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dobeles
Novada ziņas

ovembrī mēs ik gadu pieminam sa
vas tautas varoņus – karavīrus, kas 
nežēloja dzīvības par mūsu valsts 

neatkarību un brīvību. Šodien brīvības cena 
mums katram jāapzinās pašam, cik daudz 
esam gatavi darīt savas valsts labā. Brīvība un 
neatkarība Latvijas valstij nav nākusi viegli, 
un tas nav tikai vēsturisks fakts. Brīvība kā 
augstākā valsts vērtība mums vienmēr jāpatur 

sirdīs, bērniem skolās īpaši uzsverot, cik dārgi 
esam par to maksājuši – ar cilvēku dzīvībām. 
Iemācīsim saviem bērniem to, kādi varoņi bija 
tie, kas cīnījās un izcīnīja Latvijas brīvību! Jo 
tikai tā mēs spēsim izveidot saliedētu un gudru 
sabiedrību ar vienotu izpratni par Latvijas valsts 
vēsturi un sabiedrības izaugsmes iespējām.

Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas 
mēnesis, latviskuma un patriotisma mēnesis, 

tāpēc saku lielu paldies visiem, kuri ar savu 
darbu ikdienā sniedz ieguldījumu mūsu 
novada un valsts izaugsmē. Patiesībā nav jau 
svarīgu vai mazsvarīgu darbu, katrs ir ļoti 
svarīgs, ja paveikts pēc labākās sirdsapziņas 
un godprātīgi. Ceru, ka ikviens šajā laikā, 
kad Lāčplēša dienā godinājām brīvības cīņās 
kritušos un  18. novembrī svinam mīļās Latvijas 
dzimšanas dienu, sevi spēs sajust kā daļiņu no 

Latvijas un no mūsu Dobeles novada. Tā ir 
vieta, ko paši varam veidot, attīstīt un padarīt 
labāku ar savu darbu un attieksmi pret to! 

Es no sirds novēlu, lai mēs savā novadā 
esam vienoti gan kopīgu mērķu izvirzīšanā, 
gan darot lielus, gan mazus darbus!

SVEICU LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS! 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs 

	Ivars	Gorskis	

Novembrī mēs ik gadu pieminām savus 
tautas varoņus – karavīrus, kuri ne-
žēloja savas dzīvības par mūsu valsts 

neatkarību un brīvību. Šodien brīvības cena 
mums katram jāapzinās pašam, cik daudz mēs 
esam gatavi darīt savas valsts labā. Brīvība un 
neatkarība Latvijas valstij nav nākusi viegli un 
tas nav tikai vēsturisks fakts. Brīvība kā augstā-
kā valsts vērtība mums vienmēr jāpatur sirdīs, 

mūsu bērniem skolās īpaši uzsverot, cik dārgi 
esam par to maksājuši – cilvēku dzīvībām. Ie-
mācīsim saviem bērniem to, kādi varoņi bija 
tie, kas cīnījās un izcīnīja Latvijas brīvību! Jo 
tikai tā mēs spēsim izveidot saliedētu un gud-
ru sabiedrību ar vienotu izpratni par Latvijas 
valsts vēsturi un cerībām par izaugsmi. 
Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas mē-
nesis, latviskuma un patriotisma mēnesis, tā-

pēc saku lielu paldies visiem, kuri ar savu dar-
bu ikdienā sniedz ieguldījumu mūsu novada 
un valsts izaugsmē. Patiesībā nav jau svarīgu 
vai mazsvarīgu darbu, katrs ir ļoti svarīgs, ja 
paveikts pēc labākās sirdsapziņas un godprā-
tīgi. Ceru, ka ikviens šajā laikā, kad Lāčplēša 
dienā godinājām brīvības cīņās kritušos un  
18. novembrī svinam mīļās Latvijas dzimša-
nas dienu, sevi spēs sajust kā daļiņu no Lat-

vijas un no mūsu Dobeles novada. Tā ir vieta, 
ko mēs paši varam veidot, attīstīt un padarīt 
labāku ar savu darbu un attieksmi pret to!  Es 
no sirds novēlu, lai mēs savā novadā esam vie-
noti gan kopīgu mērķu izvirzīšanā, gan darot 
lielus, gan mazus darbus! Sveicu latvijas valsts 
svētkos! 

Ivars Gorskis
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Jau iepriekš, domājot par Pils durvju vērša-
nu, komanda gatavojās lielam apmeklētā-
ju pieplūdumam, kas izrādījusies ļoti pa-

reiza prognoze. Pusotra mēneša laikā no Pils 
atvēršanas brīža līdz izsludinātajai mājsēdei 
Dobeles Pils kapelā viesojušies 2500 apmek-
lētāji, un tas noticis īpašā laikā – darbojoties 
zaļajā režīmā, kad iekštelpas apskatāmas vien 
ar sadarbspējīgu sertifikātu. Gan grupās, gan 
individuāli Pili skatīt braukuši galvenokārt 
pašmāju tūristi un viesi no Baltijas valstīm, 
taču netrūkst arī tālāku viesu – Dobeles Pils at-
dzimušo veidolu lūkot un novērtēt ieradušies 
arī tūristi no Brazīlijas, Izraēlas, Kanādas, ASV 
un citām valstīm. 

Apmeklējums un interese ir likumsakarīga, 
proti, iepriekšējo ierobežojumu periodos, tieši 
muzejiem un kultūrtelpām visilgāk bija ļauts 
uzņemt apmeklētājus, kas nozīmēja, ka sa-
biedrības daļa, kura ierasti par savu brīvdienu 
galamērķi neizvēlētos šāda veida apskates ob-
jektus, sarūkot cita veida piedāvājumam, vai-
rāk sāka interesēties par muzeju piedāvājumu. 
Tāpat saprotams, ka sabiedrībai, kas ierobežo-
jumu apstākļos vairs neizmantoja ārvalstu pie-
dāvāto, bet gan aktīvi apguva pašmāju tūrisma 
objektus, kaut kas jauns Latvijas tūrisma kartē 
ir kā “karsts kartupelis” – ir jābrauc, jāvērtē un 
jāizbauda! Galvenais apskates objekts nenolie-
dzami ir pati Pils. Katrs atnākušais, verot dur-
vis, vērš skatienu augšup un atzinīgi novērtē 

lieliski saglabātos mūrus un iegūto telpu. Pils 
ir tūristu magnēts, kas vēl lielāku pievilcību gu-
vusi pēc Latvijā plaši izskanējušās atzinības – 
Gada labākās būves balvas iegūšanu restaurā-
cijas kategorijā. Apmeklētāji par šo atzinību tik 
tiešām ir dzirdējuši un steidz būvi apskatīt klā-
tienē. Varenos mūrus lieliski papildina māksla. 
Radošuma mūzas šeit nedzīvo tikai arhitektū-
rā, bet arī mainīgajās izstādēs, kas apdzīvo un 
turpinās apdzīvot jaunatgūtās telpas. Kā pirmā 
no izstādēm apmeklētājus Pilī sagaidīja Dobe-
les mākslas plenēra dalībnieku darbu izstāde. 
Dobeles Novadpētniecības muzeja rīkotais ple-
nērs pilsētai nesis nozīmīgu pienesumu – mu-
zeja krājums papildināts ar divdesmit diviem 
dažādu mākslinieku darbiem, kuros Dobeles 
skati tverti bieži vien no pavisam neierastiem 
rakursiem. Pilī tika izstādīti pilnīgi visi plenēra 
laikā tapušie darbi, kopsummā 46. Izstādi īpaši 
izbaudīja esošie un bijušie dobelnieki, jo izstā-
des darbi rosināja vērst uzmanību uz ikdienā 
dažkārt pat nepamanītiem Dobeles skatiem.  
Savukārt Pils pagrabstāva zālē bija izlikta 
mākslinieces Anitras Bērziņas izstāde “Planēta 
X Pērle”. Kā novērojusi Pils komanda, izstāde, 
ko papildināja iespaidīgi skaņu motīvi, apmek-
lētājus neatstāja vienaldzīgus. Izstādes recen-
zijas lasāmas arī lielākajos valsts laikrakstos un 
portālos, kuros uzsvērta darbu apbrīnojamā 
simbioze ar Dobeles Pils senajiem mūriem. 
Liela daļa apmeklētāju septembrī un oktobrī, 
protams, ir skolnieki. Dobeles Pils saviem ma-
zajiem apmeklētājiem piedāvā muzejpedago-
ģiskās nodarbības, kurās līdzdarbojoties ļauts 
uzzināt par Dobeles Pilī veiktajiem arheoloģis-
kajiem izrakumiem, hercogienes Elizabetes 
Magdalēnas ārstniecības augu dārzu vai rotaļu 
un mīklu veidā iepazīties ar seniem amatiem 
un darba rīkiem. Siltā laikā ekskursijas tiek pa-
pildinātas ar lielformāta spēlēm – katrs mazais 
apmeklētājs Pils pagalmā var iemēģināt roku 
jengas, domino vai “desu” spēlēs, kā arī salikt 
lielizmēra puzli, kas, izvietojot to pareizi, at-
klāj Dobeles Pils senos apveidus. 
Īpaši nozīmīgas Pilī ir piektdienas, kad Pils ka-
pelā ļauts laulāties. Dobeles Pils piedāvā telpu 

nomu šiem svinīgajiem pasākumiem, un šo ie-
spēju jau daudzi izmantojuši. Ceremoniju pēc 
kāzinieku vēlmēm dažkārt pavada arī Pils mu-
zikants, kura balss senās Pils mūros skan īpaši 
iespaidīgi, jo akustika ir teicama. Gadījumos, 
kad laulību ceremonija ir notikusi citur, taču 
savā īpašajā dienā jaunlaulātie tomēr vēlas 
piestāt arī Pilī, kapelā tiek piedāvātas aizrau-
jošas kāzu ekskursijas, kurā jaunlaulātie veic 
dažādus zīmīgus, nopietnus un mazāk nopiet-
nus uzdevumus. 
Pieskaroties lieliskās akustikas tēmai, jāuz-
sver, ka šeit jau notikuši un notiks dažādi kon-
certi. Pils iekštelpas var uzņemt salīdzinoši ne-
daudz apmeklētāju, taču gada siltajā periodā 
aktīvi tiek apdzīvots arī plašais Pils pagalms un 
dārza daļa. Atskatoties uz šī gada norisēm, ir 
skaidrs, ka vairāki no pasākumiem iegūs ikga-
dējas tradīcijas statusu. Par tādu noteikti kļūs 
Dobeles Pils dārza svētki, kas šogad norisinā-
jās 4. jūlijā un tika rīkoti par godu ārstniecības 
augu dārza atklāšanai, tāpat Pils komanda ļoti 
vēlētos saglabāt šogad aizsākto vasaras sezo-
nas noslēguma koncerta rīkošanas tradīciju 
- septembra otrajā pusē Pils pagalmā notika 
grupas “Carnival Youth” koncerttūres “Naivais 
Kukū” noslēguma koncerts.  
Protams, Pilī plānotajiem pasākumiem epide-
mioloģiskās situācijas pasliktināšanās ir kriet-
ni “aizlikusi kāju priekšā”, piemēram, ieplā-
notā Leģendu nakts, kas katru gadu norisinās 
oktobra beigās, tika pārcelta uz virtuālo vidi, 
kur sekotājiem sociālajos tīklos tika piedāvāts 
teiku un leģendu tematikai veltīts saturs. Tāpat 
muzeja iecerētā konference norisināsies vien 
nākamgad pavasarī.  
Taču, neskatoties uz pārbaudījumiem, jāatgā-
dina – Pils savos teju septiņsimt pastāvēšanas 
gados piedzīvojusi ne vienu vien kataklizmu, 
tajā skaitā arī epidēmijas. Un kas gan labāk par 
senajiem mūriem spētu pastāstīt, ka pāries arī 
tās! 
Uz tikšanos!

Undīne Krūze,
Dobeles Pils projektu vadītāja/gide 

Dobelē atkal ir Pils! Ar šādu lozungu vasaras izskaņā tika atklāta  Dobeles Pils 
kapela, kas iezīmēja Dobeles Pils jaunās dzīves sākumu – laiku, kad Pilī atkal 
ieplūst cilvēki un tā atkal tiek “apdzīvota”. Dobeles Pils nu kļuvusi par daudz-
funkcionālu centru, kas saviem apmeklētājiem piedāvā ekskursijas, muzejpe-
dagoģiskās nodarbības, koncertus, izstādes un radošas meistarklases.

Ir tikai viena Latvija
Un citas nav nekur, 
Tā nāk no senču zemes dzīlēm
Un debesīm, kas kopā tur.
      / A. Eglītis /

GODĀJAMIE 
NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI!

SENO MŪRU JAUNĀ DZĪVE

Dobeles Pils dārzā.
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Novembrī mēs ik gadu pieminām savus 
tautas varoņus – karavīrus, kuri ne-
žēloja savas dzīvības par mūsu valsts 

neatkarību un brīvību. Šodien brīvības cena 
mums katram jāapzinās pašam, cik daudz mēs 
esam gatavi darīt savas valsts labā. Brīvība un 
neatkarība Latvijas valstij nav nākusi viegli un 
tas nav tikai vēsturisks fakts. Brīvība kā augstā-
kā valsts vērtība mums vienmēr jāpatur sirdīs, 

mūsu bērniem skolās īpaši uzsverot, cik dārgi 
esam par to maksājuši – cilvēku dzīvībām. Ie-
mācīsim saviem bērniem to, kādi varoņi bija 
tie, kas cīnījās un izcīnīja Latvijas brīvību! Jo 
tikai tā mēs spēsim izveidot saliedētu un gud-
ru sabiedrību ar vienotu izpratni par Latvijas 
valsts vēsturi un cerībām par izaugsmi. 
Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas mē-
nesis, latviskuma un patriotisma mēnesis, tā-

pēc saku lielu paldies visiem, kuri ar savu dar-
bu ikdienā sniedz ieguldījumu mūsu novada 
un valsts izaugsmē. Patiesībā nav jau svarīgu 
vai mazsvarīgu darbu, katrs ir ļoti svarīgs, ja 
paveikts pēc labākās sirdsapziņas un godprā-
tīgi. Ceru, ka ikviens šajā laikā, kad Lāčplēša 
dienā godinājām brīvības cīņās kritušos un  
18. novembrī svinam mīļās Latvijas dzimša-
nas dienu, sevi spēs sajust kā daļiņu no Lat-

vijas un no mūsu Dobeles novada. Tā ir vieta, 
ko mēs paši varam veidot, attīstīt un padarīt 
labāku ar savu darbu un attieksmi pret to!  Es 
no sirds novēlu, lai mēs savā novadā esam vie-
noti gan kopīgu mērķu izvirzīšanā, gan darot 
lielus, gan mazus darbus! Sveicu latvijas valsts 
svētkos! 

Ivars Gorskis
Dobeles novada domes priekšsēdētājs
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Jau iepriekš, domājot par Pils durvju vērša-
nu, komanda gatavojās lielam apmeklētā-
ju pieplūdumam, kas izrādījusies ļoti pa-

reiza prognoze. Pusotra mēneša laikā no Pils 
atvēršanas brīža līdz izsludinātajai mājsēdei 
Dobeles Pils kapelā viesojušies 2500 apmek-
lētāji, un tas noticis īpašā laikā – darbojoties 
zaļajā režīmā, kad iekštelpas apskatāmas vien 
ar sadarbspējīgu sertifikātu. Gan grupās, gan 
individuāli Pili skatīt braukuši galvenokārt 
pašmāju tūristi un viesi no Baltijas valstīm, 
taču netrūkst arī tālāku viesu – Dobeles Pils at-
dzimušo veidolu lūkot un novērtēt ieradušies 
arī tūristi no Brazīlijas, Izraēlas, Kanādas, ASV 
un citām valstīm. 

Apmeklējums un interese ir likumsakarīga, 
proti, iepriekšējo ierobežojumu periodos, tieši 
muzejiem un kultūrtelpām visilgāk bija ļauts 
uzņemt apmeklētājus, kas nozīmēja, ka sa-
biedrības daļa, kura ierasti par savu brīvdienu 
galamērķi neizvēlētos šāda veida apskates ob-
jektus, sarūkot cita veida piedāvājumam, vai-
rāk sāka interesēties par muzeju piedāvājumu. 
Tāpat saprotams, ka sabiedrībai, kas ierobežo-
jumu apstākļos vairs neizmantoja ārvalstu pie-
dāvāto, bet gan aktīvi apguva pašmāju tūrisma 
objektus, kaut kas jauns Latvijas tūrisma kartē 
ir kā “karsts kartupelis” – ir jābrauc, jāvērtē un 
jāizbauda! Galvenais apskates objekts nenolie-
dzami ir pati Pils. Katrs atnākušais, verot dur-
vis, vērš skatienu augšup un atzinīgi novērtē 

lieliski saglabātos mūrus un iegūto telpu. Pils 
ir tūristu magnēts, kas vēl lielāku pievilcību gu-
vusi pēc Latvijā plaši izskanējušās atzinības – 
Gada labākās būves balvas iegūšanu restaurā-
cijas kategorijā. Apmeklētāji par šo atzinību tik 
tiešām ir dzirdējuši un steidz būvi apskatīt klā-
tienē. Varenos mūrus lieliski papildina māksla. 
Radošuma mūzas šeit nedzīvo tikai arhitektū-
rā, bet arī mainīgajās izstādēs, kas apdzīvo un 
turpinās apdzīvot jaunatgūtās telpas. Kā pirmā 
no izstādēm apmeklētājus Pilī sagaidīja Dobe-
les mākslas plenēra dalībnieku darbu izstāde. 
Dobeles Novadpētniecības muzeja rīkotais ple-
nērs pilsētai nesis nozīmīgu pienesumu – mu-
zeja krājums papildināts ar divdesmit diviem 
dažādu mākslinieku darbiem, kuros Dobeles 
skati tverti bieži vien no pavisam neierastiem 
rakursiem. Pilī tika izstādīti pilnīgi visi plenēra 
laikā tapušie darbi, kopsummā 46. Izstādi īpaši 
izbaudīja esošie un bijušie dobelnieki, jo izstā-
des darbi rosināja vērst uzmanību uz ikdienā 
dažkārt pat nepamanītiem Dobeles skatiem.  
Savukārt Pils pagrabstāva zālē bija izlikta 
mākslinieces Anitras Bērziņas izstāde “Planēta 
X Pērle”. Kā novērojusi Pils komanda, izstāde, 
ko papildināja iespaidīgi skaņu motīvi, apmek-
lētājus neatstāja vienaldzīgus. Izstādes recen-
zijas lasāmas arī lielākajos valsts laikrakstos un 
portālos, kuros uzsvērta darbu apbrīnojamā 
simbioze ar Dobeles Pils senajiem mūriem. 
Liela daļa apmeklētāju septembrī un oktobrī, 
protams, ir skolnieki. Dobeles Pils saviem ma-
zajiem apmeklētājiem piedāvā muzejpedago-
ģiskās nodarbības, kurās līdzdarbojoties ļauts 
uzzināt par Dobeles Pilī veiktajiem arheoloģis-
kajiem izrakumiem, hercogienes Elizabetes 
Magdalēnas ārstniecības augu dārzu vai rotaļu 
un mīklu veidā iepazīties ar seniem amatiem 
un darba rīkiem. Siltā laikā ekskursijas tiek pa-
pildinātas ar lielformāta spēlēm – katrs mazais 
apmeklētājs Pils pagalmā var iemēģināt roku 
jengas, domino vai “desu” spēlēs, kā arī salikt 
lielizmēra puzli, kas, izvietojot to pareizi, at-
klāj Dobeles Pils senos apveidus. 
Īpaši nozīmīgas Pilī ir piektdienas, kad Pils ka-
pelā ļauts laulāties. Dobeles Pils piedāvā telpu 

nomu šiem svinīgajiem pasākumiem, un šo ie-
spēju jau daudzi izmantojuši. Ceremoniju pēc 
kāzinieku vēlmēm dažkārt pavada arī Pils mu-
zikants, kura balss senās Pils mūros skan īpaši 
iespaidīgi, jo akustika ir teicama. Gadījumos, 
kad laulību ceremonija ir notikusi citur, taču 
savā īpašajā dienā jaunlaulātie tomēr vēlas 
piestāt arī Pilī, kapelā tiek piedāvātas aizrau-
jošas kāzu ekskursijas, kurā jaunlaulātie veic 
dažādus zīmīgus, nopietnus un mazāk nopiet-
nus uzdevumus. 
Pieskaroties lieliskās akustikas tēmai, jāuz-
sver, ka šeit jau notikuši un notiks dažādi kon-
certi. Pils iekštelpas var uzņemt salīdzinoši ne-
daudz apmeklētāju, taču gada siltajā periodā 
aktīvi tiek apdzīvots arī plašais Pils pagalms un 
dārza daļa. Atskatoties uz šī gada norisēm, ir 
skaidrs, ka vairāki no pasākumiem iegūs ikga-
dējas tradīcijas statusu. Par tādu noteikti kļūs 
Dobeles Pils dārza svētki, kas šogad norisinā-
jās 4. jūlijā un tika rīkoti par godu ārstniecības 
augu dārza atklāšanai, tāpat Pils komanda ļoti 
vēlētos saglabāt šogad aizsākto vasaras sezo-
nas noslēguma koncerta rīkošanas tradīciju 
- septembra otrajā pusē Pils pagalmā notika 
grupas “Carnival Youth” koncerttūres “Naivais 
Kukū” noslēguma koncerts.  
Protams, Pilī plānotajiem pasākumiem epide-
mioloģiskās situācijas pasliktināšanās ir kriet-
ni “aizlikusi kāju priekšā”, piemēram, ieplā-
notā Leģendu nakts, kas katru gadu norisinās 
oktobra beigās, tika pārcelta uz virtuālo vidi, 
kur sekotājiem sociālajos tīklos tika piedāvāts 
teiku un leģendu tematikai veltīts saturs. Tāpat 
muzeja iecerētā konference norisināsies vien 
nākamgad pavasarī.  
Taču, neskatoties uz pārbaudījumiem, jāatgā-
dina – Pils savos teju septiņsimt pastāvēšanas 
gados piedzīvojusi ne vienu vien kataklizmu, 
tajā skaitā arī epidēmijas. Un kas gan labāk par 
senajiem mūriem spētu pastāstīt, ka pāries arī 
tās! 
Uz tikšanos!

Undīne Krūze,
Dobeles Pils projektu vadītāja/gide 

Dobelē atkal ir Pils! Ar šādu lozungu vasaras izskaņā tika atklāta  Dobeles Pils 
kapela, kas iezīmēja Dobeles Pils jaunās dzīves sākumu – laiku, kad Pilī atkal 
ieplūst cilvēki un tā atkal tiek “apdzīvota”. Dobeles Pils nu kļuvusi par daudz-
funkcionālu centru, kas saviem apmeklētājiem piedāvā ekskursijas, muzejpe-
dagoģiskās nodarbības, koncertus, izstādes un radošas meistarklases.

Ir tikai viena Latvija
Un citas nav nekur, 
Tā nāk no senču zemes dzīlēm
Un debesīm, kas kopā tur.
      / A. Eglītis /

GODĀJAMIE 
NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI!

SENO MŪRU JAUNĀ DZĪVE

Dobeles Pils dārzā.
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pvienotajā Dobeles novadā 2021. gada 
pasākumam “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2021” izvirzīja trīs uzņēmējus dažādās 

nominācijās – “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada 
mazais/mikro uzņēmējs” un “Gada vidējais/
lielais uzņēmējs”. Starp izvirzītajiem laureā
tiem ir pārstāvētas atšķirīgas nozares ar ļoti 
atšķirīgu darbošanās virzienu. Kā var noprast 
pēc nomināciju definīcijām, atšķiras arī uzņē
mēju pieredze, darbinieku skaits uzņēmumā 
un finansiālie rādītāji, kopumā pārstāvot trīs 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Kā viena no uzņēmējām Auces pusē nomi
nācijā “Gada jaunais uzņēmējs” izvirzīta Maira 
Ķikure, SIA “Nomadic Homes” īpašniece. Uzņē
mums darbojas tūrisma nozarē Vītiņu pagastā, 
sniedzot izmitināšanas, izklaides un atpūtas 
pakalpojumus. SIA “Nomadic Homes” ir Latvijā 

radīts zīmols, kas reprezentē unikālas glempin
ga teltis. To dizains akcentē zaļu domāšanu, kā 
arī rada izpratni par vērtībām. Dobeles novads 
var lepoties ar tādu uzņēmumu un tās vadītājas 
pozitīvo enerģiju, kas jūtama ikvienā projektā 
un jaunā iecerē, ko Maira Ķikure ir uzsākusi. 
Šī uzņēmuma attīstības politika ir balstīta uz 
vietējo vērtību saglabāšanu, radošumu, kvali
tāti, godīgu konkurenci un sadarbību. Šajā īsajā 
pastāvēšanas laikā SIA “Nomadic Homes” nova
dam ir piesaistījusi būtisku skaitu tūristu, kuri 
interesējas par eko un gastronomisko tūrismu, 
jo uzņēmums ļoti labprāt sadarbojas ar citiem 
novada uzņēmumiem. Šis patiesi ir pievilcīgs, 
unikāls un konkurētspējīgs, dažādām interešu 
grupām piemērots tūrisma piedāvājums, tāpēc 
arī bijusī Auces novada pašvaldība ir atbalstī
jusi uzņēmumu grantu konkursos, saredzot tā 
potenciālu nākotnē.

Kā “Gada mazais/mikro uzņēmējs” no Tēr
vetes puses tika virzīta Ivetas Kurlovičas iz
veidotā un jau piekto gadu vadītā un attīstītā 
SIA “LuRaVe” Augstkalnes aptieka. Sapnis par 
uzdrīkstēšanos uzsākt un nodrošināt aptiekas 
pakalpojumus mazā pierobežas ciematiņā ir 
izaudzis līdz uzņēmumam, kas veiksmīgi ap
kalpo apjomīgu klientu loku. Atsaucīga, zino
ša, uzņēmīga un ļoti mērķtiecīga  farmaceite 
Iveta Kurloviča ir izveidojusi sadarbību gan ar 
vietējiem, gan ar tuvāko Lietuvas pilsētu 
ārstiem. Pēc ieteikumiem “no mutes mutē” 
cilvēki Augstkalnes aptieku meklē gandrīz 
no visas Latvijas un tuvākās Lietuvas pie
robežas. Tālākais punkts – Madona, kuras 
iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība ar reti 
pieejamiem medikamentiem. Gadu pēc ap
tiekas atvēršanas Tērvetes pašvaldība no
vērtēja Ivetas veikumu, pasniedzot jaunajai 
uzņēmējai Ceļojošo veiksmes svečturi. Vie
tējie iedzīvotāji par Ivetas paveikto ir lepni 
un pateicīgi, jo īpaši šajā grūtajā laikā, kad 
gudrs, zinošs un vienmēr padomu snie
dzošs aptiekārs ir zelta vērtē!

Titula “Gada vidējais/lielais uzņēmējs” 
īpašnieks meklējams Dobelē, par kura panā
kumiem un attīstību gadu garumā lepojas un 
priecājas ne tikai Dobeles novada pašvaldī
ba, bet ikviens Latvijas iedzīvotājs. Šajā uz
ņēmumā top krāsaini, rakstaini un arī sirdi 
sildoši produkti… Protams, tas ir SIA “Baltic 
Candles Ltd”, kuram kopš 2010. gada pie va
dības pults stāv kompānijas īpašnieks Jenss 
Torups un direktore Zita Sāviča. Dobelē 
iecie nītais zīmols, kas par sevi īpaši atgādina 
šajā pelēkajā gada laikā, nesot cerību liesmi
ņu ikvienā mājā, kur tiek lietotas skaistās, 

krāšņās un visādi citādi tik dažādās Dobeles 
sveces. Uzņēmējdarbības attīstība jebkurā 
nozarē pašvaldības kontekstā ir ļoti svarī
ga, ņemot vērā arī faktu, ka uzņēmums no
drošina darbavietas, un SIA “Baltic Candles 
Ltd” tādas ir ap 300 darbiniekiem. Ne velti, 
veiksmīgi saimniekojot un attīstoties, SIA 
“Baltic Candles Ltd” ierindojies gan starp 
TOP 500 lielākajiem uzņēmumiem Latvijā 
pēc neto apgrozījuma, gan arī pēdējos divos 
gados atrodas vērienīgās aptaujas “TOP dar
ba devējs Zemgalē” augstajā 4. vietā. Šobrīd 
uzņēmums ir lielākais ražotājs Baltijā un 
viens no lielākajiem sveču ražotājiem Eiro
pā, gadā saražojot vairāk nekā 5 000 tonnu 
sveču. Uzņēmumam ir plaša pieredze dažādu 
sveču  ražošanā – tiek piedāvātas gan telpās 
lietojamas sveces, gan āra sveces. 2020. gada 
ilgtspējas indeksa rezultāti liecina, ka “Bal
tic Candles Ltd.” ieguvis apliecinājumu par 
atbilstību BRONZAS kategorijai, strādājot ar 
izpratni par atbildības un ilgtspējas princi
piem uzņēmējdarbībā. Uzņēmums izmanto 
pārbaudītas, drošas un dabīgas izejvielas, kā 
arī videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas, 
tādējādi nodrošinot gaidīto rezultātu – aug
stas kvalitātes sveces, pamatoti iegūstot kva
litātes zīmes vairākās kategorijās. 

Zemgales Plānošanas reģionam izveido
jot Zemgales gada uzņēmēju sumināšanas 
pasākumu pirms sešiem gadiem, uzņēmēju 
sveikšana un labo vārdu teikšana noritēja 
Rundāles pils greznajās zālēs. Pēdējo gadu 
notikumi ir ieviesuši korekcijas arī šādu pa

sākumu rīkošanā, šogad atzinības vārdi 
un pateicības raksti tiks izteikti domās un 
nosūtīti uzņēmējiem evidē, godināšanas 
pasākums  klātienē tiek pārcelts un ap
balvojumu pasniegšana tiks plānota pēc 
valstī noteiktās ārkārtas situācijas bei
gām, epidemioloģiski drošākos apstākļos. 
Atliek vien cerēt, ka, kopīgi un atbildīgi 
sadarbojoties, tiks šķelta tumsa, lai nā
kotnē varam droši strādāt, teikt atzinīgus 
pateicības vārdus un svinēt svētkus kopā. 

Monta	Mantrova,
Dobeles PIUAC uzņēmējdarbības konsultante

Foto no laureātu personīgā arhīva 

“Gada uzņēmējs zemGalē 2021” laureāti 
arī dobeles novadā

Tradicionāli gada nogalē Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) sa-
darbībā ar Zemgales pašvaldībām rīko uzņēmēju godināšanas pa-
sākumu, lai popularizētu labākos uzņēmējdarbības piemērus.

Iveta Kurloviča.

Dobeles sveces.Maira Ķikure.

A

/ Andrejs
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Dobeles novada dome 2021. gada 4. oktobra 
ārkārtas sēdē nolēma:
1. Atbrīvot no amata Dobeles novada domes 

priekšsēdētāju Edgaru Gaigali;
2. ievēlēt Dobeles novada domes deputātu 

Ivaru Gorski par Dobeles novada domes 
priekšsēdētāju;

3. atbrīvot no amata Dobeles novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultū-
ras, sporta un sociālo lietu jomā Viesturu 
Reinfeldu;

4. ievēlēt Dobeles novada domes deputātu 
Gunti Safranoviču par Dobeles novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo lietu jomā;

5. atbrīvot no amata Dobeles novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības 
un attīstības jomā Edgaru Laimiņu;

6. ievēlēt Dobeles novada domes deputātu 
Māri Feldmani par Dobeles novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības 
un attīstības jomā.

Dobeles novada dome 2021. gada 15. oktob-
ra ārkārtas sēdē nolēma:
1. Apstiprināt Dobeles novada domes priekš-

sēdētāju Ivaru Gorski par Dobeles novada 
pašvaldības pārstāvi Zemgales plānoša-
nas reģiona attīstības padomē;

2. izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 
2021. gada 26. augusta lēmumā Nr. 79/6 
“Par Dobeles novada pašvaldības policijas 
izveidošanu”;

3. izveidot Dobeles novada pašvaldības Ad-
ministratīvo komisiju;

4. izveidot Dobeles novada pašvaldības Ad-
ministratīvās komisijas Bērnu lietu apakš-
komisiju;

5. apstiprināt Dobeles novada pašvaldības 
Nepilngadīgo lietu komisijas nolikumu;

6. izveidot Dobeles novada pašvaldības Ne-
pilngadīgo lietu komisiju;

7. apstiprināt Dobeles novada domes saisto-
šo noteikumu Nr. 6 “Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Dobeles novadā” precizēto 
redakciju.

Dobeles novada dome 2021. gada 18. oktob-
ra ārkārtas sēdē nolēma:
1. Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 

2021. gada 19. jūlija lēmumā Nr. 14/3 “Par 
Dobeles novada domes pastāvīgo komite-
ju izveidošanu”;

2. izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 
2021. gada 15. jūlija lēmumā Nr. 10/2  “Par 
Dobeles novada domes deputātu mēneš-
algu”.

Dobeles novada dome 2021. gada 28. oktob-
ra sēdē nolēma:
1. Apstiprināt Dobeles novada attīstības 

programmas 2021.–2027. gadam galīgo 
redakciju;

2. apstiprināt Dobeles novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam 
galīgo redakciju;

3. izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakte-
ņu ieguves atļauju SIA “Avotiņi” smilts-
grants, smilts un aleirīta ieguvei derīgo 
izrakteņu atradnē “Bites”, nekustamajā 
īpašumā “Mežabites”, Annenieku pagastā;

4. atļaut ierīkot lauksaimniecības zemi 
mežā: SIA “HG Atmodas” – nekustamā 
īpašuma “Atmodas” zemes vienībā Nau-
dītes pagastā, zemnieku saimniecībai 
“Atmodas” – nekustamā īpašuma “Zāģeri” 
zemes vienībā Bikstu pagastā, SIA “HG 
Farming” – nekustamā īpašuma “Jaunpī-
lādži” zemes vienībā Auru pagastā;

5. apstiprināt zemes ierīcības projektu ze-
mes īpašuma – Lauku ielā 7, Aucē – zemes 
vienības sadalīšanai;

6. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Straz-
diņi” Bukaišu pagastā divos atsevišķos 
īpašumos;

7. apvienot nekustamos īpašumus “Jaun-
zemnieki 208” un “Jaunzemnieki 209” 
Auru pagastā un jaunizveidotā nekustamā 
īpašuma zemes vienībai noteikt zemes 
lietošanas mērķi;

8. noteikt zemes lietošanas mērķi nekusta-
mā īpašuma “Pļaviņas” Auru pagastā at-
dalītajai daļai;

9. nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu – 
Dobeles novada pašvaldībai piederošā 
zemes vienībā “Pokaiņi Nr. 17” par labu 
nekustamajam īpašumam “Pokaiņu In-
dividuālais augļu dārzs Nr. 19” Krimūnu 
pagastā;

10. mainīt adresi – “Boses”, Augstkalnes pa-
gasts, Dobeles novads, LV-3709 – zemes 
vienībai un uz tās esošajām ēkām uz ad-
resi – “Veļi”, Augstkalnes pagasts, Dobeles 
novads, LV-3709;

11. slēgt zemes nomas līgumu ar A. Vilsona 
zemnieku saimniecību “Lielmaikaiši” par 
Dobeles novada pašvaldībai piekritīgās 
neiznomātās zemes vienības daļas “Liel-
dāļķini”, Augstkalnes pagasts, 5,0 ha pla-
tībā nomu;

12. slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku 
saimniecību “Krodziņi” par Dobeles no-
vada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās 
zemes vienības daļas “Čūreikas”, Tērvetes 
pagasts, 0,33 ha platībā nomu;

13. slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku per-
sonu par Dobeles novada pašvaldībai 
piekritīgās neiznomātās zemes vienības 
daļas “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 
pagasts, 0,05 ha platībā nomu;

14. pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgu-
mu ar fizisku personu par Dobeles nova-
da pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
“Pagasta zeme pie elektro katlu mājas”, 
Tērvetes pagasts, daļas 0,05 ha platībā 
nomu;

15. noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes 
gabalu 0,4 ha platībā būves – Centrālais 
laukums 3B, Bēnē, Bēnes pagastā, uzturē-
šanai un apsaimniekošanai;

16. nenodot valstij Zemkopības ministrijas 
personā Dobeles novada pašvaldības tie-
siskā valdījumā esošos nekustamos īpa-
šumus vai to daļas: 1) īpašumu “Slavieti-
ņas-(Rūsiņas-Pogas-Mazgailīši)”, Vecauces 
pa   gasts, platība – 2,16 ha; 2) īpašumu 
“Auce-Mucenieki”, Vītiņu pagasts, platī-
ba – 7,6691 ha; 3) īpašuma “Gudreļi”, Vīti-
ņu pagasts, daļu, platība – 0,12 ha;

17. atsavināt dzīvokli Nr. 3, Bērzes iela 24, Do-
bele, 79,6 m2  platībā pirmpirkuma tiesī-
gajai personai;

18. atsavināt dzīvokli Nr. 51, Krasta iela 11, 
Dobele, 24,5 m2  platībā pirmpirkuma tie-
sīgajai personai;

19. atsavināt dzīvokli Nr. 19, Meža prospekts 6, 
Dobele, 57,2 m2  platībā pirmpirkuma tie-
sīgajai personai;

20. atsavināt dzīvokli Nr. 12, Lauku iela 5, 
“Krimūnas”, Krimūnu pagasts, 68,5 m2 

platībā pirmpirkuma tiesīgajai personai;
21. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 

Nr. 4, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes 
pagasts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka 
iesniegumu;

22. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
Nr. 5, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes 
pagasts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka 
iesniegumu;

23. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
Nr. 36, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pa-
gasts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka 
iesniegumu;

24. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
Nr. 51, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pa-
gasts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka 
iesniegumu;

25. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
Nr. 71, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pa-
gasts, pamatojoties uz dzīvokļa īrnieka 
iesniegumu;

26. pārdot atklātā izsolē nekustamos īpašu-
mus: dzīvokli Nr. 6, Priežu iela 13, Garde-
ne, Auru pagasts, 60,4 m² platībā; dzīvokli 
Nr. 4, Brīvības iela 9, Dobele, 44,2 m² pla-
tībā; uzdot Dobeles novada pašvaldības 
Īpašuma konversijas komisijai apstiprināt 
izsoles noteikumus un organizēt nekusta-
mo īpašumu atsavināšanu likumā noteik-
tajā kārtībā;

27. nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu 
Nr. 10, “Prinči”, Īle, Īles pagasts, Dobeles 
novads, kas sastāv no četristabu dzīvokļa 
89,3 m2 platībā un 840/13221 pie dzīvokļa 
piederošām kopīpašuma domājamām da-
ļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

un zemesgabala, pārdodot to atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstipri-
nāt dzīvokļa īpašuma “Prinči”-10, Īle, Īles 
pagasts, Dobeles novads, izsoles noteiku-
mus, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 
divi tūkstoši seši simti eiro apmērā, un ap-
stiprināt izsoles komisiju;

28. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejo-
šu soli dzīvokļa īpašumam Nr. 1, Ezera 
iela 13, Bēne, Bēnes pagasts, mutisko izso-
li ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam 
Nr. 5, “Ozoliņi”, Īles pagasts, Dobeles no-
vads, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 
30,6 m2 platībā un 306/5361 pie dzīvokļa 
piederošām kopīpašuma domājamām da-
ļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
un zemesgabala, apstiprināt nekustamā 
īpašuma – Ezera iela 13-1, Bēne, Bēnes 
pagasts, Dobeles novads, izsoles noteiku-
mus, nosakot otrās izsoles nosacīto sākum-
cenu viens tūkstotis eiro apmērā, un apstip-
rināt izsoles komisiju;

29. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli dzīvokļa īpašumam Nr. 5, “Ozoliņi”, 
Īles pagasts, Dobeles novads, kas sastāv 
no divistabu dzīvokļa 40,8 m2 platībā un 
408/5490 pie dzīvokļa piederošām kop-
īpašuma domājamām daļām no daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes-
gabala, apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Ozoliņi”-5, Īles pagasts, Dobeles novads, 
izsoles noteikumus, nosakot otrās izsoles 
nosacīto sākumcenu viens tūkstotis divi 
simti eiro apmērā, un apstiprināt izsoles 
komisiju;

30. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli dzīvokļa īpašumam Nr. 5, “Prinči”, Īle, 
Īles pagasts, Dobeles novads, kas sastāv 
no vienistabas dzīvokļa 33,7 m2 platībā un 
308/13221 pie dzīvokļa piederošām kop-
īpašuma domājamām daļām no daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, 
apstiprināt dzīvokļa “Prinči”-5, Īle, Īles 
pagasts, Dobeles novads, izsoles noteiku-
mus, nosakot otrās izsoles nosacīto sā-
kumcenu viens tūkstotis eiro apmērā, un 
apstiprināt izsoles komisiju;

31. rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli Dobeles novada pašvaldībai piedero-
šajam dzīvokļa īpašumam “Dzelmes”-21, 
Lielauce, Lielauces pagasts, Dobeles no-
vads, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 
68,9 m2 platībā un 654/13362 pie dzīvokļa 
piederošām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas, apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Dzel-
mes”-21, Lielauce, Lielauces pagasts, 
Dobeles novads, izsoles noteikumus, no-
sakot trešās izsoles nosacīto sākumcenu 
viens tūkstotis pieci simti eiro apmērā, un 
apstiprināt izsoles komisiju;

32. rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli Dobeles novada pašvaldībai piedero-
šajam nekustamajam īpašumam “Zaķī-
ši”, Bēnes pagasts, Dobeles novads, kas 
sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, divām 
nedzīvojamām ēkām un zemes gabala ar 
platību 0,25 ha, apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Zaķīši”, Bēnes pagasts, Dobe-
les novads, izsoles noteikumus, nosakot 
trešās izsoles nosacīto sākumcenu viens 
tūkstotis pieci simti eiro apmērā, un ap-
stiprināt izsoles komisiju;

33. atsavināt zemesgabalus „Jaunzemnieki 93”, 
Auru pagasts, ar platību 0,0622 ha un “Po-
kaiņi 17”, Krimūnu pagasts,  ar platību 
0,0911 ha  pirmpirkuma tiesīgajām perso-
nām;

34. pārdot atklātā izsolē nekustamos īpašu-
mus: zemesgabalu “Jaunzemnieki 352”, 
Auru pagasts, 0,1763 ha platībā; zemes-
gabalu “Veczemnieki 317”, Auru pagasts, 
0,0383 ha platībā; zemesgabalu “Pokaiņi 
297”, Krimūnu pagasts, 0,0597 ha platībā; 
uzdot Dobeles novada pašvaldības Īpašu-
ma konversijas komisijai apstiprināt izso-
les noteikumus un organizēt nekustamo 
īpašumu atsavināšanu likumā noteiktajā 
kārtībā;

35. nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
Tehnikas iela 7A, Auce, Dobeles novads, 
kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes 
vienības ar platību 0,1317 ha, pārdodot to 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
apstiprināt nekustamā īpašuma Tehnikas 
iela 7A, Auce, Dobeles novads, izsoles 
noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sā-
kumcenu divi tūkstoši simts eiro apmērā, 
un apstiprināt izsoles komisiju;

36. nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
Liepu iela 10A, Auce, Dobeles novads, 
kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes 
vienības ar platību 0,1459 ha, pārdodot 
to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli, apstiprināt nekustamā īpašuma Lie-
pu iela 10A, Auce, Dobeles novads, izsoles 
noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sā-
kumcenu divi tūkstoši trīs simti eiro ap-
mērā, un apstiprināt izsoles komisiju;

37. nodot atsavināšanai nekustamo īpašu-
mu Bēnes iela 24, Auce, Dobeles novads, 
kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes 
vienības ar platību 0,2667 ha, pārdodot 
to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli, apstiprināt nekustamā īpašuma Bē-
nes iela 24, Auce, Dobeles novads, izsoles 
noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sā-
kumcenu divi tūkstoši seši simti eiro ap-
mērā, un apstiprināt izsoles komisiju;

38. atsavināt nekustamo īpašumu “Murkšķī-
ši”, Bukaišu pagasts, Dobeles novads, pār-
dodot to par nosacīto cenu divi tūkstoši 
četri simti eiro uz zemesgabala esošo ēku 
īpašniekam;

39. konceptuāli piekrist dzīvokļa īpašuma 
“Gaismas”-13, Tērvetes pagasts, Dobeles 
novads, nodošanai atsavināšanai;

40. apstiprināt pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu izsoles rezultātus;

41. apstiprināt Dobeles novada domes saisto-
šos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Dobeles 
novada domes 2021. gada 29. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr. 3 “Dobeles novada 
pašvaldības budžets 2021. gadam””;

42. neakceptēt SIA “Dobele Wind” paredzēto 
darbību – vēja elektrostaciju parka “Dobe-
le” būvniecību Dobeles novadā;

43. deleģēt dalībai Valsts sociālās aprūpes 
centra “Zemgale” filiāles “Lielbērze” So-
ciālās aprūpes padomē Dobeles novada 
domes Sociālo un veselības jautājumu ko-
mitejas priekšsēdētāju Kristīni Briedi;

44. precizēt projekta “Ģimenes ārsta prakses 
pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā” 
īstenošanas izmaksas, nosakot maksimā-
lo finansējuma apmēru divdesmit četri 
tūkstoši četri simti trīsdesmit četri eiro, 
84 centi, no tā seši tūkstoši astoņi simti 
eiro, 00 centi – Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda finansējums, valsts budžeta 
dotācija – septiņi simti divdesmit eiro, 
00 centi un Dobeles novada pašvaldības 
Auces administrācijas finansējums – seš-
padsmit tūkstoši deviņi simti četrpadsmit 
eiro, 84 centi;

45. apstiprināt nolikumu “Grozījumi noli-
kumā “Dobeles Valsts ģimnāzijas noli-
kums””;

46. apstiprināt nolikumu “Grozījums noli-
kumā “Bēnes Mūzikas un mākslas skolas 
nolikums””;

47. izveidot pastarpinātās pārvaldes iestādi 
Dobeles novada Sporta pārvaldi un apstip-
rināt tās nolikumu, nosakot, ka iestāde 
uzsāk savu darbību ar 2022. gada 1. janvā-
ri; izveidot pastarpinātās pārvaldes iestādi 
Dobeles novada Kultūras pārvaldi un ap-
stiprināt tās nolikumu, nosakot, ka iestā-
de uzsāk savu darbību ar 2022. gada 1. jan-
vāri; uzsākt Dobeles novada Kultūras un 
sporta pārvaldes likvidāciju un pabeigt to 
līdz 2021. gada 31. decembrim, noteikt, ka 
Dobeles novada pašvaldības administrā-
cija ir likvidējamās pastarpinātās pārval-
des iestādes Dobeles novada Kultūras un 
sporta pārvaldes finanšu, mantas, tiesību, 
saistību, lietvedības un arhīva pārņēmēja; 
izveidot Dobeles novada Kultūras un spor-
ta pārvaldes likvidācijas komisiju un no-
teikt tās uzdevumus, pašvaldības izpild-
direktoram reģistrēt Valsts un pašvaldību 
institūciju reģistrā Dobeles novada Sporta 
pārvaldi un Dobeles novada Kultūras pār-
valdi un izslēgt no Valsts un pašvaldību in-
stitūciju reģistra Dobeles novada Kultūras 
un sporta pārvaldi;

Dobeles novaDa Domes lēmumi
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48. apstiprināt Dobeles novada Kultūras pār-
valdes vadītāja amata konkursa noliku-
mu;

49. apstiprināt Dobeles novada Sporta pārval-
des vadītāja amata konkursa nolikumu;

50. noteikt, ka visiem Dobeles novada vispār-
izglītojošo izglītības iestāžu 4.–12. klases 
izglītojamajiem (izņemot izglītojamos, 
kas izglītības programmas apgūst neklā-
tienes un tālmācības formā) un izglītoja-
majiem, kas apgūst profesionālās vidējās 
izglītības programmas (ar mācību ilgumu 
4 gadi) un arodizglītības programmas (ar 
mācību ilgumu 3 gadi), laika periodā no 
2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 
14. novembrim, kad izglītības ieguves 
process notiek attālināti, tiek izsniegtas 

pārtikas pakas; noteikt izsniedzamās 
pārtikas pakas komplektēšanas vērtību 
viens eiro, 17 centi, neskaitot PVN, par 
katru vienu darba dienu vienam izglītoja-
majam, kā arī noteikt pārtikas paku kom-
plektēšanas organizēšanas un izsniegša-
nas kārtību;

51. piešķirt Dobeles novada pašvaldības poli-
cijai papildu finansējumu deviņi tūkstoši 
deviņi simti trīsdesmit trīs eiro apmērā 
darbinieku papildu nakts darba un virs-
stundu darba apmaksai no pašvaldības 
budžetā plānotā finanšu līdzekļu atlikuma 
pārskata gada beigās; 

52. uz ārkārtējās situācijas laiku noteikt Do-
beles novada pašvaldības policijas dar-
biniekiem piemaksu par darbu paaugsti-

nāta riska un slodzes apstākļos saistībā 
ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmo-
jumu un tās seku novēršanu 75 procentu 
apmērā no stundas algas likmes, nosakot, 
ka piemaksu piešķir Dobeles novada paš-
valdības policijas priekšnieks, rakstiski 
saskaņojot to ar pašvaldības izpilddirek-
toru saskaņā ar lēmumā noteiktajiem 
piemaksas noteikšanas kritērijiem, un 
lēmuma izpildes nodrošināšanai piešķirt 
Dobeles novada pašvaldības policijai pa-
pildu finansējumu divpadsmit tūkstoši 
pieci simti eiro apmērā no pašvaldības 
budžetā plānotā finanšu līdzekļu atlikuma 
pārskata gada beigās;

53. iesaistīties Viduslatvijas atkritumu ap-
saimniekošanas reģiona nosacītās “Zem-

gales zonas” izveidē, deleģēt dalībai Vidus-
latvijas AAR atkritumu apsaimniekošanas 
plāna izstrādes darba grupā pašvaldības 
izpilddirektoru Agri Vilku, Auces admi-
nistrācijas vadītāju Aldi Lerhu un SIA “Do-
beles komunālie pakalpojumi” valdes lo-
cekli Ivaru Spoli un uzsākt izvērtēt iespēju 
reģionālā atkritumu apsaimniekošanas 
centra funkciju nodošanai sadzīves atkri-
tumu poligona “Brakšķi” operatoram SIA 
“Jelgavas komunālie pakalpojumi”;

54. apstiprināt nolikumu “Grozījumi noliku-
mā “Dobeles novada sadarbības terito-
rijas civilās aizsardzības komisijas noli-
kums””.

Dace Riterfelte,
Dobeles novada pašvaldības

sēžu protokolu vadītāja

ar augšupejošu soli: 

• Dzīvokli Nr. 6 priežu ielā 13, gardenē, 
auru pagastā, Dobeles novadā, 60,4 m² pla-
tībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 
580/15997 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes,  kadastra Nr. 4646 900 0631, 
par sākumcenu 3300 EUR, solis – 200 EUR.

Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decem-
brim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 330 EUR un dalības maksu 
20 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš – 2022. gada 30. jūnijs. Dzīvokļa ap-
skates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles 
namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa 
tālruni 63722463. 

• Dzīvokli Nr. 4 Brīvības ielā 9, Dobelē, Do-
beles novadā, 44,2 m² platībā un pie dzīvokļa 
piederošās kopīpašuma 442/3317 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes,  ka-
dastra Nr. 4601 900 2972, par sākumcenu 
4500 EUR, solis – 200 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decem-
brim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts 
par pašvaldības bankas kontā iemaksāto 
drošības naudu 450 EUR un dalības maksu 
20 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas 
termiņš – 2022. gada 30. jūnijs.  Dzīvokļa 
apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobe-
les namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa 
tālruni 63722463.

• Zemesgabalu “jaunzemnieki 352” auru 
pagastā, Dobeles novadā, 0,1763 ha platībā, 
kadastra Nr. 4646 012 0357, kadastra apzīmē-
jums 4646 012 0642, par sākumcenu 3400 EUR, 
solis – 200 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decem-
brim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības 
naudu 340 EUR un dalības maksu 40 EUR. 
Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Informācija par zemesgaba-
liem www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodaļā, zvanot pa tālruni 63707249.

• Zemesgabalu “Veczemnieki 317” auru 
pagastā, Dobeles novadā, 0,0383 ha platībā, 
kadastra Nr. 4646 011 0326, par sākumcenu 
1300 EUR, solis – 200 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decem-
brim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības 
naudu 130 EUR un dalības maksu 40 EUR. 
Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs.  Informācija par ze-
mesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot pa tālruni 
63707249.

•  Zemesgabalu “pokaiņi 297” Krimūnu pa-
gastā, Dobeles novadā, 0,0597 ha platībā, ka-
dastra Nr. 4672 009 0297, kadastra apzīmējums 
4672 009 0297 0642, par sākumcenu 2000 EUR, 
solis – 200 EUR. 

Dalībniekiem līdz 2021. gada 13. decem-
brim pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, kuram jāpievieno maksājuma kvīts par 
pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības 
naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR. 

Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 
2022. gada 30. jūnijs. Informācija par ze-
mesgabaliem www.kadastrs.lv vai pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot pa tālruni 
63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var 
iepa zīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības 
ielā 17, Dobelē, 18. kabinetā darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 16.30 vai tīmekļa vietnē https://
www.dobele.lv/lv/content/izsoles  Uzziņas pa tāl-
runi: 63723430 vai 26326880.

Drošības naudu un dalības maksu lūdzam 
ieskaitīt:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Konta Nr. LV94 UNLA 0050014267180
AS „SEB Banka”, kods UNLALV 2X
Konta Nr. LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

iZsoles 
ar augšupejošu soli:

• Dzīvokļa īpašumu ”Dzelmes”-21, lielau-
cē, lielauces pagastā, Dobeles novadā, kas 
sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,9 m2 platībā 
un 654/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpa-
šuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, kadastra Nr. 4676 900 0042.

Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Dzīvokļa īpašumu ezera ielā 13-1, Bēnē, 
Bēnes pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv 
no vienistabas dzīvokļa 30,6 m2 platībā un 
306/5361 pie dzīvokļa piederošām kopīpašu-
ma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 
4650 900 0392.

Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 10.15.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Dzīvokļa īpašumu ”ozoliņi”-5, Īles pa-
gastā, Dobeles novadā, kas sastāv no divis-
tabu dzīvokļa 40,8 m2 platībā un 408/5490 pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemesgabala, kadastra Nr. 4664 900 0058.

Nosacītā sākumcena – 1200 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 10.30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 120 EUR Auces admi-

nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Dzīvokļa īpašumu ”prinči”-5, Īlē, Īles 
pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no vienis-
tabas dzīvokļa 33,7 m2 platībā un 308/13221 pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemesgabala, kadastra Nr. 4664 900 0014.

Nosacītā sākumcena – 1000 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 10.45.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 100 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Dzīvokļa īpašumu ”prinči”-10, Īlē, Īles 
pagastā, Dobeles novads, kas sastāv no četris-
tabu dzīvokļa 89,3 m2 platībā un 840/13221 pie 
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemesgabala, kadastra Nr. 4664 900 0059.

Nosacītā sākumcena – 2600 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 11.15.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 260 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Nekustamo īpašumu “Zaķīši”, Bēnes 
pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no vie-
nas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
4650 004 0094 001, divām nedzīvojamām ēkām 
ar kadastra apzīmējumiem 4650 004 0094 002 
un 4650 004 0094 003 un zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 4650 004 0094, platība 0,25 ha, 
kadastra Nr. 4650 004 0094.

Nosacītā sākumcena – 1500 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 11.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-

iemaksā nodrošinājums 150 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Nekustamo īpašumu Bēnes ielā 24, 
aucē, Dobeles novadā, kas sastāv no vienas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4605 022 2225, platība 0,2667 ha, ka-
dastra Nr. 4605 022 2225.

Nosacītā sākumcena – 2600 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 11.30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 260 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Nekustamo īpašumu liepu ielā 10a, 
aucē, Dobeles novadā, kas sastāv no vienas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4605 049 4910, platība 0,1459 ha, ka-
dastra Nr. 4605 049 4910.

Nosacītā sākumcena – 2300 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 11.45.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 230 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

• Nekustamo īpašumu Tehnikas ielā 7a, 
aucē, Dobeles novadā, kas sastāv no vienas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 4605 049 4912, platība 0,1317 ha, ka-
dastra Nr. 4605 049 4912.

Nosacītā sākumcena – 2100 EUR, izsoles so-
lis – 100 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. decembrī 
plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
iemaksā nodrošinājums 230 EUR Auces admi-
nistrācijas norēķinu kontā saskaņā ar izsoles 
noteikumiem. 

Izsoļu dalībnieku pieteikumu reģistrācija 
notiks Auces Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 
13. decembrim plkst. 12.00.

Norēķini par īpašuma pirkumu veicami vie-
na mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles notiks Auces administrācijas ēkā 
(zālē, 2. stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles 
novadā.

Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības 
mājaslapā www.dobele.lv, sadaļā “Izsoles” un 
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, 
Dobeles novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00; piektdienās 
līdz plkst. 14.00).

Tālrunis uzziņām vai nekustamā īpašuma 
apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

auces administrācija
Reģ. Nr. 90009116331
PVN Nr. LV90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708
Konta Nr. LV86UNLA0050014275278,  
AS SEB Banka, UNLALV2X
Konta Nr. LV23HABA0551016927752,  
AS Swedbank, HABALV22
Konta Nr. LV40PARX0012447740001,  
AS Citadele banka, PARXLV22

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 15. decembrī plkst. 14.00  
Dobeles novada pašvaldības Mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā mutiskā izsolē pārdos

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 14. decembrī 
Dobeles novada pašvaldības Auces administrācijas ēkā, Jelgavas ielā 1, 
Aucē (zālē, 2. stāvā) atklātā mutiskā izsolē pārdos  
pašvaldības nekustamos īpašumus

AKTUALITĀTES un LĒMUMI
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Dobeles novada pašvaldība turpina īstenot INTERREG V-A Latvija – 
Lietuva Programmas prioritātes 4.1. Sabiedrisko pakalpojumu efek-
tivitātes uzlabošana, uzlabojot sadarbību starp iestādēm, projektu 
Nr. LLI-499 “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības 
un efektivitātes uzlabošanā”. 

Dobelē tiks veiDots 
koorDinācijas centrs 

Projekta mērķis paredz nodrošināt efektī-
vus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus 
Šauļu pašvaldības administrācijas un jaunā 
Dobeles novada teritorijās, paplašinot video-
novērošanas tīklu. 

Dobeles novada pašvaldība pārņems labās 
prakses piemēru un izveidos Koordinācijas 
centru Dobeles pilsētā. Lai veiksmīgi īstenotu 
labās prakses piemērus, Dobeles novada paš-
valdības teritorijā tika organizēti pieredzes 
apmaiņas pasākumi, stiprinot starpinstitucio-
nālo pārrobežu sadarbību reģionos. 

Šī gada vasarā Dobeles novada pašvaldības 
policijas darbinieki devās uz Šauļu adminis-
trācijas izveidoto Koordinācijas centru, lai 
pārņemtu pozitīvo pieredzi pilsētas problēmu 
identificēšanā un to grupēšanā, efektīvu risi-
nājumu meklēšanā, Koordinācijas centra dar-
ba organizēšanā. 

Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar SIA 
“Reģionālie projekti”, kas izstrādā Dobeles 
novada pašvaldības Koordinācijas centra kon-
cepciju. Dobeles novada iedzīvotājiem tiks iz-
veidots jauns pakalpojums, lai uzlabotu dzīves 
vides kvalitāti un sabiedrības drošību. Projek-
ta prioritāte atbilst Dobeles novada attīstības 
programmā 2014.–2020. gadam noteiktā Rīcī-
bas virziena “Drošība” uzdevumam “Īstenot 
pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības 
uzlabošanā” (R3.15 Pilnveidot videonovēroša-
nas sistēmu novadā). 

Jaunizveidotā infrastruktūra nodrošinās 
Koordinācijas centra tehnisko bāzi, kā arī tiks 
izvietotas kvalitatīvas videonovērošanas ie-
kārtas un pārvaldības programmatūras, kas 
nodrošinās īpaši pašvaldības vajadzībām pie-
lāgotas funkcijas – automašīnas numurzīmju 
identifikāciju un problēmsituāciju analizēša-
nu. Lai veicinātu atvērtāku komunikāciju ar 
iedzīvotājiem, Koordinācijas centrā tiks izvei-
dota atbalsta tālruņa sistēma ar četru ciparu 
tālruņa numuru, kas nodrošinās iedzīvotāju 
problēmjautājumu risināšanu un komunikāci-
ju starp pašvaldības iestādēm, tajā skaitā starp 
novada kapitālsabiedrībām. 

Koncepcijā tiks noteikts, kā uzlabot ārkārtas 
situāciju vadību un informācijas pakalpojumu 
organizēšanu pilsētas iedzīvotājiem, izveido-
jot Dobeles novada pašvaldības Koordinācijas 

centru (Dobeles novads ar Auces un Tērvetes 
administrācijām), ņemot vērā Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. 

Koordinācijas centrs būs iestāde, kas no-
drošinās pašvaldības civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldīšanas pasākumu veikšanu 
un iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestā-
žu, uzņēmumu, operatīvās darbības subjektu 
(ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienests, 
Valsts policija, zemessardze u.c.) un kritiskās 
infrastruktūras īpašnieku vai tiesisko valdītā-
ju sniegtās informācijas koordinētu apriti un 
analīzi. Koncepcijas izstrādē tiks nodrošināta 
iedzīvotāju līdzdalība, veidojot fokusa grupas, 
kurām pirmajām būs iespēja iepazīties ar jaun-
radīto pakalpojumu un novērtēt to. 

2022. gadā abu pašvaldību publiskajās ārtel-
pās tiks uzstādītas jaunas stacionāras videono-
vērošanas kameras un instalētas autotranspor-
ta numuru zīmes nolasīšanas funkcijas. 

Dobeles novada pašvaldība jau 2021. gadā 
ir iegādājusies dronu grūti sasniedzamo teri-
toriju pārraudzībai un četras mobilās videono-
vērošanas ķermeņa kameras (piestiprināmas 
pie apģērba) sabiedrisko vietu apsekošanai 
un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Jau 
2021. gada vasarā Dobeles novada pašvaldības 
policijas inspektors, pateicoties iegādātajam 
aprīkojumam, spēja kvalitatīvi un mūsdienīgi 
apsekot Bērzes upes stāvokli, konstatējot no-
kritušo koku skaitu un aizsprostus.

2020. gada budžeta ietvaros tika veikti re-
montdarbi Dobeles novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas pirmā stāva telpā, kur atradī-
sies Koordinācijas centrs. Telpa tika aprīkota 
ar ergonomiskām mēbelēm, lai darbiniekiem 
nodrošinātu piemērotus darba apstākļus. 
Ergonomiskās mēbeles pielāgotas pareizai 
sēdēšanai un stāvēšanai, strādājot pie galda 
24 stundas 7 dienas nedēļā. 

Nadežda Čerpaka, 
Dobeles novada pašvaldības 

projektu vadītāja

Par sagatavoto informāciju ir atbildīga Dobeles 
novada pašvaldība, tā nekādos apstākļos nav uz-
skatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.  
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiro-
pas Savienības oficiālā saite  www.europa.eu

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gata-
vības pašvaldību investīciju projektu pieteikša-
nas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība” tika sagatavots projekta pieteikums 
iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā. Ventilācijas investī-
ciju projekts tika atbalstīts Ministru kabineta 
2021. gada 29. jūnija sēdē ar kopējo finansēju-
mu 470 588,24 EUR, kuru sastāda 400 000 EUR 
valsts budžeta finansējums (85% no kopējām 
projekta izmaksām) un pašvaldības līdzfinan-
sējums 70 588,24 EUR (15% no kopējām projek-
ta izmaksām). 

Projektu īstenojot Auces vidusskolā, kurā 
pašlaik mācās 463 skolēni no Auces apkārtnes 
un tuvākajām kaimiņu novadu pašvaldībām, 
tās ēkas 14 mācību klasēs, ieskaitot ķīmijas ka-
binetu, tiks izbūvēta jauna ventilācijas sistēma, 

tādējādi uzlabojot gaisa kvalitāti, siltuma atgu-
ves un akustiskos rādītājus. Projekta realizācijas 
termiņš ir 2022. gada 31. decembris. 2021. gadā 
ir jāapgūst 40% no kopējā projekta finansēju-
ma. Pamatojoties uz iepirkuma sarunu proce-
dūras “Ventilācijas sistēmas būvniecības darbi 
Auces vidusskolā” rezultātiem, tika noslēgts 
būvprojektēšanas un būvdarbu līgums. Būv-
projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus 
veiks SIA “ENES-7”. Kopējā līguma summa ir 
388 850,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodok-
ļa (PVN). Būvdarbi jāpabeidz un jānodod pasūtī-
tājam līdz 2022. gada 30. septembrim.    

Uzlabojumi, ko sniegs projekts, ir ļoti būtis-
ki, lai izglītības iestādes mācību telpās varētu 
komfortabli uzturēties un nodrošināt mācību 
procesu nākotnē. 

Ilmārs Matvejs,
Auces administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs 

aucē uzsākta investīciju projekta  
“ventilācijas sistēmas izbūve 
auces viDusskolas ēkā” īstenošana

2021. gada 3. jūnijā Auces novada dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības 
augstas gatavības ventilācijas investīciju projektu “Ventilācijas sistē mas izbū-
ve Auces  vidusskolas ēkā” ar mērķi izbūvēt jaunu ventilācijas sistēmu Auces 
vidusskolas ēkā. 

Oktobrī uzsākti Auces vidusskolas siltināšanas darbi. Investīciju projek-
ta “Auces vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana” mērķis ir energo-
efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu. 

Auces vidusskola.                      Foto: Gita Šēfere-Šteinberga

Ģimenes ārstes Ilgas Rogas prakses vieta.               Foto: Ilmārs Matvejs

sākti auces viDusskolas ēkas 
siltināšanas Darbi 

Siltināšanas pasākumu gaitā plānots skolā siltināt ēkas fasādes, tostarp pamatus, kā arī veikt 
bēniņu stāva siltināšanu. Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar iepirkumu ir 638 875,39 EUR, no 
kā daļai tiek ņemts aizņēmums Valsts kasē. 

Būvdarbu līgums ir parakstīts ar būvuzņēmumu SIA “Skorpions VS”, un pašlaik ir uzsākti sko-
las ēkas sporta zāles fasādes siltināšanas darbi. Projektā iekļautās aktivitātes paredzēts īstenot 
līdz 2022. gada 20. augustam.

Veicot minētos energoefektivitātes paaugstinošos pasākumus, būtiski uzlabosies Auces vidus-
skolas audzēkņu sadzīves apstākļi, turklāt būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums un 
finanšu resursu ekonomija pašvaldībai, bet tiks uzlabots arī ēkas ārējais izskats – ēka labāk 
iekļausies kopainā, palielināsies tās kalpošanas laiks.

Ilmārs Matvejs, Auces administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs  

Projekta galvenās darbības:
Uzlabot vides pieejamību ēkā, kurā atro-

das ārstniecības iestāde SIA “Bēnes doktorāts” 
(viena ģimenes ārsta prakse), t.i., veikt kop-
lietošanas tualetes atjaunošanas darbus, pie-
lāgojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
kā arī ierīkot kāpņu pacēlāju, nokļūšanai pie 
ģimenes ārstes. 

Projekta mērķa grupa: 
SIA “Bēnes doktorāts” ģimenes ārstes Ilgas 

Rogas prakse. Projektā plānotās darbības ir 
orientētas uz Dobeles novada Bēnes pagasta 
un tā apkārtnes iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, 
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas vieta: 
Centrālais laukums 3, Bēne, Bēnes pagasts, 

Dobeles novads.
Projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti:
Projekta īstenošanas laikā ēkā, kas ir kul-

tūrvēsturisks piemineklis un pašvaldības īpa-
šums, darbojas viena ģimenes ārsta prakse, 
kas nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumu 
iedzīvotājiem Bēnē un tās apkārtnē. Lai uzla-
botu vides pieejamību apmeklētāju nokļūšanai 
ārstniecības iestādē pakalpojumu saņemša-
nai, projekta ietvaros tiks veikta ģimenes ārsta 

prakses koplietošanas tualetes atjaunošana un 
pielāgošana apmeklētājiem ar kustību traucē-
jumiem, kā arī ēkas gaitenī, kur ir pakāpieni, 
tiks uzstādīts kāpņu pacēlājs, kas nodrošinās 
pieejamību pie ģimenes ārsta pacientiem, kuri 
pārvietojas ratiņkrēslā. Papildus ieguldot SIA 
“Bēnes doktorāts” un pašvaldības līdzfinan-
sējumu, līdztekus projektā plānotajiem vides 
pieejamības uzlabošanas pasākumiem arī pā-
rējās ģimenes ārsta prakses telpās tiks veikti 
telpu atjaunošanas darbi.   

Darbus projektā veic:
Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu at-

bildību  “BD&C”, reģ. Nr. 40103329844, būvk. 
reģ. Nr. 11044-R

Atbildīgais būvuzraugs: SIA  “Ogley”, reģ. 
nr. LV42103100775, būvuzraugs Jānis Zarāns, 
sertifikāta Nr. 5-02250.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu iz-
maksas:

24 434,84 EUR, no tām projekta attiecinā-
mās izmaksas ir 8000,00 EUR. 

ERAF finansējums ir 6800,00 EUR, valsts 
budžeta finansējums – 720,00 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: 19.03.2021.– 
18.12.2021. Ilmārs Matvejs, 

Auces administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs

bēnē tiek īstenots projekts 
“Ģimenes ārsta prakses 
pieejamības uzlabošana 
bēnes pagastā”

Projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/083 mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprū-
pes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu kvalitāti. 
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ŠOGAD  PABEIGTIE  UN  UZSĀKTIE  PROJEKTI  DOBELĒ
Pabeigti ielu pārbūves projekti

•	 Puķu ielas pārbūvi veica SIA “KULK”, pro
jektēšanu un autoruzraudzību – SIA “Rū ķis AG”, 
būvuzraudzība tika uzticēta SIA “RS Būvnieks”. 

Kopējās izmaksas bija 259 306,38 EUR (ar 
PVN) no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

•	 Skolas ielas pārbūvi (posmā no Skolas 
ielas 35 līdz Krasta ielai) veica SIA “KULK”, pro
jektēšanu un autoruzraudzību – SIA “Projekts 3”, 
būv uzraudzību – SIA “RS Būvnieks”.

Kopējās izmaksas bija 780 103,82 EUR (ar 
PVN) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pabeigti vairāku bērnu rotaļlaukumu un 
vingrošanas laukumu atjaunošanas darbi 

•	 Bērnu rotaļu laukumu Skolas ielā 37A,  
Zaļajā ielā 19A un Bērzes ielā 5A lab iekārtošanas 
darbus veica SIA “Rotas”. 

Laukumos Skolas un Zaļajā ielā tika de
montētas vecās, savu laiku nokalpojušās rotaļu 
iekārtas, to vietā uzstādītas jaunas, kā arī lab
iekārtota teritorija – izveidots triecienu amor
tizējošs smilts slāņa segums zem iekārtām, 
atjaunots zāliens.

Bērzes ielā 5A tika izveidots jauns volejbola 
laukums 9,00×18,00 m platībā un uzstādīti lab
iekārtojuma elementi: četri soli ar atzveltni un 
divas atkritumu urnas.

Kopējās būvdarbu izmaksas – 11 506,80 EUR 
(bez PVN) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

•	 Jāņa Čakstes ielā 11 tika izveidota vingro
šanas zona, uzstādot multifunkcionālu vingro
šanas kompleksa iekārtu.

•	 Meža prospektā 54 atjaunota vingroša
nas zona, kur līdzās jau esošajām vingrošanas 
iekārtām tika uzstādītas jaunas: multifunk

eritorijā sākta arī gājēju celiņu veidoša
na, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi trasei 
gan no Krišjāņa Barona ielas puses, gan 
no Jāņa Čakstes ielas. Jaunajā parkā 

gan pie celiņiem, gan velotrases tiek sākti arī 
apgaismojuma tīkla izbūves darbiem, nodro
šinot sportot gribētājiem iespēju to darīt arī 
tumšajā diennakts laikā. 

Būvdarbu noslēgumā pie Avotu ielas tiks 
izbūvēts neliels auto stāvlaukums.

Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, ceram trases 
būvdarbus pabeigt līdz gada beigām. 

Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktās vēlmes un 
vajadzības, velotrase tiks papildināta ar skeit

parka elementiem, līdz ar to trase būs multi
funkcionāla un tajā varēs izmantot dažādus 
nemotorizētus braucamrīkus – skeitbordu, 
skrejriteni, skrituļslidas, velosipēdu u.c.

Asfalta velotrase ir ilgtermiņa ieguldījums, 
kam nav nepieciešami ikgadēji remontdarbi 
un apkopes (kā tas ir, piemēram, standarta 
finiera skeitparka gadījumā). Velotrases uni
kālās priekšrocības ļauj to izmantot dažādos 
gadalaikos (arī mitrā laikā).

Velotrase būs paredzēta visām vecuma 
grupām un braukšanas prasmju līmeņiem. 
Jauniešiem un viņu vecākiem tiks nodrošinā
ta publiski pieejama un droša vide, kur svaigā 

Tagad Skolas ielu visā tās garumā sedz bruģa klājums.

Atjaunotais bērnu rotaļu laukums Skolas ielā 37A.cionāls vingrošanas komplekss un viens mini 
līdzteku komplekts.

Visiem laukumiem iekārtas piegādāja un 
uzstādīšanas darbus veica SIA “Go Play”, kopē
jās izmaksas – 28 212,00 EUR (bez PVN) no paš
valdības budžeta līdzekļiem.

Uzsākti ielu pārbūves projektēšanas darbi 
Saskaņā ar 2021. gada 2. septembrī noslēgto 

līgumu ielu pārbūves projektēšanas darbus di
vās kārtās veic SIA “Projekts EAE”. Līguma iz
pildes termiņš ir seši mēneši (1. daļai) un četri 
mēneši (2. daļai). 

•	 1. daļa – Jāņa Čakstes iela (posmā no Brī

vības ielas līdz Jāņa 
Čakstes ielai 30) un 
Atmodas iela (posmā no Jāņa Čakstes ielas 30 
līdz Krasta ielai).

Atbilstoši ielu funkcionālajai nozīmei un 
prognozētajai slodzei (smagsvara autotrans
porta kustībai), Jāņa Čakstes un Atmodas ielu 
brauktuvēm plānots asfaltbetona segums, 
gājēju ietvēm – bruģakmens segums. Plānots 
projektēt un izbūvēt gājēju ietves abās Jāņa 
Čakstes ielas pusēs, turpinot ietvi gar veikala 
jaunbūvi Jāņa Čakstes ielā 18. 

•	 2. daļa – Uzvaras iela (posmā no Brīvī
bas ielas līdz Viestura ielai 1) un Viestura iela 

(posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai).
Pārbūvējamajiem Uzvaras un Viestura ielas 

posmiem projektā paredzētas bruģakmens se
guma brauktuves un Uzvaras ielā – gājēju iet
ves abās ielas pusēs.

Kopējās projektēšanas izmaksas ir 
54 400,00 EUR (bez PVN) (35 400,00 EUR par 
1. daļu un 19 000,00 EUR par 2. daļu), finanšu 
līdzekļi no pašvaldības budžeta.

Elvija Namsone,
Dobeles novada pašvaldības

komunālinženiere

NOSLĒDZAS TĒRVETES PILSDRUPU KONSERVĀCIJAS DARBI

obrīd tiek pabeigta viena no nozīmīgākajām 
projekta aktivitātēm – Tērvetes pilsdrupu 
konservācija. Būvdarbus veic SIA “Kas

kāde 19” (darbu vadītājs – Pēteris Zvaunis). Auto
ruzraudzību darbiem nodrošina  SIA “AB Studio”, 
būvuzraudzību – SIA “Bērziņa Būvfirma”. 

Veiktie darbi: būvlaukuma ierīkošana, 
mūru apsekošana, apauguma notīrīšana un 
bīstamo akmeņu demontāža, mūru nostipri
nāšana un mūru daļas virszemes līmeņa kon
servācija, kā arī zemes grunts darbi.

Plānots, ka projekta aktivitātes papildinās 
un veicinās tūristu apmeklētību Žagares un 
Tērvetes teritorijā. Veicot Tērvetes pilsdrupu 
konservāciju, tiek sakārtota novada kultūrvi
de, kā arī piedāvātas jaunas apskates vietas 
tūristiem un novada viesiem, jo šī teritorija 
robežojas ar AS “Latvijas valsts meži” dabas 
parku Tērvetē, kas ir ne tikai Latvijas iedzīvo
tāju, bet arī ārzemju viesu viens no apmeklē
tākajiem tūrisma galamērķiem.

Citas projekta aktivitātes:
– maršrutā no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem 

(LT) 70 km garumā radīti unikāli tūrisma pro
dukti, piemēram, tematiski apraksti par Livo
nijas ordeņa krustnešu gājienu, ceļojuma mar
šrutu apraksti, izstrādāti reklāmas materiāli;

– izveidota iekštelpu ekspozīcija Dobeles Li
vonijas ordeņa pilī, izveidota atpūtas vieta pie 
Žvelgaiša pilsdrupām (LT);

– iegādāts autentisku zemgaļu/krustnešu kos
tīmu komplekts brīvdabas spēles organizēšanai 
Tērvetē, noorganizēti semināri vietējiem tūrisma 
pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem;

– vēstures, kultūras, tūrisma un citi profe
sionāļi dosies mācību vizītēs uz Cēsu pili un 
arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā, 
gūstot iespēju izzināt krustnešu tēmu. 

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģio
nālā parka administrācija, sadarbības partneri – 
Dobeles novada pašvaldība, Tērvetes administrā
cija, Jonišķu Vēstures un kultūras muzejs (LT) un 
biedrība “Dabas mantojuma fonds” (LT). 

Projekta kopējais finansējums: 838 982,51 EUR 
(t. sk. ERAF finansējums 713 135,10 EUR), Tērve
tes novada domes līdzfinansējums 36 579,73 EUR.

Topošā velotrase Dobelē, Jāņa Čakstes ielā 11.

DOBELĒ  TOP  VELOTRASE

Tērvetes pilsdrupas. 

Projektu līdzfinansē: Interreg VA Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 
2014.–2020. gadam.

Projekta noslēgums plānots 2022. gada jūlijā.

Dace Vācere, projekta vadītāja
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikā-

cijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

gaisā pavadīt laiku 
pēc skolas, darba un 
attīstīt dažādas jau
nas prasmes.

Aktīvās atpūtas 
parks būs lielisks 
papildinājums Do
beles sporta, atpūtas 
un tūrisma infra
struktūras attīstībai, 
nododot iedzīvotāju 
rīcībā inovatīvu iz
klaides un sportis
ko aktivitāšu objek
tu, tādējādi veicinot aktīvu dzīvesveidu.

Projekta kopējā summa ir 168 522,09 EUR 
bez PVN, kas tiek finansēta no pašvaldības bu
džeta līdzekļiem. Līguma termiņš projekta iz
strādei un realizācijai ir 10 mēneši.  

2021. gada 22. aprīlī Dobeles novada 
pašvaldībā tika parakstīts līgums ar fir
mu SIA ”We Build Parks” par velotrases pro

jekta izstrādi un realizāciju. Līgumu parakstīja 
toreizējais Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns un SIA “We Build Parks” val
des priekšsēdētājs Jānis Jansons. 

Rūta Kricka, 
Dobeles novada pašvaldības 

Būvvaldes vides dizainere

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecī-
bu instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam Dobeles novada Tērvetes admi-
nistrācija īsteno projektu LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājie-
nam rietumu Zemgalē” (“Following Traces of Livonian Crusade in Western 
Semigallia”/“Traces of Crusades”).

Šī objekta projekts ietver asfaltētas velotrases (pump track) izbūvi ar kopējo 
platību 650 m², teritorijas labiekārtojumu, parka un trases apgaismojumu, kā arī 
nelielu autostāvvietu. 

Velotrases būvlaukumā, Jāņa Čakstes ielā 11, ir pabeigti lietus kanalizācijas sis-
tēmas izbūves darbi, attīrīti blakus esošie grāvji, nostiprināta grunts un izveidotas 
lielākā daļa trases virāžu. Notiek pēdējie zemes darbi nepieciešamā reljefa veido-
šanai, paralēli tiek plānota trases asfaltēšana, ja tam būs labvēlīgi laikapstākļi.

T
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Piesaistot Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējumu, Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma “Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējā s attīstības startēģiju” ietva-
ros ir īstenots projekts “Sporta un 
aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana  
Auru pagasta Gardenes ciemā” 
(Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000002). 

Projekta mērķis ir izveidot publiski pieeja-
mu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru 
bērniem, jauniešiem un pieaugušiem iedzīvo-
tājiem Dobeles novada Auru pagasta Gardenes 
ciemā, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīša-
nu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzī-
vesvietā.

Līdz šim sporta un aktīvās atpūtas laukumi 
ir ierīkoti citos novada ciemos, taču Gardenē 
nebija brīvi pieejamu   modernu āra trenažieru 
un iekārtu sporta aktivitāšu veicināšanai.

Īstenojot projektu, Gardenes iedzīvotājiem 
tagad ir brīvi pieejams kvalitatīvs un mūsdie-
nīgs sporta un aktīvās atpūtas laukums. Tādē-
jādi tiek veicināta ikdienas aktīvās atpūtas pa-
radumu veidošanās.

Āra trenažierus un iekārtas uzstādīja 
SIA “GoPlay”. Kopējās izmaksas – 19 148,25 EUR, 
t. sk., ELFLA finansējums – 17 233,42 EUR. 

Kristīne Ūdre,
Dobeles novada pašvaldības

projektu vadītāja

JAUNS 
ROTAĻU UN 
AKTĪVĀS 
ATPŪTAS 
LAUKUMS 
GARDENĒ

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS KULTŪRAS UN 
SPORTA PROJEKTU ĪSTENOŠANAI  
AUCES ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

omisija, iepazinusies ar iesniegtajiem kultūras 
un sporta projektiem un to atbilstību noliku-
mam, konstatēja, ka viens no iesniegtajiem 
sporta projektiem un visi kultūras projekti at-
bilst nolikumam, līdz ar to tika izskatīti un vēr-
tēti pēc būtības.

Dobeles novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu kultūras projektiem līdz 1000 EUR un 
sporta projektiem līdz 800 EUR varēja saņemt 
biedrības, nodibinājumi un fiziskas personas, 
kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma 
piešķiršanas mērķim.

Maira Ķikure, iesniedzot izvērtēšanai pro-
jektu “Līnas Kuģes un Žaņa Ābeles folkloras ma-
teriālu izpēte un apkopojums” iecerējusi veikt 
apjomīgu darbu, lai apkopotu teicēju Līnas 
Kuģes un Žaņa Ābeles folkloras materiālus, kas 

nav pieejami vienuviet, bet gan pa daļām da-
žādos muzejos, baznīcās un Latviešu folkloras 
krātuvē, turklāt zīmīga daļa materiālu pieejama 
vien zinātniskas ekspedīcijas dalībniekam Arvī-
dam Bomikam, kurš savulaik viesojies pie teicē-
jiem viņu mājvietā, lai veiktu ierakstus. Folklo-
ras materiālu apkopojums digitālā katalogā būs 
resurss, ko izmantot ekspozīcijā teicēju dzimtas 
mājās “Kadiķos”, Ķevelē, Vītiņu pagastā, un būs 
pieejams bez maksas visiem interesentiem. 
Projekta īstenošanai piešķirts viss prasītais fi-
nansējums 1000 EUR apmērā. 

Biedrība “Vecauces muiža” projektā ““Dzī-
vās bildes” Vecaucē”  iecerējusi izveidot atrak-
tīvi izglītojošu programmu Vecauces pilī. Tas 
būs intriģējošs un aizraujošs veids kā, liekot 
lietā savu radošumu, atjautību un izgatavotās 

auduma lelles kopā ar citiem aksesuāriem, pa-
šiem iestudēt un izspēlēt etīdes no teikām par 
Auci, Līgotņu kalnu un Lielauces ezeru. Ino-
vatīvi risinājumi, attīstot un pielāgojot prog-
rammu dažāda vecuma apmeklētāju grupām, 
priekšdienās būs lielisks risinājums, kā, iesais-
tot publiku, popularizēt novada kultūrvēsturis-
ko mantojumu. Projekta īstenošanai piešķirts 
viss prasītais finansējums 989,97 EUR apmērā. 

Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma” pro-
jekta “Ciku –  caku” īstenošanas gaitā plāno rī-
kot šūšanas apmācības. Biedrībai ir pieejamas 
telpas un nepieciešamais aprīkojums, lai šāda 
veida apmācības varētu notikt, un, uzklausot ie-
dzīvotāju ieteikumus, aktīvā biedrības vadītāja 
uzņēmusies īstenot jaunu projektu. Interesen-
tiem būs iespēja apgūt iemaņas gan tērpu mo-
delēšanā un šūšanā, gan apģērba pārveidošanā. 
Kopumā paredzēts rīkot astoņas  nodarbības 
divas reizes mēnesī. Projekta īstenošanai pie-
šķirts finansējums 900,94 EUR apmērā. 

Biedrība “Lielauces attīstībai” iecerējusi 
rīkot “Gada Lielaucnieks 2021” ceremoniju, 

pasniedzot īpašu balvu, kas iedibināta 2019. 
gadā. Balva tiek piešķirta Lielauces iedzīvotā-
jiem par īpašiem nopelniem aizvadītā gada lai-
kā. Ieceres īstenošanai piešķirti 740 EUR. 

Atbalstīto sporta projektu “Distanču slēpo-
šanas trases izveide mežā” iesniedza Mareks 
Ķikurs, saņemot 600 EUR atbalstu trases izvei-
dei un uzturēšanai. Veicinot aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī rūpējoties par iedzīvotāju 
emocionālo labsajūtu, Auces apkaimes mežā 
tiks izveidota distanču slēpošanas trase 8 km 
garumā, kam starta vieta būs Vītiņu pagasta 
“Kadiķos”. Distanču slēpošanas trase atradīsies 
ainaviskā mežā ar reljefu, kas interesentiem šo 
ziemas aktivitāti padarīs aizraujošu. Trase tiks 
uzturēta tik ilgi, cik vien laikapstākļi ziemas 
periodā to ļaus, izmantot to varēs bez maksas.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un aici-
nām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties 
plānotajos pasākumos! 

Gita Šēfere-Šteinberga,
Auces administrācijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

VAI PĀRMAIŅAS IR PROGRESA 
VIRZĪTĀJS?

ēdējā gada laikā ir pabeigta siltumtrases 
rekonstrukcija Dobelē posmā no Katoļu 
baznīcas gar veikalu “Maxima” un vies-

nīcu līdz Uzvaras ielai. Divu gadu laikā no saim-
nieciskās darbības rezultātā iegūtajiem finanšu 
resursiem tika investēti vairāk nekā 190 tūkstoši 
EUR. Projekts bija tehniski sarežģīts, jo pilsētas 
centrālajā daļā ir ļoti blīvi izvietotas citas pazemes 
komunikācijas un jāšķērso divas nozīmīgas ielas 
ar ievērojamu automašīnu un gājēju plūsmu.

Šos sarežģījumus palielināja fakts, ka, pilnī-
bā apturot karstā ūdens padevi pilsētā, vienlai-
kus bija jāveic vairāki nopietni darbi: jādemontē 
un no jauna jāizbūvē 120 m garš posms, rekons-
truētais posms jāpieslēdz esošajiem tīkliem, 
kā arī, izmantojot atslēgumu, Jāņa Čakstes un 
Avotu ielas siltumtrases atzaros jāuzstāda četras 
atdalošas noslēgierīces. Pateicoties iepriekšējai 
plānošanai, materiālu sagatavošanai montāžai 
un SIA “Dobeles Enerģija” darba kolektīva mak-
simālai atdevei, neskaitot darba stundas, plā-
noto deviņu darba dienu laikā pilsētas lielākajā 
daļā karstā ūdens padeve tika atjaunota piecās, 
bet pilnībā – septiņās dienās.

Paralēli šiem darbiem SIA “Dobeles Enerģi-
ja” rūpējās par jaunu siltumapgādes patērētāju 
piesaisti. Tas ir nozīmīgs solis ne tikai uzņē-
muma finansiālās stabilitātes nodrošināšanas 
virzienā, bet arī būtisks faktors gaisa kvalitātes 
uzlabošanai pilsētas centrā. 

Skumji, bet fakts, ka ne visus procesus uz-
ņēmums var ietekmēt. Situācija ekonomikā 
visiem ir redzama: neskaidrība par nākotnes 
izmaksām, būtiskas materiālu un izmaksu 
svārstības un negaidīti ekonomikas ierobe-
žojumi. Vienlaikus vērojami saspīlējumi pa-
saules un Eiropas politikā un ekonomikā, kas 
atsaucas uz izejvielu cenām. Ļoti nepateicīgs 
laiks nākotnes prognozēm un tālejošu plānu 
izvirzīšanai. Bet mums ir jābūt pietiekami gud-
riem, apveltītiem ar nākotnes vīziju ne tikai 
gada robežās, bet daudz ilgākā periodā.

Vienmēr esmu uzsvēris, ka enerģētisko 
resursu cenas ir atkarīgas no pasaules ten-

dencēm, pieprasījuma, piedāvājuma un poli-
tiski-ekonomisko darbību sekām. Vienīgais na-
cionālo valdību ietekmes līdzeklis uz resursu 
cenām ir gala patērētājiem piemērojamo no-
dokļu likmes. Pagājušā gadā ekonomisko iero-
bežojumu rezultātā pieprasījums pēc naftas un 
gāzes kritās, un to cenas būtiski samazinājās. 
Atjaunojoties pieprasījumam, negaidīti atklā-
jās, ka piedāvājums nevar kompensēt piepra-
sījumu, jo daudzas gāzes un naftas atradnes ir 
iekonservētas, īpaši slānekļa eļļas un gāzes, to 
darbības atjaunošana prasa laiku. Paralēli tam 
notiek “politiskas rotaļas” ar stratēģisko gāzes 
vadu ekspluatācijas iespējām, kas tiek lieliski 
izmantots kontekstā ar pēdējo gadu pieļauta-
jām nepilnībām Eiropas enerģijas tirgos.  

SIA “Dobeles Enerģija” kurināmā iepir-
kumu nākamajai apkures sezonai veic maija 
beigās, kad kurināmā cenas ir viszemākās. 
Salīdzinot konkursa rezultātā iegūto dabas gā-
zes cenu ar tās cenu pirmspandēmijas gados, 
jāsaka, ka tās ir ļoti līdzīgas. Piemēram, cena 
2018. gada un 2021. gada iepirkumos atšķiras 
tikai par 3,7%, kas šī gada pavasarī trauksmi 
noteikti neradīja. Diemžēl no vasaras sāku-
ma kurināmā cenu pieaugums tikai uzņēma 
apgriezienus, apsteidzot sadārdzinājumu gan 
būvmateriālu, gan pārtikas segmentos. 2021. 
gada oktobra sākumā tirgū piedāvātā dabas 
gāzes cena pret SIA “Dobeles Enerģija” nolīg-
to cenu ir palielinājusies četras reizes. Šādas 
izmaiņas liekas absurdas – kā no pasaku un 
teiku laikiem, ja vien tā nebūtu rūgta patiesība. 

Ļoti negribas vilkt paralēles ar pagājušā gad-
simta septiņdesmito gadu enerģētiskās krīzes 
sākumu vai 2008. gada ekonomisko krīzi, kad īsi 
pirms tās sākuma enerģētisko resursu cenas ļoti 
strauji palielinājās. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka 
SIA “Dobeles Enerģija” līgumi par kurināmā un 
enerģijas piegādi ir noslēgti par visu 2021./2022. 
gada apkures sezonu. Līdz jaunam iepirkumam 
izmaiņām nevajadzētu rasties. 

Lai mazinātu šādu risku iespējamību, ir ne-
pieciešams maksimāli dažādot enerģijas ieguves 

veidus, paralēli koncentrējot siltuma avotus vie-
nā katlu mājā, jo tikai vienā lielā objektā iespē-
jams panākt visaugstāko ieguldījumu atdevi uz 
saražoto enerģijas vienību. Uzņēmuma pirmie 
soļi šajā virzienā tika veikti tālajā 1996. gadā, 
centrālajiem tīkliem pieslēdzot Zaļās ielas sil-
tumapgādes rajonu. 2018. gadā šāda virzība tika 
turpināta, savienojot Spodrības ielas katlu mājas 
siltumapgādes sistēmu ar Ausmas ielas dzīvoja-
mo rajonu. Tuvākajā laikā noteikti ir jārisina cen-
trālo tīklu savienojums ar Bērzes ielas dzīvojamo 
rajonu un Bērzes upes otrā krastā esošo skolu 
kompleksu un slimnīcu. Plāni ir ambiciozi, bet 
bez to realizācijas šajos rajonos saglabāsies tikai 
viens kurināmā veids – dabas gāze. 

Dobeles pilsētā ir spēkā Jelgavas reģionā-
lā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008. 
gada 1. novembrī apstiprinātais siltumener-
ģijas tarifs. Trīspadsmit gadus SIA “Dobeles 
Enerģija” nav mainījusi siltumapgādes tarifu. 
2020. gada rudenī uzņēmums vērsās Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijā ar 
aprēķiniem par siltumenerģijas tarifa samazi-
nājumu no spēkā esošajiem 45,00 EUR/MWh 
uz 38,55 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības 
nodokļa). Tajā brīdī tas bija ekonomiski pa-
matots lēmums. Diemžēl tarifa izvērtēšanas 
process ievilkās, pa to laiku mainījās virkne iz-
maksu pozīciju, tajā skaitā notika iepriekš ap-
rakstītais kurināmā iepirkums, valstī noteiktā 
minimālā alga, elektroenerģijas cenu kāpums, 
izveidoti jauni pamatlīdzekļi. Rezultātā šobrīd 
tarifa projekts paredz pieaugumu – no 45,00 
EUR/MWh uz 54,01 EUR/MWh. Gribu uzsvērt, 
ka tas ir tikai iesniegtais projekts. Apstiprinā-
šanas gadījumā tā spēkā stāšanās laiks būs ne 
ātrāk kā 2022. gada 1. ceturksnis.

Ņemot vērā esošo situāciju, es aicinu visus 
patērētājus pievērst pastiprinātu uzmanību sil-
tumenerģijas un elektroenerģijas taupīšanas 
pasākumiem. Sākot ar visvienkāršāko, izslēdzot 
elektrību telpās, kurās neatrodaties, aizverot lo-
gus kāpņu telpā, līdz daudz būtiskākiem pasā-
kumiem – ēku ārsienu un bēniņu siltināšanai. 
Nonākot grūtību priekšā, cilvēki spēj apvieno-
ties un kopā paveikt lielas lietas. Manuprāt, mēs 
stāvam šādu lielu pārmaiņu priekšā. 

Ģirts Ozoliņš,
SIA “Dobeles Enerģija”
valdes priekšsēdētājs

AKTUALITĀTES

Ir pagājis ilgāks laiks, kopš pēdējā siltumapgādes jaunumu apskata no-
vada drukātajā presē. Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrība 
“Dobeles Enerģija” turpina darbu saskaņā ar apstiprināto vidējā termiņa 
darbības stratēģiju 2021.–2025. gadam.

P

Noslēdzies projektu konkurss finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras 
un sporta projektu īstenošanai Auces administratīvajā teritorijā. 27. ok-
tobrī projektu izvērtēšanas komisija iepazinās un izvērtēja iesniegtos 
kultūras un sporta projektus.



2021. gada 23. novembris. nr. 1 (1) 7 AKTUALITĀTES

Dobeles novada pašvaldības 
policijas kontaktinformācija

Brīvības ielā 15, 1. st., Dobele, LV-3701
Tālr.: 637 22002; e-pasta adrese: 

pasvaldibas-policija@dobele.lv

Priekšnieks: 
Jānis Fecers, tālr.: 29157209
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: 
pirmdienās 13.30–15.30 
piektdienās 9.30–11.30
Priekšnieka vietnieks:
Andis Lukša, tālr.: 22023626
Lietvedības pārzine:
Anželika Miezīte, tālr.: 63722002

Pašvaldības policijas dežūrmaiņas darba 
laiks: visu diennakti (24/7, arī brīvdienās 
un svētku dienās). Tālr.: 29785503

Auces un Tērvetes administrācijas 
iedzīvotāji turpmāk aicināti 

nepieciešamības gadījumā  zvanīt uz 
iepriekšminētajiem tālruņu numuriem!

PIELĀGOJAMIES SITUĀCIJAI UN CILVĒKU VAJADZĪBĀM

014.–2020. gada plānošanas periodā nova-
dā ir īstenoti un vēl turpinās vairāki Eiro-
pas Savienības (ES) fondu atbalstīti pro-

jekti, kas veicina sociālo pakalpojumu attīstību.
Saskaņā ar apkopoto informāciju novadā ir 

463 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 
kurām piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa, un 
223 bērni ar funkcionāliem traucējumiem.  

Kopš 2015. gada Dobeles novadā tiek īste-
noti dažādi atbalsta pasākumi un pakalpojumi 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
“Atver sirdi Zemgalē” (Nr. 9.2.2.1./15/I/001) 
ietvaros.  Aktivitātes ir domātas personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu liku-
miskajiem pārstāvjiem, lai novērstu šīs mērķau-
ditorijas nokļūšanu ilgstošās aprūpes institūcijās, 
pretēji tam nodrošinot sabiedrībā balstītu pakal-
pojumu pieejamību, kas veicinātu integrāciju 
ilgtermiņā. Pašreiz projektā ir izvērtēta 41 per-
sona ar GRT vajadzības, no tām 28 personas jau 
saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Izvēr-
tētas ir arī 45 bērnu ar FT vajadzības, 30 no tiem 
jau saņem dažāda veida pakalpojumus.

Personām ar GRT ir iespēja saņemt no pro-
jekta līdzekļiem apmaksātas speciālistu indivi-
duālās konsultācijas (fizioterapeits, psihologs, 
mākslas terapeits u. c. – līdz 100 konsultācijām), 
nodarbības atbalsta grupās (līdz 100), darboties 
specializētās darbnīcās (līdz 5 dienām nedēļā 
līdz pat projekta beigām 2023. gada augustā), 
ko nodrošina SIA “Dare Audeamus”, kā arī darb-

dienās apmeklēt Dobeles dienas aprūpes cen-
tru “Solis”. Personām ar GRT, kuras ir projektā 
izvērtētas un kurām atbalsta plānā ir ierakstīta 
ārsta rekomendācija, līdz 30 diennaktīm gadā 
ir pieejams pakalpojums “Atelpas brīdis”. Da-
ļēji pieejams ir arī sabiedrībā balstīts sociālais 
pakalpojums “Grupu dzīvokļi”, ko no projekta 
līdzekļiem saņem viena persona, taču, attīstot 
atbilstošu infrastruktūru, no 2023. gada šo pa-
kalpojumu varēs nodrošināt vēl 10 personām.

Projekta īstenošanas laikā bērniem ar FT ir 
pieejami dažādi sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumi līdz 100 reizēm, kā arī līdz 40 reizēm 
viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Tāpat bērni 
no 3–18 gadu vecumam, ieskaitot tos, kuru va-
jadzības nav izvērtētas projektā, bet kuriem ir 
noteikta īpašā kopšana, var saņemt pakalpoju-
mu “Atelpas brīdis” līdz 30 diennaktīm gadā. 
Turklāt 15 bērni, kuriem ir noteikta īpaša kop-
šana, saņem aprūpes pakalpojumu. Šo bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem šis pakalpojums 
dod iespēju strādāt vai mācīties, kā arī vismaz 
40 stundas mēnesī veltīt laiku sev. 

“Atelpas brīdis” ir jauns sociālais pakalpo-
jums Dobeles novadā, tas nodrošina īslaicīgu 
sociālo aprūpi bērniem ar FT un viņu ģime-
nēm, kā arī pilngadīgiem jauniešiem un pieau-
gušajiem. Laikā, kad ģimene ir uzticējusi savu 
bērnu vai pieaugušo FT speciālistiem, tā var 
nodoties pilnvērtīgai atpūtai, doties ekskursi-
jās, vairāk pievērsties citiem ģimenes locek-
ļiem, saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Kopš šī gada jūnija pakalpojums “Atelpas brī-
dis” tiek nodrošināts Dobeles pagasta Lejasstraz-
du “Namiņā”. Pakalpojums izveidots INTERREG 
programmas Latvijas–Lietuvas pārrobežu sa-
darbības projekta “ACCESSlife” LLI-365 ietvaros. 
Šovasar šo pakalpojumu jau ir izmantojušas vai-
rākas bērnu ģimenes. Pilnībā izremontētās, ap-
rīkotās un mēbelētās telpās strādā profesionāli 
speciālisti. Ir pieejama plaša fizioterapijas telpa. 

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta so-
ciālā aprūpe, uzraudzība, speciālistu konsultā-
cijas, ēdināšana, pašaprūpes spēju un sociālo 
prasmju attīstība, dažādas aktivitātes, saturīga 
brīvā laika pavadīšana un pastaigas. Pakalpo-
jumu nodrošina zinoši speciālisti – sociālais 
audzinātājs, speciālais pedagogs, sociālais dar-
binieks, medicīnas māsa.

Dobeles novadā deklarētām personām pakal-
pojumu līdzfinansē no projekta “Atver sirdi Zem-
galē” līdzekļiem (73 EUR diennaktī), savukārt 
citu pašvaldību iedzīvotāji tiek aicināti vērsties 
savas dzīvesvietas Sociālajā dienestā, lai uzzinātu 
par pakalpojuma finansēšanas iespējām.

Līdz 2022. gada beigām tiks īstenots Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts pro-
jekts Nr. 9.3.1.1/18/I/014 “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
Dobeles novadā”, kas paredz izveidot vai papla-
šināt jau esošos sabiedrībā balstītos sociālos 
pakalpojumus Dobeles novadā.

•	 Pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” personām 
ar GRT (10 personām) izveide Ādama ielā 2, Dobe-
lē – telpu pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde. 

•	 Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” 
personām ar GRT (16 personām) izveide Āda-
ma ielā 2, Dobelē – telpu pārbūve un pielāgo-
šana pakalpojuma sniegšanai, aprīkojuma un 
mēbeļu iegāde. 

•	 Pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs 
personām ar GRT” (20 personām) izveide Brī-
vības ielā 27, Dobelē – telpu pārbūve, aprīkoju-
ma un mēbeļu iegāde.

Aucē ir izveidots dienas centrs “Baltā māja”, 
Bēnē – dienas aprūpes centrs ”Bēne”, piedā-
vājot bērniem iespēju attīstīt dažādas dzīvē 
nepieciešamas prasmes un iemaņas, saturīgu 
laika pavadīšanas iespēju, komunicēt un vien-
kārši būt kopā. Šis pakalpojums raisa arvien 
lielāku interesi. Sociālās darbinieces Ieva Ūd-
re-Kalniņa Bēnes dienas aprūpes centrā un 
Dana Ļaskovska ar savu palīdzi Leldi Rupeiku 
Auces dienas centrā plāno ļoti dažādas un aiz-
raujošas nodarbības bērniem, un bērnu inte-
rese par šiem centriem strauji aug.

Tuvākajā laikā, ņemot vērā Dobeles novada 
paplašināšanos, tiks ieviestas strukturālas pār-
maiņas sociālā darba nodrošināšanai Dobeles 
novadā.

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības 

projektu vadītāja

aika periodā no 2021. gada 6. aprīļa līdz 
19. maijam tika īstenota Dobeles, Auces  
un Tērvetes novadu jauniešu kvan-

titatīva aptauja. Pētījuma mērķis bija iegūt  
jaunizveidotā Dobeles novada statistisku par 
jauniešiem (to, kuri dzīvo, mācās vai strādā 
Dobeles, Auces vai Tērvetes novados), kā arī 
socioloģisku raksturojumu. Situācijas izpētes 
un jauniešu aptaujas dati apkopoti un analizēti 
jaunatnes jomas eksperta ziņojumā.

2021. gada 12. oktobrī notika “Darba semi-
nārs jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldībā 
darbā ar jaunatni iesaistītajām personām”. Se-
mināra dalībniekus iepazīstināja ar izpētes un 
jauniešu aptaujas rezultātiem, speciālisti dis-
kutēja un izvirzīja jaunatnes jomā risināmos 
izaicinājumus, sniedzot ierosinājumus darba 
ar jaunatni modelim jaunajā novadā.

21.–23. oktobrī tika organizētas “Neformālās 
izglītības apmācības jauniešiem sociālās iekļau-

šanas un līdzdalības veicināšanai”. Piedalīties 
bija aicināti 15 jaunieši-līderi (no Dobeles – 5, no 
Tērvetes – 5, no Auces – 5) un 4 atbalsta personas 
ar mērķi iepazīties un apgūt jaunas zināšanas 
un prasmes par līdzdalību, līderību, komandas 
veidošanu, sadarbību un piederību, kas turpmāk 
palīdzēs visiem veiksmīgāk sadarboties jaunat-
nes politikas īstenošanā jaunizveidotajā novadā. 
Šie jaunieši būs kā “tilts” uz plašāku jauniešu 
loku novadā. Jaunieši tika iepazīstināti ar plā-
notajām aktivitātēm – “Kafija ar politiķiem” un 
“Projekta noslēguma konference”.

29. oktobrī notika  jauniešu un lēmumu 
pieņēmēju tikšanās – “Kafija ar politiķiem”.  
Dalībnieki tika iepazīstināti ar izpētes rezultā-
tiem, diskutēja par jaunatnes jomas aktuālāka-
jiem jautājumiem un izaicinājumiem no jau-
niešu skatu punkta, kā arī definēja jaunatnes 
politikas rīcības virzienus. 9. novembrī notika 
“Projekta  noslēguma konference”.

Par katru projekta aktivitāti sīkāka informā-
cija sekos Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un ve-
selības centra mājaslapā u. c. sociālajos tīklos.

* Dobeles novada pašvaldības projekts 
“TAD tālāk kopā!” (Nr. VP2020/1.2-16) īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2020. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros. Projekta aktivitātes 
plānots īstenot no 07.12.2020. līdz 15.11.2021.

Projekta mērķis: izstrādāt darba ar jaunatni 
modeli un pierādījumos balstītas rekomendā-
cijas rīcības plānam jaunatnes politikas īste-
nošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā Dobeles 
novadā.

Projekta mērķa grupa: tiešā mērķa gru-
pa – Dobeles, Auces, Tērvetes novada jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Netiešā mērķa 
grupa – darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti, 
institūcijas un lēmumu pieņēmēji Dobeles, Au-
ces, Tērvetes novadā.

Inita Neimane,
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja 
Tālr.: 63720282 

Palielinoties atkritumu apglabāšanas poli-
gona “Brakšķi” jaunajam tarifam, ko apstipri-
nājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (SPRK), no 1. decembra līdz 31. de-
cembrim sadzīves atkritumu apglabāšanas pa-
kalpojuma tarifs, ar dabas resursa nodokli, bez 
pievienotās vērtības nodokļa, būs 73,61 EUR/t 
(bez PVN), līdzšinējo 65,48 EUR/t (bez PVN). 

1) Saistībā ar iepriekš minēto, no 2021. gada 
1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim 
paaugstināsies pakalpojumu maksa, un tā būs:

– Auces pilsētā un Bēnes, Īles, Lielauces, 
Ukru, Vecauces, Vītiņu, pagastos: 

maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu – 15,99 EUR/m3 bez PVN, 
PVN 21% – 3,36 EUR, kopā – 19,35 EUR/m3 ar 
PVN 21%, 

– maksa par lielgabarīta atkritumu apsaim-
niekošanu – 18,54 EUR/m3 bez PVN, PVN 21% –  
3,89 EUR, kopā – 22,43 EUR/m3 ar PVN 21%. 

2) Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagastos: 
– maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu – 17,41 EUR/m3 bez PVN, 
PVN 21% – 3,66 EUR, kopā – 21,07 EUR/m3 ar 
PVN 21%, 

– maksa par lielgabarīta atkritumu ap-
saimniekošanu – 11,91 EUR/m3 bez PVN, 

PVN 21% –  2,50 EUR, kopā – 14,41 EUR/m3 ar 
PVN 21%. 

Vienlaikus informējam, ka Saeimā ir iesnieg-
ti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas 
paredz būtisku nodokļa likmes par atkritumu 
apglabāšanu pieaugumu no 2022. gada 1. janvā-
ra. Šīs gaidāmās izmaiņas ietekmēs atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, par kurām SIA “Eco 
Baltia vide” informēs iedzīvotājus atsevišķi. Taču 
jau šobrīd SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas 
iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu in-
vestē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, 
padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. 
Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņē-
mumā radītos atkritumus, iedzī votājiem ir iespēja 
samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izve-
šanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia   vide” savos ap-
kalpotajos novados nodrošina bez maksas. 

Informācija par SIA “Eco Baltia vide” un tās 
piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama www.
ecobaltiavide.lv.

Alise Zvaigzne,
AS “Eco Baltia vide” 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: 28780467 e-pasts:  

 alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv

aņemot papildu pārtikas komplektu, 
ir jāuzrāda derīga pašvaldības sociālā 
dienesta izsniegta izziņa par atbilstību 

trūcīgās mājsaimniecības statusam vai maz-
nodrošinātas mājsaimniecības statusam, vai 
arī krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecī-
bas statusam.

Minēto paredz 5. oktobrī valdības sēdē 
apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos “Darbības programmas” Pārtikas 
un pamata materiālās palīdzības sniegšana 
vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” īstenošanas noteiku-
mi”.

Mērķgrupas personas, kuras deklarējušās 
Dobeles novadā, pārtikas pakas var saņemt:

Brīvības ielā 3, Dobelē – otrdienās, piekt-
dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. 
Tālr.: 29927284;

Tehnikas ielā 10, Aucē – trešdienās no plkst. 
16.00 līdz 18.00. Tālr.: 28706993.

Novada iedzīvotāji, kuriem ir neskaidrība 
par statusu vai nepieciešama sociālā palīdzība, 
var sazināties ar savas deklarētās dzīvesvietas 
sociālajiem darbiniekiem:

Dobeles novada Sociālais dienests, tālr.: 
63700145, 25631574, 63700193, 25612745.

Auces Sociālais dienests, tālr.: 26124109, 
28688561, 63758153, 28343820.

Tērvetes Sociālais dienests, tālr.: 27843419 
(Tērvetes pagasts); 63729461, 27842693 (Augst-
kalnes pagasts); 27840623 (Bukaišu pagasts).

 

Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste

iveta.dembovska@dobele.lv

“Atelpas brīdis” ir jauns sociālais pakalpojums Dobeles 
novadā.

NO 1. DECEMBRA MAINĪSIES MAKSA PAR ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANU AUCES PILSĒTĀ, TĒRVETĒ UN 
TUVĒJOS PAGASTOS

PAPILDU PĀRTIKAS PAKAS ZEMU 
IENĀKUMU MĀJSAIMNIECĪBĀM

„TAD  TĀLĀK  KOPĀ!”

Mainoties situācijai valstī, kas saistīta ar Covid-19 izplatīšanos, nemai-
nīgi aktuāls paliek sociālais darbs nu jau paplašinātajā Dobeles novadā. 
Arvien vairāk ir nepieciešama palīdzība – jo īpaši mūsu sabiedrības ne-
aizsargātākajai daļai – bērniem, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem, pensionāriem. 

2

Katram cilvēkam zemu ienākumu mājsaimniecībā no 1. oktobra līdz 
gada beigām būs iespēja saņemt papildu pārtikas ko mplektu Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta sniegšanas vietā, lē-
musi Labklājības ministrija.

S

Projekta ietvaros no 2020. gada decembra līdz 2021. gada aprīlim veikta darba 
ar jaunatni situācijas izpēte, kartēšana, pašvaldībās (Dobeles, Auces vai Tērve-
tes novados) esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu  un dokumentu analīze.

L
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Dobeles novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

„DOBELES NOVADA ZIŅAS” 
Iznāk vienu reizi mēnesī līdz 15. datumam.

Tirāža: 9000 eksemplāru. 
Veido: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti.

Iespiests: SIA „Talsu tipogrāfija”, Reģ. Nr.: 40003309555,
Adrese: Jaunā iela 17, Talsi, Talsu novads, Latvija.

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

Izdevuma elektroniskā versija: www.dobele.lv 

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

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

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

Saskaņā ar Ministru kabineta 
14.07.2020. noteikumu Nr. 445 “Kārtība, 
kādā iestā des  ievieto informāciju inter-
netā” iestāde nodrošina tās kompetencē 
esošās informācijas pieejamību iestādes 
oficiālajā tīmekļvietnē vai pārraugošās 
iestādes oficiālajā tīmekļvietnē un mobi-
lajā lietotnē ( ja tāda izveidota), izņemot 
informāciju, kas ir klasificējama kā iero-
bežotas pieejamības informācija vai valsts 
noslēpums, vai nav publicējama atbilstoši 
speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Dobeles novada pašvaldības oficiālā tī-
mekļvietne ir www.dobele.lv Vienlaikus infor-
mējam, ka līdz brīdim, kad tiks pilnveidota 
Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietne, 
kurā būs pieejama pilnīga informācija par 
visu apvienoto Dobeles novadu, darbosies arī 
Tērvetes un Auces administratīvo teritoriju 
tīmekļvietnes www.auce.lv un www.tervetes
novads.lv 

Tāpat aktuālajai informācijai iespējams 
sekot līdz sociālajā tīklā Dobeles novada 
pašvaldības Facebook kontā.  

Dobeles novada pašvaldības informācija 

Domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis uzsver, 
ka ir būtiski nodrošināt iedzīvotājiem šādu ie-
spēju, lai viņi sev ērtos un, ņemot vērā arī pa-
stāvošo epidemioloģisko situāciju, drošos aps-
tākļos varētu sekot līdzi Domes darbam.

Lai klātesošie iedzīvotāji, kā arī personas, 
kuras ir uzaicinātas uz Domes sēdi, varētu 
piedalīties debatēs, jāsaņem priekšsēdētāja 
uzaicinājums piedalīties debatēs, nav atļauts 
traucēt un kavēt sēdes gaitu.

Domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mē-
nesī sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot 
sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes 
darba kārtību, Domes kārtējās sēdes parasti 
notiek mēneša pēdējā ceturtdienā.

Līdz šim ar Domes pieņemtajiem lēmu-
miem un sēžu protokoliem novada iedzīvotāji 
varēja iepazīties pašvaldības portālā www.do
bele.lv, kur ir pieejami arī Domes sēžu audioie-
raksti. Tā būs arī turpmāk, bet papildus tam 
tiks nodrošināta iespēja Domes sēdes vērot 
interneta tiešraidēs, kas interesentiem ļaus ne-
pastarpināti sekot līdzi Dobeles novada domes 
lēmumu pieņemšanas procesam.

Turpmāk pašvaldības informācijas kanā-
los – tīmekļvietnē www.dobele.lv un pašvaldī-
bas Facebook kontā – tiks publicēta informācija 
par tuvāko Domes sēdes tiešraidi. 

Dobeles novada pašvaldības informācija 

Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 ga-
dos

Meža inventarizācija ir informācijas iegū-
šana par mežu un tam piegulošiem purviem, 
meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilp-
stošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem 
un laucēm konkrētā meža īpašumā vai val-
dījumā un iegūtās informācijas dokumen-
tēšana. Datus par veiktajām meža inventari-
zācijām uzglabā Valsts meža dienests (VMD) 
informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 
20 gados ir jāatjauno meža inventarizācija, to 
paredz Meža likums. Šogad meža inventari-
zācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 
2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā 
mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, pie-
mēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas 
vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks, 
stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot in-
ventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju 
mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var saņem atbal-
stu un nodokļu atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimnie-
cisko darbību var veikt tikai tad, ja ir derīga 
meža inventarizācija. Bez tās nevarēs saņemt 
apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums 
ir sauso, bojāto un vēja gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu 
atmežošanu – pārveidotu mežu citā zemes lie-
tošanas veidā, piemēram, par lauksaimniecī-
bas zemi. Tāpat inventarizācija nepieciešama, 
lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, 
pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības fi-
nansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares 
atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas datus ņem vērā, ap-
rēķinot nekustamā īpašuma nodokli. Ja in-
ventarizācija ir spēkā, meža īpašnieks saņem 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpa-
šumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās 
darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, 

kuras VMD atzinis par atjaunotām meža zemē 
vai ieaudzētām lauksaimniecības zemē un ku-
rās valdošās koku sugas koku vecums pārbau-
des gadā nepārsniedz:

• skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;
• mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalks-

ni) 20 gadu;
• baltalksnim 10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža inventarizāciju?
VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties 

par inventarizācijas derīguma termiņu, ja tas 
beidzies vai tuvojas beigām, veikt inventari-
zāciju un jaunos datus iesniegt VMD. Meža 
inventarizācijas veikšana jāplāno laicīgi, jo to 
nav ie  spējams veikt dažās dienās, tas var pra-
sīt pat vairākus mēnešus.

Par derīguma termiņu meža īpašnieks pri-
māri var pārliecināties inventarizācijas izdrukā, 
kuru viņam izsniedzis inventarizācijas veicējs. 
Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos inventari-
zācijas izdruka var pievilt, piemēram, ja meža 
īpašnieks inventarizāciju nav iesniedzis VMD, 
ja pēc meža inventarizācijas izgatavošanas ir 
veikta īpašuma sadalīšana, kuras rezultātā tiek 
sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv 
prasība izgatavot jaunu meža inventarizāciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD 
par Meža valsts reģistra lietošanu, attiecīgo in-

formāciju var iegūt paši no Meža valsts reģistra.
Noskaidrot sava meža inventarizācijas statu-

su var arī attālināti, vēršoties jebkurā VMD mež-
niecībā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvē-
las kāds no sertificētiem meža inventarizācijas 
veicējiem, jo šos darbus ir tiesīgas veikt tikai 
sertificētas personas. Meža inventarizācijas vei-
cēju saraksts pieejams ej.uz/inventarizacijasvei
ceji. Ar sertificēto meža inventarizācijas veicēju 
jānoslēdz līgums, jānodod zemes robežu plāna 
kopija un aktualizētie meža inventarizācijas 
dati, ja īpašumā jau ir bijusi veikta meža inven-
tarizācija. Sagatavotās meža inventarizācijas 
dati jāiesniedz VMD lēmu ma pieņemš  anai par 
meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts 
reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus būt atbildī-
giem un veikt uzliktos pienākumus – aktualizēt 
sava meža inventarizācijas datus.

Vairāk informācijas par meža inventarizāci-
ju var iegūt www.vmd.gov.lv.

Vineta Vilcāne,
Valsts meža dienesta 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29386203

E-pasts: vineta.vilcane@vmd.gov.lv
www.vmd.gov.lv

MEŽA ĪPAŠNIEKA IEGUVUMI NO DERĪGAS INVENTARIZĀCIJAS

DOBELES NOVADA DOMES SĒDES 
VARĒS VĒROT TIEŠRAIDĒ

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudēja:

Auces novada domes 2015. gada 29. decem-
bra saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Auces novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;

Dobeles novada domes 2021. gada 25. februā-
ra saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Dobeles novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;

Tērvetes novada domes 2018. gada 22. februā-
ra saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Tērvetes novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.

“Latvijas Vēstnesis” atbilstoši likumam 
“Oficiālo publikāciju un tiesiskās informāci-
jas likums” izdod oficiālo izdevumu “Latvijas 
Vēstnesis” un nodrošina tā pieejamību tīmekļa 

vietnē www.vestnesis.lv, kā arī sistematizē tie-
sību aktus un nodrošina to pieejamību tīmekļa 
vietnē www.likumi.lv.

Šobrīd pašvaldībā tiek pārskatīti virkne 
saistošo noteikumu. Novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību saistošie noteikumi, kas nav 
pārskatīti, ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2022. gada 
1. jūnijam, izņemot saistošos noteikumus par 
teritorijas plānojumu, kas tiek izstrādāti līdz 
2025. gada 31. decembrim.

Tāpat kā līdz šim iedzīvotāju ērtībai visi 
saistošie noteikumi būs pieejami arī Dobeles  
novada mājaslapā www.dobele.lv  

Dobeles novada pašvaldības informācija 

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU 
PUBLICĒŠANU UN SPĒKĀ STĀŠANOS 

JAUTĀJIET – MĒS ATBILDĒSIM!
Aicinām izmantot iespēju un saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas sais-

tīti ar pašvaldības darbu! Jautājumus iespējams nosūtīt:  
– elektroniski: dome@dobele.lv  
– pa pastu: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
ar norādi informatīvā izdevuma “Dobeles Novada Ziņas ” veidotājiem. 

PAR OFICIĀLO DOBELES NOVADA 
TĪMEKĻVIETNI 

Jau 25 gadus Latvijā notiek 
amatierteātru iestudējumu parāde 

“Gada izrāde” ar mērķi noteikt gada labāko 

iestudējumu. Šoreiz Gunāra Priedes 

“Zilā” ir ieguvusi trīs visaugstākās nominācijas!

No sirds sveicam Tērvetes amatierteātra 

“Trīne” aktrisi INITU ROZI,  
režisori DZINTRU ZIMAIŠU un 
scenogrāfu IVARU NOVIKU!  

Paldies par jūsu 
ieguldīto darbu un 

radošumu! 
Lai vienmēr 

izdodas pārsteigt 
skatītājus 

visnegaidītākajos 
veidos! 

AKTUALITĀTES

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet 
arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 
20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Ak-
tuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadīju-
mā, kā arī tad, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības. 

Dobeles novada domes (turpmāk – Domes) deputāti lēmumus pieņem sēdēs, kuras ir 
atklātas, tajās var būt klāt ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes 
un pašvaldību iestāžu amatpersonas. Turpmāk jebkurš interesents Domes sēdes va-
rēs vērot tiešraidē internetā.

Atgādinām, ka saskaņā ar 2021. gada 19. jūlija Dobeles novada domes saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 2 “Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu pub-
licēšanas vietu” pašvaldības saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā  izde-
vumā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
“Latvijas Vēstnesī”, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.


