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DOBELES
NOVADA
ZIŅAS
MAIJĀ

Dobeles novada dome 2021. gada 7. aprīļa
ārkārtas sēdē nolēma:
Iesniegt projekta «Digitālā
ekskursija pa Dobeles Livonijas
ordeņa pils kompleksu «Senās
pils teikas stāsta…»» iesniegu-

mu projektu konkursam «Valsts
kultūrkapitāla fonda 2021. gada
mērķprogramma
«KULTŪRELPA»», nosakot kopējo finansē-

jumu 12 222,50 EUR (tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis),
kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 11 479 EUR un

Dobeles Tūrisma un informācijas centra budžeta finansējums
744,50 EUR.

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Zaļā iela 70 un Zaļā iela
72 Dobelē sadalīšanai un robežu
pārkārtošanai;
2. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Skolas ielā 13, Dobelē, zemes vienības sadalīšanai;
3. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
«Rūtas» Bikstu pagastā zemes
vienības sadalīšanai;
4. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
Zivju iela 7 un Zivju iela 3 Dobelē
sadalīšanai un robežu pārkārtošanai;
5. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
«Ruki» Bikstu pagastā zemes vienības sadalīšanai;
6. apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
«Tīrumi» Bikstu pagastā zemes
vienības sadalīšanai;
7. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu «Ezeriņi» Annenieku pagastā divos atsevišķos īpašumos;
8. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Lazdu iela 5 Auru
pagastā trijos atsevišķos īpašumos;
9. atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu «Palejas» Penkules pagastā trijos atsevišķos īpašumos;
10. atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu Stirnu iela 1 Krimūnu pagastā divos atsevišķos īpašumos;
11. atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu «Avenes» Bērzes pagastā četros atsevišķos īpašumos;
12. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu «Vīnkalni» Bērzes

pagastā četros atsevišķos īpašumos;
13. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu «Sudmaļi» Jaunbērzes pagastā divos atsevišķos īpašumos;
14. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu «Gudži» Auru pagastā divos atsevišķos īpašumos;
15. apvienot
nekustamos
īpašumus «Jaunzemnieki 294» un
«Jaunzemnieki 295» Auru pagastā un jaunizveidotā nekustamā
īpašuma zemes vienībai 0,1271 ha
kopplatībā noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
16. apvienot
nekustamos
īpašumus «Jaunzemnieki 278» un
«Jaunzemnieki 286» Auru pagastā un jaunizveidotā nekustamā
īpašuma zemes vienībai 0,128 ha
kopplatībā noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
17. nodot Dobeles Invalīdu
biedrībai bezatlīdzības lietošanā
uz laiku ne ilgāk kā uz 10 gadiem,
sākot ar līguma parakstīšanas
dienu, nekustamā īpašuma Brīvības iela 3 Dobelē sastāvā esošās
telpas bibliotēkas ēkā 1. stāvā
176.1 m2 platībā un telpu Nr. 1
garāžas ēkā 53.3 m2 platībā;
18. nodot Dobeles Diabēta
biedrībai bezatlīdzības lietošanā
uz laiku ne ilgāk kā uz 10 gadiem,
sākot ar līguma parakstīšanas
dienu, nekustamā īpašuma Brīvības iela 3 Dobelē sastāvā esošās
telpas bibliotēkas ēkā 1. stāvā
48.5 m2 platībā un ēku (šķūni)
38,3 m2 platībā;
19. nodot biedrības «Latvijas
Sarkanais Krusts» Dobeles nova-

da komitejai bezatlīdzības lietošanā uz laiku ne ilgāk kā uz 10 gadiem, sākot ar līguma parakstīšanas dienu, nekustamā īpašuma Brīvības iela 3 Dobelē sastāvā esošās 1. stāva telpas 8.5 m2
platībā, 2. stāva telpas 166.5 m2
platībā un telpu Nr. 2 garāžas ēkā
63.9 m2 platībā;
20. atcelt Dobeles novada
domes 2018. gada 31. maija lēmuma Nr. 121/5 «Par izsoles rezultātu apstiprināšanu» 1. punktu un
2018. gada 11. jūnijā noslēgto
pirkuma līgumu Nr. 9.9/44-2018,
noslēdzot atcēlējlīgumu;
21. atcelt Dobeles novada
domes 2018. gada 27. decembra
lēmuma Nr. 287/15 «Par izsoles rezultātu apstiprināšanu» 2. punktu
un 2019. gada 15. janvārī noslēgto
pirkuma līgumu Nr. 9.9/10-2019,
noslēdzot atcēlējlīgumu;
22. atcelt Dobeles novada domes 2020. gada 25. jūnija
lēmumu Nr. 175/9 «Par pašvaldības nekustamā īpašuma «Galenieki 148» Dobeles pagastā,
Dobeles novadā, atsavināšanu»
un 2020. gada 26. jūnijā noslēgto
pirkuma līgumu Nr. 9.9/45-2020,
noslēdzot atcēlējlīgumu;
23. atsavināt pirmpirkuma
tiesīgajai personai nekustamo
īpašumu - dzīvokli Nr. 20 Bērzes
ielā 11, Dobelē, 25 m2 platībā;
24. atsavināt pirmpirkuma
tiesīgajai personai nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr. 19 Bērzes
ielā 30, Dobelē, 57,6 m2 platībā;
25. atsavināt pirmpirkuma
tiesīgajai personai nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr. 8 «Ziedugravās 6», Naudītē, Naudītes
pagastā, 34,6 m2;

26. pārdot atklātā izsolē
nekustamos īpašumus: dzīvokli Nr. 50 Priežu ielā 30, Gardenē,
Auru pagastā, 59,9 m² platībā,
zemesgabalu «Jaunzemnieki 144»
Auru pagastā 0,058 ha platībā, zemesgabalu «Galiņi» Bikstu pagastā 0,77 ha platībā un zemesgabalu
«Bērzmalas» Dobeles pagastā 1,14
ha platībā, pašvaldības Īpašuma
konversijas komisijai apstiprināt
izsoles noteikumus un organizēt
nekustamo īpašumu atsavināšanu
likumā noteiktajā kārtībā;
27. apstiprināt pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
izsoles rezultātus;
28. nodot
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju «Birztalas 10»
un «Dzenīši» Bērzes pagastā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām;
29. ar 2021. gada 30. aprīli
izbeigt Dobeles novada pašvaldības pienākumu pārvaldīt dzīvojamās mājas, kurās visi dzīvokļi
privatizēti par pajām:
- «Dainas» Penkules pagastā,
kas sastāv no astoņiem dzīvokļu
īpašumiem, šķūņa, divām kūtīm un
zemesgabala 0,5366 ha platībā;
- «Uzaugas» Penkules pagastā,
kas sastāv no diviem dzīvokļu īpašumiem un zemesgabala 0,14 ha
platībā;
- «Indrāni» Penkules pagastā,
kas sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem, šķūņa un zemesgabala
0,4913 ha platībā;
30. apstiprināt Dobeles novada domes saistošos noteikumus Nr. 8 «Par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»;

Dobeles novada dome 2021. gada 29. aprīļa
sēdē nolēma:
31. apstiprināt Dobeles novada pašvaldības autoceļu un to
posmu sarakstus ar autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai
(no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim)
un ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim);
32. uzdot Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai norakstīt
no bilances debitoru bezcerīgos
parādus un atzīt pašvaldības
ieņēmumos pārmaksas, kurām
iestājies noilgums:
33. apstiprināt Dobeles novada pašvaldības konsolidēto
2020. gada pārskatu;
34. piešķirt finansiālu atbalstu 283.00 euro apmērā Nodibinājumam «Zinātnes un inovāciju
parks» īstenotā projekta «Mana
zeme skaistā» interneta risinājuma izveidei;
35. apstiprināt Dobeles novada domes saistošo noteikumu
Nr. 7 «Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 «Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Dobeles novadā»» precizēto redakciju;
36. izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2018. gada
28. jūnija lēmumā Nr. 158/7 «Par
Dobeles sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas
sastāva un nolikuma apstiprināšanu» un apstiprināt sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
plānu.
Informāciju sagatavoja:
Dace Riterfelte,
Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu vadītāja
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Apvienotā Dobeles novada iedzīvotāju un
uzņēmēju aptaujas rezultāti
Lai izstrādātu jaunveidojamā Dobeles novada
attīstības plānošanas dokumentus: Dobeles
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2045.
gadam un Dobeles novada attīstības programmu
2021.–2027. gadam, no 2021. gada 21. februāra
līdz 31. martam, sadarbībā ar telpiskās plānošanas
uzņēmumu SIA «Reģionālie projekti» un Auces un
Tērvetes novada pašvaldību tika organizēta divu
aptauju veikšana.
Aicinājums piedalīties aptaujā tika izplatīts dažādos publiskos
komunikācijas kanālos: pašvaldību
informatīvajos izdevumos, interneta mājaslapās un sociālo tīklu
profilos, kā arī personīgi uzrunājot potenciālos respondentus. No
visām iedzīvotāju anketām 49 tika
saņemtas papīra formā, pārējās –
aizpildītas elektroniski.
Abās aptaujās kopā piedalījās
599 respondenti, anketu aizpildīšana bija anonīma. Iedzīvotāju
aptaujas respondentu aktivitāte visās esošajās pašvaldībās –

Auces, Dobeles un Tērvetes novadā - bija proporcionāla iedzīvotāju skaitam, tādēļ vienlīdz labi
pārstāv visu novadu iedzīvotāju
vajadzības. Savukārt uzņēmēju
aptaujas respondenti vienlīdzīgā
daudzumā norādījuši, ka nodarbojas kādā no līdzšinējo novadu
teritorijām.
Tika noskaidrots, ar ko lepojas katra novada iedzīvotāji.
Auces novada iedzīvotāji – ar
sakoptu novadu, sakārtotu vidi,
skaistu dabu, Auces pilsētu, izglītības iestādēm, t.sk. Auces vidus-

skolu un skolēnu sasniegumiem,
mūzikas skolu, pūtēju orķestra
sasniegumiem, skaistu kultūras
namu, kultūras programmu un
pasākumiem, Vecauces pili un
parku, bērnu laukumiem, velo
trasi un āra trenažieriem, pensionāru biedrību «Mežābeles»,
ar cilvēkiem un izcilām personībām, kuras nāk no Auces novada, ar aktivitātēm, radošumu,
arhitektūru, izglītības iestāžu
vadītājiem un darbiniekiem, to,
ka visiem skolēniem ir bezmaksas ēdināšana, ar novada izaugsmi pēdējos gados, pašvaldību un
vadības ieinteresētību problēmu
risināšanā, ar skaistām un ievērojamām vietām, to, ka izveidots
jauniešu centrs, dabas tūrismu,
Ķeveles avotiem, Bēnes pili, Lielauces pili u.c.
Dobeles novada iedzīvotāji – ar Dobeles pilsētu (t.sk. tās
zaļo zonu, arhitektūru), sakoptu

Kā pietrūkst Auces novada iedzīvotājiem?
Iedzīvotājiem pilsētā:

Atpūtas vietas, bankomāti (ir tikai viens un
bieži nedarbojas), dzelzceļa satiksme, ēdināšanas
pakalpojumi, brīvdabas pasākumi, labi kultūras
pasākumi, veselības aprūpes pakalpojumi, baseins,
lielveikals, meža pastaigu taka, vairāk kultūras pasākumu, vietas jauniešiem, Vītiņu sporta centra labiekārtošana u.c.

Iedzīvotājiem ciemos:

Atbalsts uzņēmējiem (Bēne), darbavietas (Vecauce), apgaismojums ielām, trotuāru ierīkošana un
ātruma ierobežojumi (Bēne), sabiedriskā ēdināšana (Bēne), sporta centrs (Bēne), baseins (Lielauce),
pastaigu takas (Bēne), mūzikas un mākslas skola
(Bēne), sociālais atbalsts (Bēne), vidusskola (Bēne),
apavu un apģērbu veikals (Bēne), lielveikali (Lielauce), iespēja pieslēgties kanalizācijas sistēmai
(Īle), pašvaldības komunikācija (Īle, Lielauce),
autoceļa kvalitāte uz Auci (Īle), sabiedriskā transporta kustība (Īle), veselības aprūpe (Ķevele, Īle),
ārstnieciskā rehabilitācija (Lielauce), bankas pakalpojumi (Ķevele), veterinārie pakalpojumi (Lielauce), atpūtas un kultūras pasākumi (Vecauce, Vītiņi), parks (Vītiņi) u.c.

Iedzīvotājiem pagastu teritorijās:

Sabiedriskais transports (t.sk. uz novada centru), darba vietas Auces pilsētā un citur, asfaltēti
ceļi, laba lauku ceļu infrastruktūra, atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kultūras dzīve un vairāk pasākumu
(Vītiņu pagastā, Bēnes pagastā), izklaides iespējas,
veikals, kafejnīca, veselības pakalpojumu pieejamība, peldbaseins, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, sakārtota vide Ķevelē, sporta klubs, lielveikals,
sociālā aprūpe, vetārsts, banka, vietas atpūtai u.c.

Kā pietrūkst Dobeles novada iedzīvotājiem?
Iedzīvotājiem pilsētā:

Sabiedriskās ēdināšanas vietas, aktivitātes
bērniem, aktivitāšu laukumi, atpūtas infrastruktūra bērniem ar īpašām vajadzībām, aktīvās atpūtas
piedāvājums un atpūtas vietas dažādiem vecumiem
un mērķgrupām (t.sk. ģimenēm, senioriem, jauniešiem), brīvā laika pavadīšanas iespējas, pilsētas centrā ierobežots braukšanas ātrums, gājēju celiņš pāri
Bērzes upei, slidotava, iespēja iegādāties dzīvokli,
informācija par vides aizsardzības pasākumiem,
interešu izglītība pirmsskolai, kino nams, kultūras
pasākumi, suņu treniņu laukums, moderna sporta
bāze, sporta laukumi, skeitparks, velosipēdistu ceļi
(t.sk. uz tuvējiem ciemiem), veikalu izvēle u.c.

vidi, Dobeles pilsdrupām, Pētera
Upīša ceriņu dārzu, promenādi
un sakoptu Bērzes upes krastu,
kultūras programmu, pirmsskolas izglītības pakalpojumiem,
mūzikas skolu, Dobeles Valsts
ģimnāziju, amatiermākslu, ar to,
ka ir daudz darbavietu un uzņēmumu (gan lielo, gan mazo), atsaucīgiem, aktīviem cilvēkiem un
uzņēmējiem, ar atbalstu daudzbērnu ģimenēm, atpūtas vietām,
Dārzkopības institūtu, «Pikšām»,
tematiskiem rotājumiem pilsētā,
ar sportistiem, Dobeles dzirnavnieku, NVO, Dobeles koncertzāli
«Zinta», ar Pokaiņu mežu, ar to,
ka Dobeles novads pēdējos gados
ir strauji attīstījies, ir sava slimnīca, ar Ķestermežu, pastaigu
vietām, āra trenažieriem, labu
pašvaldības pielāgošanos Covid-19 ierobežojumiem u.c.
Tērvetes novada iedzīvotāji –
ar Tērvetes dabas parku un kultū-

Iedzīvotājiem ciemos:

Iedzīvotājiem pagastu teritorijās:

ras pasākumiem Tērvetē, tūrisma
objektiem, Tarzāna trasi, aktīviem
iedzīvotājiem sportistiem, pašvaldības paveikto un attieksmi, aktīvu kultūras un sporta dzīvi, atsaucīgiem cilvēkiem, infrastruktūras
projektu attīstību, pašu novadu,
kultūrvēsturi, novada attīstību,
rehabilitācijas centru «Tērvete»,
sociālās aprūpes centru «Tērvete»,
folkloras ansambli, Gulbju parku,
orientēšanos, izglītības iestādēm,
Cukurkalnu, Tērvetes zīmolu, sakārtotiem ceļiem un apgaismojumu, lauksaimniecību un zemnieku saimniecībām, ar Mežmuižas
pili, sakoptību, Augstkalnes pamatskolu un atjaunotajiem dievnamiem u.c.
Veicot aptauju, tika jautāts, kā
pietrūkst iedzīvotājiem. Tendences atbildēs atšķiras no tā, vai respondents dzīvo Dobeles pilsētā,
Auces pilsētā vai kādā no ciemiem
novados, vai pagastu teritorijās.

Pārdomāta aizsardzība no intensīvas lauksaimniecības (Gardene), veselības aprūpes kvalitāte (Gardene,
Šķibe), aktivitāšu iespējas (Auri, Jaunbērze), atpūtas
vieta jauniešiem (Biksti, Gardene, Šķibe), kultūras pasākumi (Liepziedi), estrāde (Jaunbērze), tuvākas darba
vietas (Biksti, Jaunbērze), asfaltēti un labi ceļi (t.sk. Dobele–Aizstrautnieki–Lestenes pagrieziens, Auri, Biksti,
Līdumi, Upenieki), akvaparks un peldvieta (Jaunbērze,
Naudīte), atbalsts no pašvaldības (Naudīte), tikšanās ar
iedzīvotājiem, interešu izglītības iespējas (Jaunbērze),
bankomāti (Jaunbērze), bērnu aktivitāšu laukums (Auri,
Ceriņi, Lielbērze), pastaigu takas (Liepziedi, Miltiņi),
biežāka sabiedriskā transporta kustība (Krimūnas),
transports uz novada centru (Bērze), kinoteātris (Auri,
Liepziedi, Miltiņi), kafejnīca (Liepziedi), skaistumkopšanas un sadzīves pakalpojumi (Krimūnas), sporta stadions un sportam paredzētas vietas (Kaķenieki, Gardene, Ceriņi, Penkule), āra trenažieri (Zebrene), suņu
trenēšanai paredzēts laukums (Auri), atkritumu šķirošana (Gardene), ielu apgaismojums (Kaķenieki), iepirkšanās vietas (Penkule) u.c.

Ārsti (Augstkalne), kultūras dzīves un vairāk pasākumu (Augstkalne, Tērvete), sakārtoti autoceļi (Augstkalne, Bukaiši, Kroņauce, Mežmalieši), asfaltēts ceļš no
Bukaišu skolas līdz Augstkalnei, gājēju ietves (Mežmalieši), darbavietas tuvāk dzīvesvietai (Bukaiši), labāk
apmaksātas darba vietas (Kroņauce), pedagogiem pašvaldības daļēji segta veselības apdrošināšana, vidusskola (Augstkalne), pasta nodaļa (Augstkalne), vairāk
pulciņu un pasākumu, pirmsskolas izglītība bērniem
(Bukaiši), interešu izglītība bērniem (Kroņauce), gājēju tilts no dabas parka Tērvetē līdz Kroņaucei, atpūtas
un sporta pasākumi (Kroņauce), vienoti velosipēdistu
ceļi (Kroņauce, Mežmalieši), mūžizglītības iespējas
(Kroņauce), bankomāts (Tērvete), biežāks sabiedriskais
transports (Tērvete), mūzikas un mākslas skola (Tērvete) u.c.

Autoceļu kvalitāte, atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, automašīnu mazgāšanas serviss, pakomāti
ciemos, gājēju ceļi, apgaismojums, bērniem pārvietošanās iespējas pa gājēju ceļiem vai velosipēdistu
ceļu, informācija un komunikācija ar iedzīvotājiem,
kultūras pasākumi, kvalitatīvs mobilo sakaru pārklājums, peldbaseins, kvalitatīva veselības aprūpe,
cieņa pret senioriem, vidusskola u.c.

Veicot aptaujas apkopojumu, tika aprēķināts dažādu jomu un pašvaldību
sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes vērtējums.
Vislabāko novērtējumu respondenti snieguši
par dažādiem izglītības pakalpojumiem (pirmsskolas izglītības pakalpojumi, vispārējās izglītības pakalpojumi, profesionālās ievirzes izglītība (mākslas,
mūzikas, sporta skola)), kā arī augsts novērtējums
sniegts par teritorijas attīstību kopumā, kā arī vides
sakoptību un publisko ārtelpu.
Visvairāk neapmierinātības respondentiem ir
par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu, iespēju
iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un satiksmes infrastruktūru (autoceļi, gājējiem domātā
infrastruktūra, velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.).

Gadījumos, ja respondenti norādīja, ka tos neapmierina vai drīzāk
neapmierina kāda no jomām, bija iespējams detalizētāk skaidrot
neapmierinātības iemeslus. Padziļinātai analīzei, vērtējot neapmierināto
un drīzāk neapmierināto respondentu sniegtās atbildes, detalizētāk
apskatītas tikai tās jomas, kur pozitīvā vērtējuma rādītājs nesasniedza
70%.
Joma pozitīvā
vērtējuma rādītājs

Dažādi respondentu minētie neapmierinātības iemesli

Daudzdzīvokļu
namu apsaimniekošana (42%)

Komunikācija ar klientiem, grūtības vienoties ar apsaimniekotāju, trūkst ieinteresētības veikt pilnveidojumus un uz
klientu orientētas attieksmes, darba kvalitāte, piebraucamie
ceļi pie daudzdzīvokļu mājām, izmaksu dārdzība (lieli rēķini,
neatbilstoši kvalitātei), daudzām mājām nepieciešama renovācija, ūdensskaitītāju nomaiņa, nav, kur novietot automašīnas,
netiek veikti kosmētiskie remonti, pagalmi un kāpņutelpas
netiek labiekārtotas un uzturētas ikdienā kārtībā, nav neviena
jauna daudzdzīvokļu māja uzbūvēta, apsaimniekošana ir formāla.

Iespēja iesaistīties pašvaldības
lēmumu pieņemšanā (48%)

Slikta iepriekšējā pieredze saskarē ar pašvaldību, birokrātija, komunikācijas un uz klientu vērstas attieksmes trūkums,
augstprātības sajūta saziņā, nepārskatāma mājaslapa, nepilnīga informācija Dobeles novada pašvaldības mājaslapā, noliedzoša attieksme pret ierosinājumiem (aizbildinoties ar finanšu
trūkumu), netiek skaidroti pieņemtie lēmumi, nepietiekami
bieži tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis (anketu veidā, sociālos tīklos), novēlota informācija, atgriezeniskās saites trūkums (netiek sniegtas atbildes), nav atbalsta no pašvaldības,
dažkārt pieņemti lēmumi par pārāk lieliem finanšu tēriņiem,
iedzīvotāju viedokļi nenonāk līdz deputātiem, nav pietiekamas
informācijas par paveiktajiem pašvaldības darbiem, pašvaldības informācija ir vienpusēja, atšķirīgas pieejas jautājumu risināšanā pilsētā un pagastos, kur nav būtisku resursu, nepietiekami daudz izmantoti sociālie tīkli komunikācijai, sabiedriskās
apspriešanas tiek rīkotas darba laikā - nav jūtami pašvaldības
centieni iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

Aktivitātes jauniešiem, asfaltēti ceļi un laba ceļu
kvalitāte lauku teritorijās, āra sporta laukumi pagastos
un iekoptas pastaigu takas, velosipēdistu ceļi no pagastiem uz Dobeli, bērnu laukumi, laba ceļa kvalitāte
uz Aizstrautniekiem, diennakts ēdināšana, grāmatnīca,
pasts, tirdzniecības centrs, izglītības iestādes tuvāk dzīvesvietai, atpūtas vietas, pasākumi ģimenēm, sabiedriskais transports, kino, velosipēdistu ceļi, vilciens u.c.

Kā pietrūkst Tērvetes novada iedzīvotājiem?
Iedzīvotājiem ciemos:

Iedzīvotājiem pagastu teritorijās:

Satiksmes infrastruktūra (51%)

Slikta autoceļu kvalitāte (t.sk. lauku ceļi (tie netiek greiderēti) pierobežā, privātmāju rajonos, mikrorajonos pilsētā, ceļu
uzturēšana dažādās sezonās), slikta ielu kvalitāte, nav gājējiem
piemēroti ceļi (t.sk. lai var pārvietoties ar bērnu ratiņiem), velosipēdistu ceļu trūkums, autoceļi no Auces uz Ķeveli un no
Auces uz Ķeveles avotiem nav izbraucami, kanalizācijas aku
lūkas neadekvātā dziļumā uz centrālajām ielām Dobelē (Brīvības ielā, Tērvetes ielā), ceļš uz Aizstrautniekiem, ceļš Bukaiši
– Augstkalne, ceļš Īle–Auce, ceļš Īle–Bēne, ceļš Dobele–Lestenes pagrieziens, Čakstes iela, Skolas iela, Deglava iela, Baznīcas iela, Uzvaras centrs, Viestura un Valdemāra iela Dobelē,
Dobeles dzelzceļa pārbrauktuves kvalitāte, piebraucamie ceļi
pie daudzdzīvokļu mājām Bērzes ielas masīvā, satiksmes drošība (t.sk. pie veikaliem, pie Tērvetes dabas parka), velosipēdistu
ceļus vajag arī Tērvetes, Īles (Pokaiņu), Šķibes virzienā.

Atkritumu apsaimniekošana un
atkritumu šķirošanas iespējas (60%)

Nesakārtota atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, nepietiekams skaits atkritumu šķirošanas vietu blīvi apdzīvotās vietās
(īpaši daudzdzīvokļu māju rajonos), katrā atkritumu izmešanas
vietā vajadzētu dalīto atkritumu konteinerus, atkritumu konteineri
slikti apgaismoti, neregulāra atkritumu savākšana, pēc savākšanas
paliek nekārtība, pavirša darba kvalitāte, dārdzība, ierobežotas atkritumu šķirošanas iespējas, šķirošanu savrupmājā nevar veikt bez
maksas, jo jāpērk konteineri, nesakārtotas atkritumu konteineru
vietas.

Veselības aprūpe (62%)

Speciālistu trūkums, pakalpojumu kvalitātes trūkums, ģimenes ārsti pensijas vecumā, Dobeles slimnīcas prestižs, veselības
aprūpe Auces novadā ir zemā līmenī, veselības aprūpe formāla,
veselības aprūpes pakalpojumus jādodas saņemt citos novados, jo
nav pietiekama pakalpojumu klāsta, veselības aprūpe Jaunbērzē
neefektīvi organizēta.

Senioriem pieejami pakalpojumi
un atbalsts (63%)

Senioriem nav pieejami banku pakalpojumi, valsts iestāžu pakalpojumi un konsultācijas, palīdzība (nav iespējams izdarīt attālināti), nav pietiekoši brīvdabas trenažieru u.c. aktivitāšu senioriem,
trūkst informācijas par pakalpojumiem senioriem; daudzdzīvokļu
mājā Īlē, kur saplīsis centrālās apkures katls, neviens nerūpējas par
senioriem; trūkst apmācības senioriem IT jomā, Covid-19 pandēmijas laikā viņi atstāti novārtā.

M ū ž i zg l ī t ī b a s
iespējas pieaugušajiem (64%)

Mūžizglītības piedāvājums ir vienveidīgs, nav aktuāls, vispār
netiek īstenots, pārāk maz informācijas par pieejamo izglītību, ja
kursi ir pieejami, izvēles trūkums.

Sabiedriskā
transporta pakalpojumi (65%)

Sabiedriskais transports kursē ļoti maz un reti, nav satiksmes
autobusa caur Ķeveli, sabiedriskā transporta grafiks neatbilst
iedzīvotāju vajadzībām, aizbraukt var agri no rīta, bet atbraukt
tikai vēlā pēcpusdienā, sabiedriskais transports tikpat kā nav, no
Augstkalnes nav iespējas tikt uz Jelgavu.

Sabiedrības drošība (68%)

Pārāk daudz videokameru Dobeles pilsētā, kas nerada drošības
sajūtu, bet sajūtu, ka novēro, pagastu teritorijās, sabiedriskās vietās nav videonovērošanas kameru, netiek risināts zādzību jautājums, bērnu iespējas droši, jautri pavadīt savu brīvo laiku, nav drošības sajūtas, pašvaldības policija strādā gausi (t.sk. neseko līdzi
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu pārkāpumiem), autovadītāji
Aucē demonstrē savu automašīnu jaudu, tādejādi biedējot iedzīvotājus un liedzot droši pārvietoties, pašvaldības policija nepietiekami strādā preventīvi, pašvaldības policija strādā tikai dienas laikā,
pašvaldības policijai trūkst autoritātes, slikta policijas sadarbība ar
nelabvēlīgām ģimenēm, trūkst pašvaldības policijas darba ne tikai
novada centrā, bet visā teritorijā

Ģimenēm draudzīga pašvaldība (68%)

Pietrūkst vietas, kur ģimenēm pavadīt laiku; tiek domāts par
Tērveti kā tūrisma objektu, bet ne vietējām ģimenēm; likvidēts
skeitparks Dobelē, ko lietoja visi aktīvie bērni; trūkst bērnu rotaļu
un atpūtas laukumu, ģimenēm brīvdienās jādodas uz citām pilsētām (Jelgava, Tukums), lai bērni varētu izmantot modernus rotaļu
laukumus; maz atbalsta jaunajām ģimenēm.

Atbildot uz jautājumu par to, kādam būtu jābūt jaunveidojamajam Dobeles novadam
pēc 20 gadiem, respondenti visbiežāk norāda uz novadu ar darba vietām un darba iespējām, uz attīstību un to, ka novadam jābūt draudzīgam, sakoptam, modernam, ar kultūras un
sporta iespējām, sakārtotiem autoceļiem, pieejamiem pakalpojumiem (t.sk. veselības aprūpes, izglītības). Bieži tiek norādīts, ka novadam jābūt uz cilvēku vērstam, bet attīstībai –
vienmērīgai visā novada teritorijā.
Iedzīvotāji norādījuši uz ļoti plašu veicamo darbu klāstu, kas aptver visas novada teritorijas pārvaldības un attīstības jomas – no infrastruktūras uzlabojumiem līdz publisko pakalpojumu uzlabojumiem un nepieciešamību sekmēt uzņēmējdarbību un darba vietu izveidi,
kā arī izveidot efektīvu un klient-orientētu pārvaldību visa novada teritorijā.
Kopumā gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji uzskata, ka būtu jāsaglabā līdzšinējās atsevišķo
novadu tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanā, kultūras un sporta aktivitāšu ziņā, iesāktos
attīstības projektus (t.sk. izglītības iestāžu modernizāciju), sekmējot to, ka tiek saglabātas
gan vietu identitātes, gan līdzšinējā labā prakse attīstībā un esošo pakalpojumu pieejamība!
Kāds no respondentiem jaunajam Dobeles novadam ir novēlējis: «Censties un nepadoties, lai cik sākums būtu grūts!»
Abu aptauju rezultātu apkopojums ir skatāms arī visu trīs esošo novadu – Auces, Dobeles un Tērvetes interneta mājaslapās.
Informāciju sagatavoja: Zane Peļņa,
Dobeles novada pašvaldības attīstības plānotāja

Līdz 16. maijam var nodot riepas par akcijas cenu
Atbalstot pavasara sakopšanas darbus,
Dobeles novada pašvaldība kopā ar SIA «Dobeles komunālie pakalpojumi» no š. g. 19.
aprīļa līdz 16. maijam rīko akciju, kuras laikā
atkritumu savākšanas laukumā Spodrības ielā

2, Dobelē, fiziskām personām ir iespēja nodot
nolietotās vieglo automašīnu riepas par īpašu
cenu 1,00 EUR/gab.
Limits ir 4 riepas. Nodošanas brīdī jāuzrāda automašīnas tehniskā pase.

PROGRAMMA
no 2021. gada
14. līdz 30. maijam
DOBELĒ
No 14. līdz 30. maijam
Vides instalācija «Vēlējums»
vēsturiskajā Tirgus laukumā.
No 15. līdz 30. maijam
Velobrauciens ar uzdevumiem Ceriņu galvaspilsētā (pilsētas robežās).
14. maijā
Balss ekspedīcija – muzikāli pārsteigumi daudzdzīvokļu
namu pagalmos.
15. maijā
Videolekcijas:
- «Dobeles Pils arhitekta
skatījumā» (Facebook Dobeles
Pils)
- «Dobeles pilsdrupu arheoloģiskā izpēte un nozīmīgākie
atradumi» (Facebook Dobeles
muzejs)
Balss ekspedīcija - muzikāli pārsteigumi daudzdzīvokļu
namu pagalmos.
21. maijā
17.00–21.00 Classic pop-up
pikniks Pļavas ielas terasē.

22. maijā
12.00–21.00 Classic pop-up
pikniks Pļavas ielas terasē.
23. maijā
10.00–15.00 Vasarsvētku tirgus laukumos pie Kultūras nama
un Amatu mājas, parkā aiz Amatu mājas.
12.00–21.00 Classic pop-up
pikniks Pļavas ielas terasē.
28. maijā
Sajūtu pastaigu cikls, 2. daļa
«Vasara» Ķestermežā.
29. maijā
Kustību ekspedīcija pilsdrupu promenādē (Facebook
DPKN).
Sajūtu pastaigu cikls, 2. daļa
«Vasara» Ķestermežā.
30. maijā
Sajūtu pastaigu cikls, 2. daļa
«Vasara» Ķestermežā.
12.00–16.00 Ceriņu festivāla
noslēgums - Pop-up art tirdziņš
Pļavas ielas terasē.

AUROS
29. maijā
10.00 –12.00 Pastaiga ar uzdevumiem «Par un ap Auriem».

Izsole
Dobeles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē
2021. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada
pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,
pārdos:
ar augšupejošu soli
• dzīvokli Nr.50 Priežu ielā
30, Gardenē, Auru pagastā,
Dobeles novadā, 59,9 m² platībā
un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 579/25578 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas
un zemes, kadastra numurs 4646
900 0624, par sākumcenu 3200,00
EUR, solis 200,00 EUR.
Dalībniekiem līdz 2021. gada
7. jūnijam pašvaldībā jāiesniedz
rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas
kontā iemaksāto drošības naudu
320,00 EUR un dalības maksu
20,00 EUR. Nosolītās pirkuma
maksas samaksas termiņš – 2021.
gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA
«Dobeles namsaimnieks» namu
pārzini, zvanot 63722463.
• zemesgabalu «Jaunzemnieki 144» Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646
012 0153, platība 0,058 ha (kadastra apzīmējums 4646 012
0153), par sākumcenu 1600,00
EUR, solis 200,00 EUR.
Dalībniekiem līdz 2021. gada
7. jūnijam pašvaldībā jāiesniedz
rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas
kontā iemaksāto drošības naudu
160,00 EUR un dalības maksu
40,00 EUR. Nosolītās pirkuma

maksas samaksas termiņš – 2021.
gada 31. oktobris. Informācija
par zemesgabalu pieejama www.
kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot
63707249.
• zemesgabalu
«Galiņi»
Bikstu pagastā, Dobeles novadā,
kadastra Nr. 4654 006 0004, platība
0,77 ha (kadastra apzīmējums 4654
006 0093), par sākumcenu 4200,00
EUR, solis 200,00 EUR.
Dalībniekiem līdz 2021. gada
7. jūnijam pašvaldībā jāiesniedz
rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas
kontā iemaksāto drošības naudu
420,00 EUR un dalības maksu
40,00 EUR. Nosolītās pirkuma
maksas samaksas termiņš – 2021.
gada 31. oktobris. Informācija
par zemesgabalu pieejama www.
kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot
63707249.
• zemesgabalu «Bērzmalas» Dobeles pagastā, Dobeles
novadā, kadastra Nr. 4660 003
0071, platība 1,14 ha (kadastra
apzīmējums 4660 003 0099), par
sākumcenu 2500,00 EUR, solis
200,00 EUR.
Dalībniekiem līdz 2021. gada
7. jūnijam pašvaldībā jāiesniedz
rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu
dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības nau-

2021. gada 11. maijā 12. lappuse

ANNENIEKOS –
BIKSTOS – ZEBRENĒ
15. maijā
12.00 Velobrauciens «Kaimiņu būšana».
Dalībnieku reģistrācija un
maršruta sākums:
pie Kaķenieku kultūras un
sporta centra; pie Bikstu sporta
zāles;
pie Zebrenes pagasta pārvaldes.

KRIMŪNĀS
22. maijā
10.00 Velobrauciens Krimūnu pagasta teritorijā.
23. maijā
10.00 Santjago ceļa posma
pārgājiens Krimūnas–Dobeles ev.
luteriskās draudzes nams.
29. maijā
10.00 «Ceriņi», gleznošanas
meistarklase dabā, Iepazīšanās
dārzā.

NAUDĪTĒ
30. maijā
12.00 Gleznošanas nodarbība
bērniem ar Signi Kukari.
13.00 –16.00 Pastaiga ar uzdevumiem «Par un ap Naudīti».

Dārzkopības institūta
Ceriņu dārzs
atvērts apmeklētājiem ceriņu
ziedēšanas laikā (ieeja par maksu).
COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ programmā ir iespējamas izmaiņas.
Lūdzu, sekojiet informācijai
www.kulturadobele.lv un www. dobele.lv
Norises vietās ievēro 2 metru
distanci, esi atbildīgs, lieto sejas
masku!

JAUNBĒRZĒ

DOBELES
PAGASTA
Aizstrautniekos

No 1. maija –1. jūlijam
Izstāde «Kad sazied ceriņi, es
esmu mājās» Jaunbērzes kultūras
namā.
No 14. līdz 30. maijam
Velobrauciens «Meklē laimi
ceriņos» Jaunbērzes pagastā.

29. maijā
12.00 Izstādes «Dobeles pagastam – 100» atklāšana.
14.00 «Ceriņi Dobeles pagastam», Ceriņu dārza veidošana –
pagasta iedzīvotāju ceriņu stādu
dāvinājuma stādīšana.

du 250,00 EUR un dalības maksu
40,00 EUR. Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2021. gada
31. oktobris. Informācija par zemesgabalu pieejama www.kadastrs.lv vai
pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

PUBLISKI PIEEJAMIE BEZMAKSAS
PASĀKUMI 2021. GADA MAIJĀ

ar lejupejošu soli
• zemesgabalu «Līdumnieki» Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 001 0120,
platība 16,8 ha, par sākumcenu
35 750 EUR, solis 3000 EUR.
Dalībniekiem līdz 2021. gada
7. jūnijam pašvaldībā jāiesniedz
rakstisks pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas
kontā iemaksāto drošības naudu
3575 EUR un dalības maksu 50 EUR.
Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš – 2021. gada 31. jūlijs.
Informācija par nekustamo īpašumu pieejama www.kadastrs.lv vai
pašvaldības nekustamā īpašuma
nodaļā, zvanot 63707249.
Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles
novada pašvaldībā, Brīvības ielā
17, Dobelē, darba dienās no plkst.
8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.
Drošības naudu un dalības
maksu lūdzam ieskaitīt:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ. Nr. 90009115092
Norēķinu konts
LV94 UNLA 0050014267180
AS «SEB Banka»,
kods UNLALV 2X
Norēķinu konts
LV28HABA0001402050427
AS SWEDBANK

Dobeles novada Kultūras
un sporta pārvalde

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
1., 8., 15., 22., 29. maijā plkst. 8.00 pie Sporta centra, Tērvetes ielā
1, Dobelē
5. maijā plkst. 17.00 pie Lejasstrazdu sākumskolas
12. maijā plkst. 17.00 Aizstrautnieku sporta laukumā
19. maijā plkst.17.00 pie Miltiņu kultūras nama
26. maijā plkst. 17.00 Auru sporta laukumā
Danute, 26712619

IZGLĪTOJOŠA ATBALSTA GRUPA VECĀKIEM
«PUSAUDŽU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA»
3., 6., 10., 13., 17., 20., 27. maijā plkst. 17.30
tiešsaistes platformā ZOOM (grupa nokomplektēta)

VINGROŠANA PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM
TRAUCĒJUMIEM
6., 10., 13., 17., 20., 24., 27., 31. maijā plkst. 12.00
Dobeles Sociālo pakalpojumu centra sporta un atpūtas laukumā,
Brīvības ielā 11 (vietu skaits ierobežots). Baiba, 29161388

VINGROŠANA TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM
19., 26. maijā plkst. 11.00 Dobeles Pils dārzā. Dace, 26955292

TOPOŠO MĀMIŅU SKOLA
12., 14., 17., 18., 21. maijā Dobeles PIUAC, Brīvības ielā 7 (vietu
skaits ierobežots)
Ginta, 63781740, 63781741
Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada
iedzīvotājiem» (NR. 9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Dobeles novada ziņas ir Dobeles novada pašvaldības finansēts informatīvs izdevums, kas iznāk reizi mēnesī kā laikraksta «Zemgale» pielikums.

