagaida pirmās put
nu čalas, lai šos vides objektus svinīgi atklātu, 
cildinot rakstnieces vārdu.

Pirmajā gada mēnesī Tērvetes kultūras 
namā kino vakarā pulcējās jaunieši, savukārt 
bērnus ar vecākiem priecēja teātra izrāde. 

Nupat ir noslēdzies evides fotokonkurss 
“Visapkārt pukst MĪLESTĪBA ”, īpaši Valen
tīna dienai tika piedāvāta režisora Andreja 
Ēķa komēdija “Tabu. Tas, par ko nerunājām”, 
kultūras nama Mazajā zālē apskatāma Sandras 
Vestermanes gleznu izstāde “Romantika”.

Esam pārliecināti, ka februārī darbu 
sāks Tērvetes Sporta centra jaunais vadītājs, 
jo 18.  februārī ikviens interesents jau tiek 
aicināts piedalīties volejbola turnīrā “Tērvetes 
nakts MIX”.

Veiksmīgi darbu sācis Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītājs Māris Berlands, kam šobrīd 
nākas iepazīt vairākas jaunas atbildības jomas. 
Savukārt “Zelmeņos” tikko izremontētajās 
telpās veiksmīgi savu darbu turpina Tērvetes 
Klientu apkalpošanas centrs, kur apmeklētāju 
netrūkst. Šajās telpās vienlaikus iedzīvotājiem 

tiek piedāvāta iespēja veikt maksājumus par 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Februāra beigās SIA “Ekostandarts 
tehnoloģijas” plāno iesniegt tehnisko 
projektu “Sadzīves notekūdeņu iekārtu izbūve 
sanatorijas ciematā”, savukārt SIA “Talsu 
spriegums” līguma ietvaros atbilstoši laika 
apstākļiem līdz jūlijam rūpēsies par ielu 
apgaismojuma izbūvi gar autoceļu P95. 

Augstkalnes un Bukaišu pagastos 
ne mazums rūpju

Augstkalnes un Bukaišu pagastu pārvaldes 
vadītāja Sandra Latiša atzīst, ka pēc 2022.  ga da 
Dobeles novada pašvaldības budžeta apstipri
nāšanas vēlreiz ir rūpīgi jāpārskata iespējas 
un jāvelta uzmanība veicamo darbu pārplā
nošanai.

Šī brīža viena no prioritātēm ir arī kultūras 
jomas sakārtošana, jo viennozīmīgi, ka divu 
pagastu robežās ir jābūt kultūras organizato
ram, kam ar steigu jāuzsāk pasākumu un akti
vitāšu plānošana.

Janvārī Augstkalnes pagasta un Dzeguzē
nu ciemata iedzīvotāji vāca parakstus, lai uz
sāktu sarunas par ceļa Augstkalne – Dzegu
zēni sakārtošanu, jo šobrīd 8,5 km garais ceļa 
posms ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, iedzīvo
tāji pat atzīst – tas ir bīstams savas šaurības 
un nepārredzamības dēļ. Pagasta pārvaldes 
vadītāja ir pārliecināta, ka svarīgi ir ne tikai 
lēti, bet arī pareizi sakārtot ceļu, lai tas kal
potu pēc iespējas ilgāk, jo pa to pārvietojas 
ne tikai iedzīvotāji ar saviem personīgajiem 
transportlīdzekļiem, bet arī satiksmes auto
buss, skolēnu autobuss un lauksaimniecības 
tehnika.

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

kultūras zīmē jaunais 
gads sācies tērvetes 
Pagastā

ākšu ar pašu vienkāršāko, to, kas pa
liek aiz mums – sadzīves atkritumiem. 
Kas tad tur ievērojams – miskaste! To

mēr, lai saudzētu sevi, savus maciņus, ir jā
pazīst atkritumu veidi, to apsaimniekošanas 
īpatnības, pat obligātās prasības. Jaunbērzes 
pagasta iedzīvotājus esmu centies motivēt 
iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā kopš 
laikiem, kad sāku šeit strādāt. Ar gandarīju
mu secinu, ka, salīdzinot ar situāciju pirms 
20 gadiem, sabiedrības kopējā apziņa, ka at
kritumi ar pašvaldības noteiktā apsaimnie
kotāja starpniecību jāsavāc un jānoglabā spe
ciālā tiem atvēlētā vietā, ir nostiprinājusies 
uz mūžu. Tomēr šai labās gribas un samērā 
augstā kultūras līmeņa izpausmei ir viens ne
lāgs blakusefekts – ir jāmaksā. Bet… Ir laba 
ziņa – izmaksas var samazināt, turklāt ar at

ļautu, ieteicamu, pat obligātu, pilnīgi legālu 
pasākumu kopumu.

Jau labu laiku Jaunbērzes iedzīvotājus 
cenšamies iesaistīt atkritumu šķirošanas 
sistēmā. Ir zināmi panākumi, bet atkal ir 
“BET”… Nošķiroto atkritumu daudzums 
vēl joprojām ir salīdzinoši mazs, turklāt tas 
tiek darīts pavirši. Pamatošu ar faktiem. 
No visiem sadzīves atkritumiem nošķiroja
mie, otrreiz pārstrādājamie atkritumi (PET 
dzērienu pudeles, polietilēna plēves, pa
pīrs, stikla un alumīnija tara) sastāda 25% 
no apjoma. Jaunbērzes iedzīvotāji, rēķinot 
pēc izvestā, nošķiro aptuveni pusi no iespē
jamā daudzuma, turklāt tie un citi neno
šķirojamie (piena, sulu pakas, ēdienu kon
teineri, dažādi trauciņi) atkritumi kopējā 
konteinerā tiek izmesti nesaplacināti, un, 

ievietoti vēl aizsietā maisiņā, savu īpatnējo 
formu un iesprostotā gaisa dēļ aizņem trīs 
reizes vairāk vietas. Apzinīgi mainot tikai 
vienu nelāgu ieradumu, ģimenes varētu 
ieekonomēt ap 2 EUR mēnesī uz katru tās 
locekli, bet apritē izejvielu veidā atgrieztos 
vēl vismaz 45% no nepārdomāti izmestiem 
un tālāk noglabātiem neatjaunojamajiem 
izrakteņiem.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” jau 
gadu piedāvā jaunu produktu – bioloģiski no
ārdāmo atkritumu apsaimniekošanu. Tie ir 
atkritumi, kas sadzīves atkritumu konteinerā 
sastāda lielāko masu – pat 50% no satura. Tur
klāt, iedzīvotājiem pašiem atkritumu rašanās 
brīdī, tos nošķirojot un izmetot atsevišķā, brūni 
krāsotā konteinerā, tā izvešanas maksai netiek 
pierēķināts dabas resursu nodoklis, kas sastāda 
vairāk nekā 40% no nešķirotu atkritumu ap
saimniekošanas maksas. Turklāt brūnais kon
teiners iedzī votājiem tiek uzstādīts un izvests 
pēc pieprasījuma, kā arī maksa par izvesto apjo
mu tiek aprēķināta atsevišķi. Tātad, mainot vēl 
vienu nelāgu ieradumu, ģimenes uz katru tās 
locekli varētu ietaupīt vēl ap 1 EUR mēnesī.

Ievērojot šīs elementārās lietas, kas nepra
sa nekādus materiālos ieguldījumus, nekādas 
īpašās iemaņas, vienīgi spēju tikt pāri savam 
iedomu ego, ģimenes savos budžetos spētu 
ietaupīt x-padsmit EUR mēnesī. Ir ģimenes, 
kurām šī summa tiešām ir kritiska un ļoti 
pietrūkst. Turklāt katru mēnesi izgāztuvēs 
milzu kaudzē nenonāktu 90 m3 atkritumu, bet 
vien 20 m3.

No marta Jaunbērzē būs pieejams vēl ne
bijis SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 
produkts – violetais konteiners, kur iedzī
votāji varēs ievietot sev nevajadzīgo tekstila 
apģērbu, bet kuru pēc apstrādes saņems un 
varēs valkāt tie, kuriem tīras un nesaplēstas 
drēbes ļoti, ļoti trūkst. Arī tekstila atkritumi 
bieži aizņem vietu atkritumu konteinerā un 
nonāk izgāztuvē.

Padomāsim, pārdomāsim un kopīgi rīko
simies! Planēta Zeme mums visiem ir tikai 
viena. Saudzēsim to, bet nākošajām Zemes 
iedzīvotāju paaudzēm atstāsim savus sasnie
gumus, nevis savus mēslus!

Raimonds Sīpols, 
Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs

Pārdomas februārī Par jaunbērzes Pagasta 
sīkumiem, kuri ir būtiska sastāvdaļa mūsu sadzīvē

Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu 
iedzīvotāji, aicinām iepazīties ar izmaiņām 

bibliotēku darba laikos! 
Augstkalnes bibliotēkas jaunais darba laiks 

Pirmdiena 8.00–17.00 
Otrdiena 8.00–17.00
Trešdiena 8.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–17.00
Piektdiena 8.00–16.00 

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 
13.00 
Tērvetes bibliotēkas jaunais darba laiks 

Pirmdiena 8.00–16.00 
Otrdiena 8.00–16.00
Trešdiena 8.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–16.30
Piektdiena 8.00–15.00 

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 
12.30 

Lielaucē
Neskatoties uz to, ka ziemā, ceļu ikdienas 

uzturēšanas darbus veicot, netiek plānots 
uzstādīt ceļa zīmes, atsaucoties uz biedrības 
“Lielauces attīstībai” lūgumu, uzstādītas 
ceļa zīmes Nr. 519 “Apdzīvotas vietas 
sākums”, Nr. 520 “Apdzīvotas vietas beigas”, 
Nr. 521 “Pilsētas vai ciema nosaukums” un 
Nr. 522 “Pilsētas vai ciema nosaukums”; uz 
pašvaldības ceļiem – Nr. 408 “Aleju ceļš” un 
Nr. 409 “Dārzniecības ceļš”.

Naktī no 15. uz 16. janvāri Lielaucē diemžēl 
nodega bezsaimnieka kūts. Pašvaldība meklēs 
iespēju nodegušās ēkās krāsmatas nojaukt.

Šogad laikā no 10. līdz 31. janvārim Liel
auces tautas namā notika talantīgā divdes
mitgadīgā Lielauces iedzīvotāja Edmunda 
Bērziņa gleznu izstāde, kas nu aizceļojusi 
iepriecināt  citus skatītājus Ukru tautas namā.

Īlē
Uzsākti Īles tautas nama pārbūves darbi 

ēkā  “Kumeliņi”, Īles pagastā, par ko milzīgs 
prieks. Darbus veic SIA “BD&C” saskaņā ar 
2021. gada nogalē noslēgto līgumu. Līgumā 
paredzēto objekta darbu izpildes kopējā sum
ma ir 118924,20 EUR. Saskaņā ar tāmi līguma 
summa norādīta bez PVN (21%). Būvdarbus 
plānots pabeigt līdz 2022. gada 30. jūnijam. 
Abos pagastos ceļi attīrīti no janvāra vētras 
nolauztajiem kokiem. 

Dina Meldere,  
Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja 

“Kultūra, sievasmāt, sākas no mazmājiņas!” teica Viktors labi pazīsta
mā, pat ikoniskā kinofilmā. Tiešām, kultūra sākas no mazmājiņas, bet 
turpinās daudz citās lietās – galda kultūrā, saskarsmes kultūrā, uzve
dības kultūrā. Jebkurā gadījumā kultūra nav tikai kultūras pasākumu 
apmeklēšana. Tā ir visa sākums, būtība.

Par Paveikto un Plānotajiem 
darbiem dobeles Pagastā

2021. gada decembrī Dobeles pagasta Aiz
strautnieku ciematā tika uzsākti gājēju celiņu 
labiekārtošanas darbi. Iedzīvotāju ērtībām un 
satiksmes drošībai ir izveidota autobusu pie
turas platforma. Šī gada janvārī tika uzsākti 
gājēju celiņa, kas ved no pieturas uz ciematu, 
labiekārtošanas darbi. Vecās un salūzušās be
tona plāksnes tika demontētas un to vietā ir 
tapis bruģakmens seguma celiņš. Kad laika 
apstākļi atļaus, tiks sakārtota zaļā zona, iesēts 
jauns zālājs.

Arī pie daudzdzīvokļu mājas “Dainas” plā
nots sakārtot lietus ūdens novadīšanu, jo tur 
pastāvīgi lietus laikā pie ieejas durvīm krājas 
ūdens, skalo pamatus, tek mājas pagrabā. Šeit 
tiks veikta lietus ūdens caurules ieguldīšana, 
izbūvēts akas pieslēgums un uzstādīts lietus 
ūdens uztveršanas traps ar resti. Pēc darbu 
pabeigšanas tiks atjaunots asfaltbetona se

gums un sakārtota zaļā zona pie ēkas. Darbus 
kvalitatīvi veic SIA “Rotas”, un plānotie darbi 
izmaksās 10714,79 EUR.

Šī gada janvārī tika apstiprināts 2022. ga da 
budžets, no lielākajiem un apjomīgākajiem 
darbiem pagastā jāmin ceļa seguma atjauno
šana Aizstrautnieku un Lejasstrazdu ciema
tos, kam atvēlēti finanšu līdzekļi 100 000 EUR 
apmērā, saimnieciskās kanalizācijas tīklu iz
būve Lejasstrazdos pie 19. un 20. mājas un Le
jasstrazdu sā kumskolas – 30 000 EUR apmērā.  
Dažādi uz attīstību vērsti darbi plānoti gan 
Lejasstrazdu skolā (šķūņa remonts), gan ģi
menes atbalsta centrā “Lejasstrazdi” (apkures 
sistēmas remonts, teritorijas nožogojuma iz
būve),  kā arī citur pagasta teritorijā. 

Dace Škorņika,
Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja

2022. gada janvāris lielaucē un īlē 

S
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jaunatnes sPorta laureāti 2021
Covid19 pandēmija 2021. gadā kardināli mainīja sporta treniņu un sa
censību norises visā pasaulē. Jau gandrīz divus gadus bērnu un jaunie
šu sports arī Latvijā pakļauts dažādiem ierobežojumiem. Ar to saska
ras gan interešu izglītības, gan sporta profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes. Izņēmums nav arī mūsu novada jauno sportistu treniņu un 
sacensību dzīve.

eskatoties uz visu iepriekš minēto, 
Dobeles novada treneri turpina būt 
radoši un motivē jaunos sportistus 

ticēt un cerēt, ka šīs ir tikai pārejošas grūtī
bas. Turpinot tradīciju, Dobeles Sporta skola 
sveic 2021. gada labākos un izcilākos jaunos 
sportistus, valsts un starptautisko sacensību 
uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus. Kā
das ir bijušas mūsu jauniešu sekmes Latvijas 
un starptautiskajās arēnās?

Turpinot iepriekšējos gados iesākto, ne
beidz “uguņot” mūsu šāvēji. Viens no 
spilgtākajiem jaunatnes sporta sasniegumiem 
valstī pagājušajā gadā bija Daniela Vilciņa 
izcīnītā bronza Eiropas un 5. vieta pasaules 
junioru čempionātos šaušanā. Treneru Viļņa 
Celmiņa un Armanda Freimaņa vadībā savu 
autoritāti Latvijas un starptautiskajā arēnā 
turpina nostiprināt arī Elīza Rasiņa, Sanija 
Didže, Rihards Zorge, Ernests Erbs, Beāte 
Šmuksta, Roberts Lignickis. Iepriecinoši, ka 
mūsu slavenākajiem šāvējiem aug cienīga 
maiņa. Par to liecina pašu jaunāko snaiperu 
panākumi republikas sacensībās savās vecu
ma grupās. 11 mūsu sportisti iekļauti valsts 
junioru un pieaugušo izlases kandidātu skaitā.

Jauniešu sacensību režīms 2021. gadā da
žādos sporta veidos ir bijis gana atšķirīgs. 
Piemēram, Latvijas čempionāts handbolā 
jauniešiem nenotika vispār. Tā vietā treneru 
Larisas Veinbergas, Lindas Karlovičas un Egi
la Politera audzēkņi piedalījās turnīros Igau
nijā un Lietuvā, kur kļuva par šo starptautisko 
sacensību uzvarētājiem. Liels skaits Sporta 
skolas vecāko grupu audzēkņu sekmīgi spēlē 
Latvijas čempionātā handbolā pieaugušajiem 
REIR sieviešu un TENAX, ZRHK Dobele/Tēr
vete vīriešu komandu sastāvos. 42 Sporta sko
las audzēkņi  iekļauti dažādu vecuma grupu 
valsts izlases kandidātu sarakstos. 

Dobeles novada jaunie riteņbraucēji aiz
vadītajā sezonā apliecināja, ka spēj līdzvērtīgi 
spēkoties ar labākajiem šī sporta veida Lat
vijas vienaudžiem. Evelīna ErmaneMarčen
ko un Kitija Siltumēna valsts izlases sastāvā 
startēja Eiropas un pasaules junioru čempio

nātos riteņbraukšanā šosejā. Evelīna ar pa
nākumiem piedalījās sacensībās Eiropā MTB 
XCO velokrosā. Ar savu sniegumu 2021. gadā 
treneru Tamāras Bumbieres un Daiņa Rituma 
audzēkņi Adelīna Jefimova, Linda Eihmane, 
Ralfs Vistiņš, Aivis Leibmans, Valters Tams, 
Daniela Leitāne, Madara Āboma, Evelīna Er
maneMarčenko un Kitija Siltumēna izcīnījuši 
vietu nākošās sezonas Latvijas izlases sastāvā. 

Īpašs prieks par jauno vieglatlētu aizvadī
tā gada startiem. Nez’, vai gada sākumā bija 
daudz sporta lietpratēju, kuri ticēja, ka tre
neres Skaidrītes Velbergas audzēkne Patrīci
ja Grosberga no junioru sacensību godalgoto 
vietu ieguvējas gada sākumā kļūs par vienu no 
valsts vadošajām sprinterēm pieaugušo kon
kurencē gada noslēgumā. Strauji progresē arī 
skrējējs Matīss Jansons, kurš pašlaik atrodas 
ranga galvgalī 400 m distancē jauniešiem. Jā
uzteic arī Beāte Jansone, kura kļuva par valsts 
čempioni 1000 m distancē starp savām vien
audzēm. Arī Nils Kursins arvien drošāk iejū
tas starp valsts labākajiem īso distanču skrē
jējiem. Latvijas izlasē dažādās vecuma grupās 
iekļauti Skaidrītes Velbergas audzēkņi: Patrī
cija Grosberga, Matīss Jansons, Endijs Grīn
blats un Marks Šteinerts.

Jau tradicionāli Dobeles novads lepojas 
ar savu svarcēlāju sasniegumiem. Arī šogad 
mūsu novada jaunie atlēti Kevins Mežinskis 
un Edvards Juhimenko pārstāvēja Latviju Ei
ropas čempionātā jauniešiem. Viņu pūrā arī 
izcīnītās uzvaras valsts čempionātā pieaugu
šajiem un junioriem savās svara kategorijās. 
Abi trenera Mika Spasa audzēkņi apstiprināti 
2022. gada sezonas valsts izlases sastāvā. 

Vēl nebijušu panākumu sasniegusi mūsu 
novada jaunā peldētāja Beāte Bula. Trenera 
Kārļa Kalniņa audzēkne izcīnīja uzvaru Latvi
jas čempionātā peldēšanā 800 m distancē. Beā
te ir pirmā Dobeles novada peldētāja, kura pie
augušo konkurencē kļuvusi par labāko valstī.

Sacensībām bagāta pagājušā sezona bijusi 
novada jaunajiem triatlonistiem. Jau vairākus 
gadus mūsu jaunie sportisti sacensībās neat
stāj lielas cerības saviem vienaudžiem, saņe

gūts jauns imPulss jauniešu māju Pieredzes 
aPmaiņā

Šī gada 31. janvārī Dobeles Jaunatnes ini
ciatīvu un veselības centra Auces Jauniešu 
mājas “Pilnīgs kosmoss” pārstāves Vija un 
Ieva, kā arī Dobeles Jauniešu mājas darbinie
ces Lauma un Ieva devās pirmajā kopīgajā 
pieredzes apmaiņas braucienā. 

Ciemojāmies iedvesmojošajā Branku Jau
niešu centrā “Tuvu”, kas atrodas tepat kaimi
ņos – Jelgavas novadā. Jāatzīst, ka bijām ga
tavi viesoties arī Ozolnieku Jauniešu centrā, 
tomēr tieši 31. janvārī tur nokrita griesti un 
centrs pludoja. Tāpēc abu centru darbinieces 
mūs viesmīlīgi uzņēma Branku Jauniešu cen
trā “Tuvu”.  

Enerģiskā centra darbiniece Beatrise mūs 
iepazīstināja ar jauniešu dzīvi Brankās un 
izrādīja modernās telpas. Savu nosaukumu 
centrs ir aizguvis no biedrības “Tuvu”, ar ko 
tam ir lieliska sadarbība. Biedrība ir labda
rības organizācija, kas palīdz grūtībās no
nākušajām Latvijas ģimenēm un vientuļiem 
cilvēkiem, strādā ar jauniešiem, sadarbībā ar 
atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, kā arī 
ieguldot biedrības labdarības veikalu peļņu, 
realizē dažādus labdarības projektus. Centrs 
atrodas biedrības telpās, aktīvi iesaistās arī 
uzņēmuma “UPPE”, kas nodarbojas ar stikloto 
būvkonstrukciju ražošanu, vistrakākajos pro
jektos. Tā kā uzņēmums atrodas turpat blakus, 
tad jauniešu centrs, šķiet, ir paslēpies aiz jūras 
konteineriem u. c. ar uzņēmuma dar bību sais
tītiem materiāliem. 

Jauniešu centrs “Tuvu”, biedrība “Tuvu” un 
uzņēmumus “UPPE” ir kā savienotie trauki, 
kas cits citam dot dzirksti un impulsu jaunām 
un vēl nebijušām idejām un pats galvenais – 

uzdrīkstēšanos tās  
īstenot dzīvē. Tā, 
piemēram, pie jau
niešu centra atro
das labdarības le
dusskapis, no jūras 
konteineriem ar 
vietējo uzņēmēju un 
pašvaldības atbalstu 
tiek būvēta kafejnī
ca – jauniešu coffee 
shop. Plānots, ka tā 
atradīsies pie Ozol
nieku tautas nama 
un savas durvis 
vērs šī gada 1. jūni
jā. Savas uzņēmēja 
prasmes jaunieši 
kaldinās jaunie
šu centra pro jektā 
“KU TELPA”. Be
atrisei vēl ir daudz sapņu, ko īstenot kopā ar 
Branku jauniešiem, it īpaši ar Branku jauniešu 
iniciatīvu grupu.

Kopīgi smēlāmies jaunas idejas radošo 
darbnīcu veidošanā un  saziņas uzturēšanā 
Covid19 izraisītās pandēmijas laikā. Ozolnie
ku Jauniešu centra vadītāja mūs iepazīstinā
ja ar DISOCRD aplikāciju, vietu, kur jaunieši 
var meklēt aktuālo informāciju, sazināties ar 
Ozolnieku jauniešiem, veidot kopīgus zvanus, 
tiešraides. “Mēs šajā aplikācijā esam izveido
juši tādu kā Virtuālo jauniešu centru,” atzīst 
Sanita, Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja. 

Par lieliski pavadīto laiku sakām lielu pal
dies Beatrisei, Branku Jauniešu centra “Tuvu” 

aktīvistei, un Sanitai, Ozolnieku Jauniešu cen
tra spēkam, un vēlam sapņu piepildīšanos!

P.S. Ja vēlies ko vairāk uzzināt par Branku 
Jauniešu centru, tad ieskaties te – Instagram:  
@bjic_tuvu un Facebook: Branku Jauniešu 
centrs “Tuvu”. Savukārt, ja esi ieintriģēts 
ieraudzīt,  kas notiek Ozolnieku Jauniešu 
centrā, tad ieskaties te: @ozolniekujauniesi 
(Instagram un Facebook).

Ieva Šteinberga,
Vija Kurpniece,

Auces Jauniešu māja “Pilnīgs kosmoss”/ 
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un  

veselības centrs

noslēdzies 
jaunatnes 
starPtautisko 
Programmu 
aģentūras 
finansētais 
Projekts 
“Whatsapp 
bērni”

Tērvetes administratīvajā teritorijā veik
smīgi noslēdzies projektu konkursa “Atbalsts 
jauniešiem Covid19 pandēmijas radīto seku 
mazināšanai” projekts “WhatsApp bērni” 
(2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 21. decem
bris). 

Tajā piedalījās 114 jaunieši no Augstkal
nes, Bukaišu un Tērvetes pagasta vecumā no 
13 līdz 16 gadiem. Projekta ietvaros tika rea
lizētas 13 aktivitātes ar mērķi veicināt jau
niešu piederības sajūtu un celt pašapziņu, 
paaugstināt jauniešu kompetences, mazināt 
psihoemocionālās veselības riskus, sekmēt 
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, lai veici
nātu jauniešu socializēšanos un pilnveidotu 
dzīvesdarbības prasmes, kā arī mācītu sa
darboties dažādās situācijās. 12 aktivitātēs 
jaunieši darbojās grupās klātienē, tikai vie
na no aktivitātēm notika attālināti. 

Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažā
du profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai  
labāk sagatavotos turpmākajām mācībām un 
darba tirgum. Meistarklasē “Garšu darbnī
ca” jaunieši tikās ar uzņēmuma SIA “A.R.D. 
Mēnestiņš” vadītāju Andu Mucinieci, kas 
iepazīstināja ar uzņēmējdarbību un kondi
tora ikdienu. Praktiskā nodarbībā jaunieši 
gatavoja nelielus konditorejas izstrādājumus 
(pīrādziņus, picas, kanēļmaizītes), pilnvei
dojot savas dzīvesdarbības prasmes. Nodar
bībā “Drošība un pirmā palīdzība”, ko vadīja 
Augstkalnes pamatskolas interešu izglītības 
pulciņa pedagoģe Anda Cēsniece, jaunieši 
nostiprināja prasmi rīkoties nestandarta si
tuācijās un sadarboties, atkārtoja pirmās pa
līdzības sniegšanas pamatus. Lai veicinātu 
piederības sajūtu un nostiprinātu sadarbības 
prasmes, foto orientēšanās aktivitātē jaunie
šiem bija iespēja darboties pāros, lai izzinātu 
dažādus vides objektus savā dzimtajā pusē, 
tādējādi pārliecinoties gan par savu vērī
gumu, gan erudīciju un sadarbības prasmi 
mērķa sasniegšanā. 

Kā vienu no interesantākajām nodarbī
bām jaunieši novērtēja aktivitāti “Sociali
zēšanās un personīgās izaugsmes treniņš”, 
kuru vadīja personīgās izaugsmes treneris 
Reinis Širokovs. 78% jauniešu izvērtējuma 
anketā norādīja, ka šī aktivitāte palīdzēja 
izprast savas vajadzības un apzināties savus 
resursus. Aktivitātes laikā jaunieši apguva 
stratēģiju, kā meklēt kopīgo un kā mācīties 
vienam no otra. 

Izvērtējot projekta anketas kopumā, 70% 
jauniešu atzina, ka tika veicināta sadarbības 
prasme un iespēja kvalitatīvi pavadīt brīvo lai
ku. Projekta rezultātā jauniešiem tika pilnvei
dotas gan dažādas kompetences, gan daudz
veidīgas dzīvesdarbības prasmes.

Savukārt projekta vadītāja Rudīte Dude un 
šī projekta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Maija Klāsupa piedalījās attālinātās grupu su
pervīziju nodarbībās, kurās iepazinās ar Jau
natnes starptautisko programmu aģentūras 
finansēto projektu vadītājām citviet Latvijā, 
kā arī guva daudzveidīgu pieredzi darbā ar 
jauniešiem.

Maija Klāsupa, 
projekta “WhatsApp bērni” sabiedrisko attiecību 

speciāliste

mot “lauvas tiesu” no visiem apbalvojumiem. 
Par Latvijas čempionāta un citu dažāda līme
ņa sacensību uzvarētājiem aizvadītajā sezonā 
kļuvuši Marta Gustiņa, Karolina Bulko, Beāte 
Jansone, Mikus Jansons, Eduards Eihmanis, 
Andrians Bulko, Ralfs Vistiņš. Eiropas jaunat
nes triatlona festivālā Turcijā Latvijas izlases 
sastāvā startēja Beāte Bula, Mikus Jansons, 
Andrians Bulko un Ralfs Vistiņš.

Ar gandarījumu uz pagājušajā sezonā pa
veikto var atskatīties jaunie karatē grupas 
audzēkņi trenera Dmitrija Varlamova vadībā. 
Viktors Holodovs Latvijas čempionātā izcīnīja 
sudraba godalgu, kā arī kļuva par godalgotu 
vietu ieguvēju Baltijas reģionā notiekošajās 
sacensībās. Arī Marks Blumfelds savu trofeju 
krājumu papildināja ar godalgām, kuras izcī
nītas turnīros Igaunijā un Latvijā.

Mūsu dambretistu panākumu sēriju aiz
vadītajā gadā turpināja trenera Raivo Dēliņa 
audzēknis Ričards Osītis. Jaunais sportists 
pasaules jaunatnes čempionātā ātrspēlē izcī
nīja 5. vietu un kļuva par Latvijas čempionu 
100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupā.

Šogad pirmo reizi novada ”Jaunatnes spor
ta laureāta” ietvaros sveicam tehnisko sporta 
veidu dalībniekus. Aucenieks Mairis Pumpurs 
2021. gada sezonā Latvijas izlases sastāvā palī
dzēja izcīnīt 15. vietu Nāciju kausa izcīņā mo
tokrosā komandu vērtējumā, kā arī veiksmīgi 
startēja valsts čempionātā MX2 klasē.

Jaunais Bēnes kartingists Bruno Braželis 
2021. gada sezonā Latvijas čempionātā kop
vērtējumā izcīnīja 5. vietu. Atsevišķos posmos 
Bruno divas reizes kāpa uz goda pjedestāla. 
Viņa lielākais atbalstītājs un arī treneris ir 
tēvs Jānis Braželis.

Nobeigumā īpaši vēlētos uzteikt mūsu 
trenerus, kuri paralēli darbam ar jauno pa
audzi paši turpina trenēties un startēt augstā 
līmenī. Tādi ir Agate Rašmane šaušanā, Egils 
Politers un Ņikita Pančenko handbolā, Māris 
Bogdanovičs riteņbraukšanā. Startējot valsts 
izlases sastāvā un atrodoties starptautisko 
sacensību apritē, viņiem ir iespēja tieši sekot 
jaunākajām tendencēm savā sporta veidā, 
kā arī no citu valstu sportistiem gūt jaunas 
atziņas, kuras vēlāk tiek pielietotas darbā ar 
saviem audzēkņiem. Un kas gan jaunajam 
sportistam var būt labāks piemērs un iedves
mas avots, ja ne paša treneris, kuram skatītāji 
aplaudē pasaules sporta arēnās!

 Viesturs Dude,
Dobeles Sporta skolas direktors

No kreisās: Ieva Doniņa, Lauma Freiberga, Vija Kurpniece, Beatrise Līva Bebriša, Santa 
Višņauska.                                                                                                          Foto: Ieva Šteinberga 
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AKTUALITĀTES

Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv un Dobeles PIUAC tīmekļvietnē https://pic.dobele.lv 
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Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
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Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.
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Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.

Zīmola 
koncepts

Izstrādāts dizaina studijā WIG. 2017. gadā.
PASĀKUMI NOVADĀ FEBRUĀRī UN MARTĀ

DATUMS PASĀKUMS VIETA

Februārī Krustvārdu mīklu konkurss “Mana un tava Penkule”. Penkules bibliotēka, informācija pa tālr.: 26129518 
(Maruta Pūpola).

Februārī Novadnieku hobiju izstāde “Sveces un svečturi”, Emircijanas Nikolajevas 
un viņas meitas kolekcija. Dobeles novada Centrālā bibliotēka.

Februārī Novadnieku hobiju izstāde “Ar putniem”, Aizstrautnieku bibliotēkas 
vadītājas Sandras KazimiraitesEglītes fotoiztāde. Dobeles novada Centrālā bibliotēka.

Februārī Dobeles Vācu kultūras biedrības veidotā izstāde “Vēsturiskais muižu 
mantojums Dobeles novadā”. Dobeles novada Centrālā bibliotēka.

Februārī Annas Kaltiginas gleznu izstāde “Naktssargi un draugi”. Dobeles novada muzejs.

Februārī Autoru kolektīvā izstāde “Iebrauc manā dārzā kluss…”. Dobeles novada muzejs.

Februārī Novadnieces, zebrenieces Vairas Krievaites šūto dūraiņu izstāde “Stilīgi un silti”. Bikstu pagasta bibliotēka.

Februārī Inas Ramates rokdarbu izstāde Bikstos “Lakatu un brošu paradīze”. Bikstu pagasta bibliotēka.   

Februārī Inas Ramates rokdarbu izstāde Zebrenē “Lakatu un brošu paradīze”. Zebrenes pagasta bibliotēka.

Februārī Daigas Kaupiņas gleznu izstāde “Sarunas ar sauli, ziediem…sevi”. Zebrenes pagasta māja.

Februārī Fotogrāfu domubiedru izstāde “Doles salas daba un cilvēki”. Dobeles Amatu mājas Izstāžu zāle.

Februārī Andas Buškevicas gleznu izstāde “Ziedu pieskāriens”. Auces pilsētas kultūras nams, informācija pa tālr.: 
26168132, epasts: rita.barona@dobele.lv.

Februārī Edmunda Bērziņa gleznu izstāde “No tīra audekla līdz dabas krāšņumam”. Ukru tautas nams, informācija pa tālr.: 27828440 
(Gunta Razdovska).

Februārī Sandras Vestermanes gleznu izstāde “Romantika”. Tērvetes kultūras nams.

16.02. no 
plkst. 9.00 Mobilais mamogrāfs, pārbaudes tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta. Dobeles vēsturiskais Tirgus laukums, pieraksts pa tālr.: 

27866655 (darba dienās plkst. 9.00–17.00).

16.02.  
plkst. 10.00

Tiešsaistes seminārs “HACCP sistēmas principu ieviešana un nodrošināšana 
pārtikas nozarē”.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības  
atbalsta centrs, tālr.: 63781740.

16.02.  
plkst. 14.00 Tekstilmozaīkas kursi senioriem. Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs, pie

teikties pa tālr.: 26400401.

17.02. plkst. 
13.00–15.00

Zoom seminārs “Patstāvības pirmie soļi” no 1 līdz 3 gadu vecu mazuļu 
māmiņām. Psiholoģe Dita Leinerte.

Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs,  
pieteikties pa tālr.: 26400402.

17.02.  
plkst. 19.00

Tērvetes amatierteātra “Trīne” izrāde – Gunāra Priedes drāma “Zilā”,  
režisore Dzintra Zimaiša. Ieejas maksa – 3,00 EUR.

Auces pilsētas kultūras nams, informācija pa tālr.: 
26168132, epasts: rita.barona@dobele.lv.

18.02.  
plkst. 10.00 Sveču liešanas darbnīca bērniem Mīlestības un Sveču mēnesī. Krimūnu tautas nams.

18.02.–19.02. 
plkst.  20.00 Tērvetes nakts MIX volejbola turnīrs. Dalības maksa – 5,00 EUR. Tērvetes sporta centrs, iepriekšēja pieteikšanās līdz 

10. februārim, tālr.: 26467698.

19.02.  
plkst. 13.00 Latvijas veterānu čempionāts basketbolā vīriešu komandām. Dobeles sporta centrs.

19.02.  
plkst. 17.00 Baltijas līga handbolā vīriešu komandām. Dobeles sporta centrs.

19.02. Šautriņmešanas turnīrs. Krimūnas, informācija pa tālr.: 28304284 (O. Vaļuškins).

19.02.  
plkst. 18.00 Leļļu izrāde “Ucipuci meklē mājas”. Ieejas maksa – 5,00 EUR. Dobeles pilsētas kultūras nams.

20.02.  
plkst. 17.00 Baltijas līga handbolā vīriešu komandām. Dobeles sporta centrs.

23.02.  
plkst. 10.00

Tiešsaistes seminārs “Minimālās higiēnas prasības skaistumkopšanas 
pakalpojumu sniegšanā”.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības  
atbalsta centrs, tālr.: 63781740.

23.02.  
plkst. 14.00 Tekstilmozaīkas kursi. Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs,  

pieteikties pa tālr.: 26400402.

24.02.  
plkst. 13.00 Zoom tikšanās ”Proti un dari” jauniešiem. Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs.

25.02.  
plkst. 16.00

Filmu pēcpusdiena – animācijas filma “Spārnotā sardze”.  
Ieejas maksa – 2,00 EUR.

Bēnes tautas nams, informācija pa tālr.: 28295001 
(Ingrīda Rozenfelde).

25.02.  
plkst. 18.00

Filmu pēcpusdiena – latviešu režisores Daces Pūces spēlfilma “Bedre”. 
Ieejas maksa – 2,00 EUR.

Bēnes tautas nams, informācija pa tālr.: 28295001 
(Ingrīda Rozenfelde).

26.02.  
plkst. 10.00 Dobeles atklātais zolītes turnīrs. Lejasstrazdu bibliotēka, informācija pa tālr.: 29760061 

(Ē. Zaremba).

26.02. 
plkst. 10.00 

Dobeles novada atklātais turnīrs 3×3 basketbolā.  
Dalības maksa – 20,00 EUR. Dobeles Sporta centrs, informācija pa tālr.: 26467698.

26.02.  
plkst. 18.00

Mīlestības un Sveču mēnesis, koncerts “Ar mīlestību sirdī”, muzicēs  
Normunds Rutulis. Ieejas maksa – 5,00 EUR. Krimūnu tautas nams.

27.02.  
plkst. 11.00 Pārgājiens “Izzini savu pagastu!” ar uzdevumiem. Augstkalne, informācija pa tālr.: 29766085.

6.03.  
plkst. 12.00

Muzikālā izrāde bērniem “Pārsteidzošā tikšanās ar džungļu draugiem”. 
Ieejas maksa – 9,00 EUR, 12,00 EUR. 

Dobeles pilsētas kultūras nams (biļetes – kasē un 
www.bilesuparadize.lv). 

26.03. 
 plkst. 18.00.

Izrāde “Mīli mani”. Lomās: Gunta Virkava un Zigurds Neimanis.  
Pasākums veltīts Teātra dienai. Ieejas maksa – 3,00 EUR.

 Vītiņu tautas nams, vietu rezervācija pa tālr.: 25976679 
(Raisa Adamaite).

27.03.  
plkst. 16.00

Muzikāli spraiga teātra izrāde – komēdija “Precies, māsiņ!”. Piedalās aktieri 
Jānis Jarāns, Raimonda Vazdika un grupas “Credo” solists Guntis Veits. 
Idejas autore Anita Zīle, režisors Jānis Mūrnieks. Ieejas maksa  – 5,00 EUR.

Bēnes tautas nams, vietu rezervācija pa tālr.: 28295001 
(Ingrīda Rozenfelde).

bezmaksas Publiski 
Pieejamie Pasākumi 
februārī

SLĒPOŠANA
Dobelē – 5., 12., 19., 26. februārī no 

plkst. 8.00 līdz 12.00 (pie stadiona, skolas 
sporta zāles Tērvetes ielā 1)

Tērvetē – 6., 13., 20., 27. februārī no 
plkst. 11.00 līdz 15.00 (pie rehabilitācijas cen
tra “Tērvete”) 

Pieteikties pie Danutes, tālr.: 26712619
ŪDENS AEROBIKA
Dobelē – 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. feb

ruārī plkst. 8.00 
Dobeles 1. vidusskolas peldbaseinā, Dzir

navu ielā 4 
Pieteikties pie Anetes, tālr.: 25995899
JOGA TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM
(Tiešsaistes platforma ZOOM)
Piektdienās – 4., 11. februārī no plkst. 20.00 

līdz 21.00
Svētdien, 6. februārī no plkst. 11.00 līdz 12.00 

Pieteikties pie Olgas, tālr.: 27877127
Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības veici-

nāšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana 
Dobeles novada 
iedzīvotājiem”  (NR. 
9.2.4.2/16/I/047)
ietvaros.

Informācijas precizēšana 
“Dobeles Novada Ziņas” Nr. 3 

( janvāra) numurā 
1. lpp. rakstā “Tas bija vienreizējs laiks” ieviesu

sies kļūda: tekstā zem attēla pie dziedošajām dāmām 
Daigas Jēkabsones vietā ir Daiga Buša.

6. lpp. rakstā “Auces administrācija darbu turpina 
kā Auces pilsētas pārvalde” ieviesusies neprecizitāte, 
jābūt – saziņai ar Dobeles novada pašvaldības admi
nistrācijas nekustamā īpašuma speciālistu lūgums 
izmantot tālr. Nr.: 25 451 657.

Atvainojos Vītiņu tautas nama vadītājai Raisai Ada
maitei par neprecizitāti, jo darbu turpina arī Vītiņu 
tautas nams, kas nav pieminēts 6. lpp. rakstā “Auces ad
ministrācija turpina darbu kā Auces pilsētas pārvalde”. 

Gita Šēfere-Šteinberga,
Dobeles novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Dobeles novada Kultūras pārvalde
Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs 

Tērvetes iela 10, Dobele,  
Dobeles novads, LV3701
Tālr.: 28675118; 22007464

Epasts: turisms@dobele.lv; www.dobele.lv

valentīndienas fotokonkurss

“romantiskākā vieta 
dobeles novadā”
Valentīndienas noskaņās, no 11. feb
ruāra līdz 17. februārim, Dobeles, Auces 
un Tērvetes Tūrisma informācijas centri 
piedāvā fotokonkursu “Romantiskākā 
vieta Dobeles novadā”.

Kāda dziesma, filma vai ēdiens var at
saukt atmiņā īpašu cilvēku. Tāpat ir ar 
vietu – pirmā tikšanās un pirmais skūpsts, 
bildinājums, kāzas – tā veido patīkamas un 
paliekošas atmiņas. Esam romantiskāko vietu 
meklējumos Dobeles novadā! 

Uzdevums
•	 Iesūti foto un nelielu romantisku atmiņu 

aprakstu par konkrēto vietu Dobeles novadā!
•	 Iesūti tikai vietas, kas atrodas Dobeles 

novadā, nosaukumu un romantisku atmiņu 
aprakstu!

•	 Īpaši gaidām Dobeles novadā uzņemtu 
senāku attēlu no fotoarhīva ar klāt pievienotu 
romantisku atmiņu aprakstu. 

!!! Iesūtot darbus, norādi, vai piekrīti, ka 
Tavs foto vai romantiskais stāsts tiek publicēts. 
Apkoposim populārākās romantiskās vietas un 
publicēsim novada Tūrisma informāciju centru 
Facebook un Instagram kontos.
Epasts: turisms@dobele.lv
Messenger: https://www.facebook.com/Dobele.lv 

Balvas ieguvējs tiks izlozēts 18. februārī.
Pasākuma organizatori: Dobeles, Auces un 

Tērvetes Tūrisma informācijas centri
Pasākuma atbalstītāji: “Tērvetes vīni”, 

“Kristī nes picērija un beķereja”
Nora Ziemele,

Dobeles novada 
Tūrisma informācijas  centra klientu 

apkalpošanas speciāliste
Tālr.: 22007464; e-pasts: nora.ziemele@dobele.lv
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