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Daniels dodas uz 
pasaules  

čempionātu.

8. lappusē

Zemessardzes 51. kājnieku 
bataljonam 30!

Zemessargiem piešķīra apbalvojumus.

No 1. oktobra līdz 1. no-
vembrim Lielauces tautas namā 
apskatāma Jūlijas Hišovas fotoiz-
stāde  «Fotomirkļi Lielaucē».

Romāna «Krēsla» cienītā-
jiem ir iespēja Dobeles novada 
Zebrenes pagasta bibliotēkā iepa- 
zīties ar Stefanijas Meieres piek-
to romānu «Pusnakts saule», kur 
atainots Edvarda vēstījums par 
to, kā viņš sastapa un iemīlēja 
Bellu, kā arī bibliotēka papildinā-
jusi savus krājumus ar jaunākām 
grāmatām.

Šķibes bibliotēkā grāmatu 
plaukti ir papildinājušies ar jau-
nām grāmatām, tādām kā – Silvi-
jas Dejas «Nešķirami kopā», Maeva 
Haranas «Īstās franču kāzas», Ra-
monas Indriksones «Es biju cita», 
Dzintras Žuravskas «Tauriņa lido-
jums ugunī» un daudzām citām.

1. oktobrī pulksten 18.30 
memoriālajā muzejā «Sprīdīši» 
pie Annas Brigaderes pieminekļa 
notiks «Mūzikas, dzejas un sajū-
tu vakars». Dalība pasākumā ar 
derīgu Covid-19 sertifikātu, kas 
apliecina vakcināciju pret Co-
vid-19, pārslimošanas faktu vai 
negatīvu testa rezultātu.

25. septembrī Zemessardzes 51. kājnieku bataljons 
atzīmēja savu 30. gadadienu. Pasākums norisinājās 
Dobeles Livonijas ordeņa pilī, kur pulcējās ne tikai 
bataljona aktīvākie zemessargi, bet arī Tukuma un 
Dobeles pašvaldību vadītāji, sadarbības partneri, 
bijušie komandieri, jaunsargi, veterāni un citu 
vienību pārstāvji.

Savu uzrunu gadadienas svi-
nībās teica arī Dobeles novada 
domes priekšsēdētājs EDGARS 
GAIGALIS, kurš sākotnēji tei-
ca neoficiālu uzrunu, sakot, ka 
pirms ierašanās viņu pārņēma 
divējādas sajūtas:

– Gatavojoties šai lielajai die-
nai, biju izvēles priekšā – uzvilkt 
formas tērpu vai uzvalku, bet pie-
nākums atgādina, ka šodien pār-
stāvu sevi ne tikai kā zemessargu, 
bet arī kā visu pašvaldību. Tad es 
paņēmu līdzi zemessargiem vienu 

ļoti zināmu lietu – pierakstu bloci-
ņu. Es ilgi domāju par to, ko vēlos 
vēstīt oficiālajā daļā. 

Šodien Zemessardzes 51. kāji-
nieku bataljonam ir svētku diena, 
un tiek svinēta tā dibināšanas brī-
dis. Esmu ļoti gandarīts par to, ka 
varu jūs uzrunāt, jo arī es esmu 51. 
kājinieku bataljona pārstāvis un ar 
to esmu vienmēr lepojies un turpi-
nāšu to darīt arī turpmāk.  Diem-
žēl Zemessardzē neesmu jau 13 
gadus, bet no tā brīža, kad uzsāku 
savu darbību, esmu izturējies ar 
ļoti lielu atbildības sajūtu. Ceru, ka 

arī jebkurš no klātesošajiem kara-
vīriem, ir ļoti augstu motivēts pildīt 
Zemessardzes definētos un uzdotos 
uzdevumus. 

Atskatoties vēsturē, vēlos at-
gādināt, ka pirmsākumos zemes-
sargi bija nepietiekami apbruņoti, 
nepietiekami apmācīti, dažādi ģēr-
bušies. Pirmajos gados tie darīja 
visu – sargāja valsts robežu, cīnī-
jās pret kontrabandistiem, ķēra li-

Drīkstēs strādāt Covid-19 pārslimojušie vai potētie 
No 15. novembra, kad beigsies noteiktais pārejas 
periods, veselībā, izglītībā un sociālajā aprūpē 
klātienē strādājošajiem tiks noteikta prasība 
spēt uzrādīt derīgu Covid-19 pārslimošanas vai 
vakcinācijas sertifikātu. Tā otrdien, 28. septembrī, 
lēma valdība. 

Valdība arī lēma, ka no 11. 
oktobra teju visi pakalpojumi un 
pasākumi iekštelpās drīkstēs no-
tikt tikai, ja cilvēks varēs uzrādīt 
Covid-19 vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikātu vai negatīvu 
Covid-19 testu.

Valdības atbalstītie un pār-
strādātie noteikumi paredz, ka pie-
nākums uzrādīt Covid-19 vakcinā-
cijas vai pārslimošanas sertifikātu 
būtu tiem, kuri klātienē strādā:

* ārstniecības iestādēs, tajā 
skaitā aptiekās;

*  ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas insti-
tūcijās;

* izglītības iestādēs.
Tāpat valdība lēma, ka arī 

darba devējs pēc noteiktiem kri-
tērijiem varēs noteikt prasību 
pēc vakcinācijas, ja darbinieki 
ir ilgstošā saskarsmē ar klien-
tiem vai ar lielu klientu skai-
tu darba izpildes procesā; ci- 
tiem darbiniekiem, piemēram, 
ražotnēs vai ēdināšanas iestā-
žu virtuvēs, vai arī tiem, kuri ir  

kritiski svarīgi uzņēmuma ne- 
pārtrauktības nodrošināšanai.

Vienlaikus ieviesīs medicī-
nisku konsīliju, kas vērtēs vak-
cinācijas atlikšanas pamatotību. 
Pēc noteiktiem kritērijiem varēs 
konkrētam cilvēkam pieņemt lē-
mumu par vakcinācijas atlikšanu 
un šajā periodā varēs strādāt ar 
veiktu Covid-19 testu, ko apmak-
sā valsts.

Sagatavoja
Roberts Gorodko
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Atklāts Dobeles stadions
Sestdien, 25. septembrī, Dobeles stadionā tika 
aizvadīts pasākums «Ģimenes sporta diena». Šis 
bija pirmais pasākums, kas aizvadīts stadionā pēc tā 
rekonstrukcijas 1. kārtas.

Pasākumā atklāšanas vār-
dus teica Dobeles novada domes 
priekšsēdētājs EDGARS GAIGA-
LIS un  domes deputāts ANDREJS 
SPRIDZĀNS, kurš paveikto darbu 
uzskata par īpaši nozīmīgu un at-
klāj, ka stadiona apkārtne jopro-
jām tiks uzlabota. 

- Lielā projekta realizācija ap-
mierināja gan vietējo iedzīvotāju, 
gan sportistu intereses, jo tomēr 
katram bija savas vēlmes, vaja-
dzības un ieceres, taču, manuprāt, 
gala rezultāts ir ļoti labs un «drau-
dzīgs» dažādiem sporta veidiem, 
tajā skaitā arī «ledus vīriem» un 
citiem, kas šeit vēlas sportot. Sta- 
dions ir tapis, un par to priecāties 
var ikviens, un domāju, ka laba 
sakritība ir jaunā stadiona izbūve 
laikā, kad bērniem ir sācies jauns 
mācību gads. Skolas atjaunoto lau-
kumu spēs izmantot mācību proce-
sa nodrošināšanai un jebkurš, kurš 
vēlas sportot šeit, to var darīt. Pro-
tams, darba vēl ir daudz, jo apjoms 
ir liels. Aptuveni 14 miljoni eiro ir 
nepieciešami, lai attīstītu visu ap-
kārtni, ko saucam par stadiona te-

ritoriju. Tas gan ir nedaudz tālākā 
nākotnē, ko noteikti arī izdarīsim. 
Manuprāt, nākamais solis varētu 
būt stāvlaukuma pārbūve, lai ie-
dzīvotāji, kas apmeklē stadionu, 
spētu brīvāk un ērtāk novietot savu 
spēkratu, tajā pašā laikā tiktu atri-
sināts jautājums, kas skar skolēnu 
pievešanu pie Dobeles 1. vidussko-
las un Dobeles Valsts ģimnāzijas. 
Manuprāt, būtu vērtīgi stadiona 
teritorijas sakopšanu veikt arī no 
otras puses, proti, upes puses, taču 
šobrīd stadiona «pamatvajadzī-
bas» ir atrisinātas. Paldies visiem, 
kuri piedalījās stadiona projektē-
šanā, realizēšanā, uzraudzībā un 
visiem tiem, kas «likuši roku» un 
izdarījuši šo lielo darbu.

Arī Dobeles sporta centra di-
rektors DAINIS RITUMS pateicās 
visiem, kuri bija iesaistīti stadio-
na renovācijā:

- Paldies visiem tiem, kas cerē-
ja, ticēja un izveidoja to, kas nu šeit 
ir tapis. Mans vienīgais vēlējums – 
nāciet, sportojiet, skrieniet un esiet 
veseli savā garā! Es gribētu pateikt 
pateicību no Dobeles sporta centra 

par atbalstu un idejas realizēšanu 
Andrejam Spridzānam. Cilvēks, 
kurš šo projektu uzraudzīja un 
virzīja, ir Dainis Sirsons. Šo pro-
jektu realizēja Mareks Krūmiņš. 
Lielu paldies vēlos teikt projekta 
uzraugam Kārlim Bērziņam. No-
teikti paldies jāsaka arī projekta 
autoram Kārlim Kozlovskim, pal-
dies par inovāciju un ieguldījumu 
ūdens un kanalizācijas jautājumu 
risināšanā Dainim Miezītim. Sta-
dionā taps arī apgaismojums, par 
ko jāsaka paldies Jānim Fogelim.

Pēc svinīgās atklāšanas da-
ļas klātesošie kopā ar pasākuma 

vadītāju izvingrināja ķermeni un 
prātu. Pēc kārtīgas iesildīšanās 
ģimenes turpināja aktīvi pieda-
līties dažādās fiziskās un jautrās 
aktivitātēs, lidinot vardes, spē-
lējot hokeju, pārbaudot spēku 
un trenējot prātu atmiņu spēlē. 
Ģimenes saņēma balvas no pasā-
kuma atbalstītājiem - AS «Dobe-
les dzirnavnieks» un SIA «Baltic 
Candles LTD».

Stadions darbosies no pulk-
sten 6 rītā līdz 10 vakarā.

Reičela Āboliņa
Ievas Laizānes foto

Stadiona atklāšanās noslēgumā sportoja visi.

 «Demokrātisko kompetenču darītava» septembrī: 
ČETRAS pilsētas, temati un padomnieki
Latvijas Vācu savienība divas pilnas septembra 
nedēļas nogales aktivizēja mazaizsargāto grupu 
pārstāvjus četrās pilsētās: Dobelē, Liepājā, Ventspilī 
un Kandavā. Arī diskusiju, izziņas un atklāsmju 
temati bija ČETRI. 

Projekta rezultātā mazaiz-
sargāto grupu pārstāvji rod atbil-
des uz jautājumiem: Kāpēc labas 
idejas politikā netiek ātri īste-
notas? Plaši pazīstamais jurists, 
bijušais politiķis Linards Muciņš 
ļāva projekta dalībniekiem ieska-
tīties «politikas aizkulisēs» un 
saprast, ka valstiskus lēmumus 

pieņemt nav nemaz tik viegli kā 
izskatās. 

Kāds taustāms labums ir no 
Satversmes tiesas spriedumiem? 
Jaroslava Streļčenoka piemēri «iz 
dzīves» un humors daudzos klau-
sītājos raisīja dzīvas atziņas par 
to, kas ir un kas vairs nav pieļau-
jams godīgā, tiesiskā valstī. 

Vai tas, ko lasu portālos, ir 
atspoguļojums vai deformācija? 
– Jaunais, talantīgais mediju ek-
sperts, projekta padomnieks Mār-
tiņš Pričins «izcēlās» ar neērtiem 
jautājumiem un tikpat neērtām 
atbildēm uz vienkāršo jautājumu: 
«kam tu notici?». Izrādās, ka daļa 
no informācijas, ko cilvēki dzird, 
redz un lasa medijos, esot PR kom-
pāniju produkts, kam ar ziņām to 
īstā nozīmē neesot tik tuva radnie-
cība.  Cik tas maksātu, ja izpildītu 
priekšvēlēšanu solījumus palieli-
nāt pensijas un pabalstus? – Viesa 

skaidrību ekonomikas eksperte, 
lektore Inta Grīnberga par sociālā 
budžeta  pamatprincipiem un to, ka 
mūsdienu valsts nevar izdzīvot, va-
doties no utopiska ideāla «no katra 
pēc spējām, katram pēc vajadzībām». 

«Darītavās» ir dzimušas jaunas 
domas, sākusies kustība. Projekts 
pakāpeniski, daudzpusīgi un azar-
tiski iesaistīs sabiedriskās un pilso-
niskās aktivitātēs ikvienu, kurš no-
kļuvis demokrātisko kompetenču 
inkubatorā. 

Sagatavoja Reičela Āboliņa

Noslēgušās «mammadaba» spiningošanas sacensības
Sestdien, 25. septembrī, Latvijas valsts mežu (LVM) 
Kaņiera ezerā norisinājās «mammadabas» atklāto 
spiningošanas sacensību pēdējais posms. Sacensībās 
uz starta stājās četrpadsmit komandu: sešas no 
tām, lai noskaidrotu «mammadabas» čempionāta 
kopvērtējuma vietu sadali, bet astoņas, lai baudītu 
rudens copes garšu un pacīnītos par balvām pēdējā 
posmā. 

Sacensību dalībnieki labi ap-
zinājās, cik svarīgas ir šīs pēdē-
jās sacensības. Vairāki no viņiem 

pirms mačiem bija devušies uz 
ezeru, lai trenētos, sameklētu 
zivīm bagātās vietas un «piešau-

tu roku» atbildīgajam sacensību 
momentam. 

Copes baudīšana un cīņa par 
LVM Kaņiera ezera balvām ļoti vēr-
tīga izvērtās Matīsam Rušam un 
Ērikam Kukutim («Erimat Come»). 
Ēriks pieveica sacensību dienas 
lielāko, astoņdesmit centimetrus 
garo, līdaku. Savukārt viņu koman-
da Kaņiera posmā ierindojās augs- 
tajā otrajā vietā.

Divi spiningošanas posmi no-

tika arī pie mums, Dobeles novadā 
– 4. posms LVM Gulbju ezerā un  
5. posms LVM Lielauces ezerā. 

Šogad sacensību kopvērtē-
jumā startēja sešas komandas, 
un neviena no tām nepalika bez 
balvām.  Sacensību noslēgumā to 
dalībnieki vienprātīgi vienojās, 
ka «mammadaba» sacensībām 
būs būt arī turpmāk. 

Roberts Gorodko

Pieredzes apmaiņas 
vizīte Anīkščos

Sestdien, 25. septembrī, Do-
beles novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks EDGARS LAIMIŅŠ 
un Dobeles Pieaugušo izglītības 
un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra speciāliste EVIJA KAL-
NIŅA devās pieredzes apmaiņas 
vizītē uz Anīkšču rajona pašval-
dību Lietuvā, lai veidotu ciešāku 
sadarbību starp abām pašvaldī-
bām uzņēmējdarbības, izglītības, 
kultūras un tūrisma jomās.

Vizītes dienā Anīkščos no-
tika ražas festivāls «Obuolinės». 
Anīkšču mēra vietnieks Dainius 
Žiogelis aicināja viesus pieda-
līties ābeļu alejas izveidē, kas ir 
vīna darītavas dāvana pilsētai 
svētkos. Kopā ar Anīkšču vīna 
darītavas pārstāvjiem tika iestā-
dīta 51 ābele Ābeļu ielā. Svētku 
kulminācijā Anīkšču kultūras 
centra koncertzālē tika godinā-
ti konkursa «Gada saimniecība 
2021» uzvarētāji, kopskaitā 13 
vietējās saimniecības. Visas die-
nas garumā mūsu pašvaldības 
mazā delegācija apmeklēja vai-
rākus objektus, kas izveidoti ar 
ES finansiālo atbalstu. Dainius 
Žiogelis iepazīstināja ar rajona 
attīstības virzieniem, realizēta-
jiem projektiem, kā arī apsprieda 
iespējas par kopīgu projektu izs-
trādi nākamajos Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu programmas pro-
jektu konkursos.

Nepilnus piecus gadus ļoti 
veiksmīga sadarbība ir izveido-
jusies starp Dobeles Pieaugu-
šo izglītības un uzņēmējdarbī-
bas atbalsta centru un Anīkšču 
mākslas inkubatoru – mākslas 
studiju, kopīgi realizējot vairākus 
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 
un Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
programmu projektus.

Anīkšči ir neliela kūrortpil-
sēta, kas vilina tūristus no vi-
sas Lietuvas un kaimiņvalstīm. 
Tā atrodas Aukštaitijas reģionā 
gleznainās Šventojes upes kras-
tā. Tā ir vienīgā pilsēta Lietuvā, 
kur kursē šaursliežu dzelzceļš, ir 
apskatāma augstākā divu torņu 
baznīca un joprojām darbojas 
viena no vecākajām vīna darīta-
vām Baltijā «Anykščių vynas».

Reklāmas nodaļas vadītāja
Laila Krūzberga

28635322
reklama@dobele.lv
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Pašvaldība ir domāta cilvēkiem
«Zemgale» turpina publikāciju ciklu par jaunizveidotā 
Dobeles novada pagastiem. Šoreiz aplūkota Penkule, 
kā arī Naudīte un Apgulde, kurus pārvalda JĀNIS 
OZOLIŅŠ. «Zemgale» aicināja viņu uz sarunu, 
noskaidrojot, kas līdz šim paveikts un kādi darbi 
plānoti nākotnē. 

Būtiska ceļu tīkla 
uzturēšana 

Par paveikto un iecerēto Pen-
kules pagastā sarunbiedrs teica: 

- Tādi lieli investīciju projekti 
šajā gadā nav veikti. Ir ceļu tīkls 
uzturēts kārtībā, tāpat īstenoti 
citi mazāki labiekārtošanas darbi. 
Tieši tagad norit nākamā budžeta 
izveidošana un tādēļ vairāk slieca-
mies uz to, kas jārealizē nākotnē. 
Bez šaubām, jāsaprot, ko varam 
atļauties un kas būtu jādara ar 
steigu. 

Būtiska ir ceļu tīkla uzturē-
šana. Nedrīkst to «nolaist» līdz 
brīdim, kad kļūst neizbraucams. 
Nepārtraukti ir jāpieber, jāgrē-
derē un, kad ceļu tīklu uztur labā 
stāvoklī, pie lielākas slodzes tas 

nebojājas. Lauksaimniecības teh-
nikas ir smagas un tās īpaši deldē 
ceļus. Tagad, rudenī, ir kukurūzas 
izvešanas laiks, un cenšamies ar 
zemniekiem saskaņot, lai to ved 
novembrī, kad ceļš «piesalst». 

Penkulē noteikti jāturpina 
pamatskolas teritorijas labiekār-
tošana. Tā kā izglītība un bērni 
ir prioritāte, paredzēts atjaunot 
piebraucamo ceļu un gājēju celi-
ņus, proti, veikt to bruģēšanu. To 
plānots darīt nākamgad un darba 
apjoms būs diezgan liels. Jāpie-
bilst, ka ir patiess prieks, ka sko-
lēni atkal mācās klātienē un satiek 
cits citu. 

Neliela labiekārtošana pare-
dzēta arī ap Penkules pagasta ēku, 
bet veicamais apjoms būs atkarīgs 
no pieejamo līdzekļu daudzuma. 

Nedrīkst «laist vējā»

Saruna turpinājās par Naudī-
tes pagastu. Jānis Ozoliņš atzina, 
ka jāvelta rūpes ceļiem, bijušajai 
skolas ēkai un citiem objektiem. 

- Naudītē, kurā ir Naudītes un 
Apguldes ciemati, arī vēl nepie-
ciešams saprast, kādi darbi jāor-
ganizē. Tie noteikti būs saistīti ar 
Naudītes estrādes labiekārtošanu. 
Tāpat jāpiedomā par bijušo Nau-
dītes skolu, kuru šobrīd «apdzīvo» 
pašvaldība un bibliotēka. Ēka ir 
ļoti liela un jānolemj, kā to tālāk 
izmantot, jo saskatu milzīgu po-
tenciālu, kuru nedrīkst «laist vējā». 

Būtisks darbs, kas vajadzīgs, ir 
vietējo gājēju celiņu un ietvju sa-
kārtošana abos ciematos. Diezgan 
bēdīgā stāvoklī izskatās Naudītes 
pagastā esošā autobusa pietura, 
bet tas vairāk attiecas uz valsts au-
toceļiem un ir panākta vienošanās 
par objekta atjaunošanu. 

Aktīvi apsekoju visu ceļu tīklu 
un jāatzīmē, ka ceļu remontēšana 
lielākoties notiek pavasarī, tādēļ 
strādājam ar mērķi saprast, kas 

vajadzīgs un ko nākotnē īstenot. 
Ja runā par ceļiem, tad rudenī tos 
remontēt ir sarežģīti, jo mitrs, ne-
labvēlīgi laikapstākļi un rezultātā 
nopietnas grūtības. 

Papildus tam – tā kā kopš šī 
gada 1. jūlija – administratīvi te-
ritoriālās reformas – esam viens  
liels Dobeles novads, jārēķinās ar 
visa novada vajadzībām un iespē-
jām. 

Noilgojušies pēc 
kultūras 

«Zemgale» arī vaicāja pārval-
žu vadītāja komentāru par kultū-
ras dzīvi pagastos un to, ka bei-
dzot tiek rīkoti dažādi sarīkojumi. 

- Cilvēki viennozīmīgi pēc kul-
tūras ir noilgojušies. Pamazām 
pasākumi atsākas un, pēc maniem 
novērojumiem, sabiedrības atsau-
cība ir liela. Piemēram, Penkules 
pagastam liels bonuss ir kultūras 
nama esamība, kurā aktīvi dar-
bojas Normunds Smiltnieks, kurš 
pie mazākās iespējas rūpējas par 
to, lai sarīkojumi notiktu. Savukārt 
Naudītē organizēti nelieli koncerti 
brīvā dabā,  par ko paldies jāsaka 
kultūras darba organizatorei Kris-
tīnei Girgensonei, kura darbojas 
kā Naudītē, tā Auros. Cenšamies 
organizēt arī radošās darbnīcas, 
sportiskās aktivitātes. 

Ja min par kolektīviem, tad jā, 
ir cilvēki, kuri uzskata «ko nu es 
vairs?», bet kopumā sabiedrības vēl-
me kaut ko darīt un atgriezties kopā-
būšanas priekā ir nenoliedzama. 

Kā zināms, ir Covid-19 laiks 
un brīžiem likumi ir kā pa «naža 
asmeni», bet nodrošinām tos. 

Jau diskutēts, ko varētu darīt 
tuvākajos svētkos – valsts dzimša-
nas dienā 18. novembrī, Ziemas-
svētkos, Jaunajā gadā. 

Pārvaldi apmeklē retāk 

Noslēgumā Jānis Ozoliņš 
vēstīja par maksājumu veikšanu 
un savu lomu pārvalžu vadītāja 
amatā. Kā izrādās, viņš ir atbil-
dīgs par Penkuli un Naudīti ne-
pilnu mēnesi. 

- Tagad komunālos maksāju-
mus un citus iedzīvotāji veic paši, 
bet, ja nepieciešama palīdzība, 
vēršas pagasta pārvaldē, bibliotē-
kā vai arī veikalā, kur to var izdarīt. 
Tagad pagasta pārvaldi apmeklē 
daudz retāk, nekā iepriekš, bet ir 
dienas, kad izmanto bāriņtiesas 
vai sociālā darbinieka pakalpoju-
mus. Cilvēki nedrūzmējas un jau 
laicīgi piesaka vizīti. Līdz ar to dar-
bu var saplānot.

Par Penkules un Naudītes pa-
gastiem esmu atbildīgs no šī gada 
1. septembra. Trešdienas ir «Nau-
dītes», ceturtdienas «Penkules», 
bet citas (pēc vajadzības) – Auru 
pagasta dienas. Esmu viens pār-
valdnieks pa trīs pagastiem. 

Pašvaldība ir priekš cilvēkiem. 
Ja varam maksimāli apmierināt ie-
dzīvotāju vajadzības, lieliski! Dar-
bojamies, neapstājamies, rūpēja-
mies par vidi un cilvēkiem. 

Roberts Gorodko
Autora foto

Autobusa pietura Naudītē, kuru paredzēts atjaunot. 

Bijusī Naudītes skolas ēka, kurā atrodas pašvaldība un bibliotēka. 

Dobeles  
novada pašvaldība 

turpina īstenot 
projektu «TAD tālāk 

kopā!»

Projekta ietvaros no 2020. 
gada decembra līdz 2021. gada 
aprīlim veikta darba ar jaunat-
ni situācijas izpēte, kartēšana, 
pašvaldībās (Dobeles, Auces vai 
Tērvetes novados) esošo darba ar 
jaunatni pieeju, sistēmu  un do-
kumentu analīze.

Laika periodā no 2021. gada 
6. aprīļa līdz 19. maijam tika īste-
nota Dobeles, Auces un Tērvetes 
novadu jauniešu kvantitatīva ap-
tauja. Pētījuma mērķis bija iegūt 
jaunizveidotā Dobeles novada 
jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās vai 
strādā Dobeles, Auces vai Tērve-
tes novados) statistisku un socio-
loģisku raksturojumu. Situācijas 
izpētes un jauniešu aptaujas dati 
apkopoti un analizēti jaunatnes 
jomas eksperta ziņojumā.

2021. gada 12. oktobrī notiks 
«Darba seminārs jaunizveidotā 
Dobeles novada pašvaldībā darbā 
ar jaunatni iesaistītajām perso-
nām». Semināra dalībniekus iepa- 
zīstinās ar izpētes un jauniešu 
aptaujas rezultātiem, speciālis-
ti diskutēs un izvirzīs jaunatnes 
jomā risināmos izaicinājumus, 
sniegs ierosinājumus darba ar 
jaunatni modelim jaunajā nova-
dā.

No 21. līdz 23. oktobrim tiks 
organizētas «Neformālās izglītī-
bas apmācības jauniešiem soci-
ālās iekļaušanas un līdzdalības 
veicināšanai». Aicināti piedalī-
ties 15 jaunieši - līderi (Dobele 
- 5, Tērvete - 5, Auce - 5) un čet-
ras atbalsta personas ar mērķi 
iepazīties un apgūt jaunas zinā-
šanas un prasmes par līdzdalību, 
līderību, komandas veidošanu, 
sadarbību un piederību, kas turp-
māk palīdzēs visiem veiksmīgāk 
sadarboties jaunatnes politikas 
īstenošanā jaunizveidotajā no-
vadā. Šie jaunieši būs kā «tilts» 
uz plašāku jauniešu loku novadā. 
Jaunieši tiks iepazīstināti ar «Ka-
fija ar politiķiem»  un «Projekta 
noslēguma konference» plānota-
jām aktivitātēm.

29. oktobrī notiks  «Kafija 
ar politiķiem» – jauniešu un lē-
mumu pieņēmēju tikšanās. Da-
lībnieki tiks iepazīstināti ar iz-
pētes rezultātiem, diskutēs par 
jaunatnes jomas aktuālākajiem 
jautājumiem un izaicinājumiem 
no jauniešu skatu punkta, kā arī 
definēs jaunatnes politikas rīcī-
bas virzienus.

9. novembrī notiks «Projekta  
noslēguma konference».

Par katru projekta aktivitāti 
sīkāka informācija sekos Dobeles 
Jaunatnes iniciatīvu un veselības 
centra mājaslapā, un citos soci-
ālajos tīklos.
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Skaļās lasīšanas sacensību finālā 
Dobeles reģionu pārstāvēja Ernests
Sestdien, 25. septembrī, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika Nacionālās 
skaļās lasīšanas sacensību fināls, kurā piedalījās 
30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas Latvijas. 
Dobeles reģionu pārstāvēja Šķibes bibliotēkas 
lasītājs ERNESTS ŠĶĒRSTS (attēlā).

Jau kopš 2017. gada LNB kopā 
ar Latvijas Bērnu un jaunatnes li-
teratūras padomi, bibliotēkām un 
skolām visā Latvijā aicina bērnus 
piedalīties spraigā lasīšanas sa-
censībā. «Skaļā lasīšana» ir daudz- 
pakāpju sacensības, kas vispirms 
notiek klasē, tad skolā vai bib-
liotēkā, reģionā un noslēgumā 
valsts finālā. 

Reģionālo čempionu rindās 
bija deviņi zēni un 21 meitene. 
Literatūras izvēle lasījumam bija 
ļoti daudzveidīga, sākot no kla-
sikas darbiem, piemēram, Astri-
da Lindgrēnes «Grāmata par 
Pepiju Garzeķi», Džanni Rodari 
«Pasakas pa telefonu», Roalda 
Dāla «Matilde», Ēriks Kestnera 
«Divas Lotiņas», Mihaels Endes 
«Momo», Imanta Ziedoņa «Krā-
sainās pasakas», līdz visur pasau-
lē iemīļotām grāmatām – Džoan-
na K. Roulinga «Harijs Poters un 
Filozofu akmens», Kristīne Olso-
ne «Zombiju drudzis» un «Ērgļu 
klints noslēpums», Nīls Geimens 
«Koralīna», Deivs Pilkijs «Super-
varonis Kapteinis Apakšbiksis», 
Pauls van Lons «Šausmu auto-
buss». 

Lasīti tiek arī latviešu mūs-
dienu autoru darbi – Agneses 
Vanagas «Plastmasas huligāni», 

Māra Runguļa «Gliemežvāks» un 
«Asins lietus», Dzintara Tilaka 
«Labo blēņu vasara», Valda Rūm- 
nieka «Pasakas par līdakām, da-
toriem un telefoniem», Ievas Sa-
mauskas «Amariļļa mīļumzeme» 
un citas. 

Sacensības vērtēja sirsnī-
ga un grāmatas mīloša žūrija – 
rakstniece Zane Zusta, izdevēja 
un redaktore Evija Veide, aktrise 
Agnese Budovska, mūziķis Atis 
Auzāns un rakstnieks Osvalds 
Zebris.

Ernests lasīja fragmentu no 
lietuviešu rakstnieces Jurgas Vi-
les (Jurga Vilė) grāmatas «Sibīri-
jas haiku», kurā attainots atmiņu 
mozaīku vēstījums, kuru no Si-
bīrijas, mājās atgriežoties, līdzi 
atveduši autores tēvs un vecmā-
miņa, savukārt acīm baudāmu 
– krāšņu bilžu drānās, autores 
tēvam veltīto stāstu, «ietērpusi» 
māksliniece Lina Itagaki.

Nacionālo skaļās lasīšanas 
sacensību uzvarētājs kļuva par 
LNB Bērnu direktoru un ieguva 
ceļojošo balvu savai skolai, ko 
veidojis stikla mākslinieks Er-
nests Vītiņš, kā arī dāvanu kartes 
grāmatu iegādei.

Sagatavoja Reičela Āboliņa

Jauns ielu apgaismojums 
Kaķenieku ciemā
Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējumu, Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam, 
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju» 
ietvaros ir īstenots projekts «Ielu apgaismojuma 
ierīkošana Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā»  
(Nr. 20-06-AL30-A019.2201-000001). 

Projekta mērķis - ierīkot ielu 
apgaismojumu Annenieku pa-
gasta Kaķenieku ciemā, uzlabo-
jot pagasta iedzīvotāju drošību, 
dzīves kvalitāti, ērtu un drošu 

pārvietošanos diennakts tumšajā 
laikā.

Līdz šim Kaķenieku ciemā 
vienīgais apgaismojums tumšajā 
diennakts laikā bija viens pro-

žektors pie pagasta pārvaldes  
ēkas.

Īstenojot projektu, Skolas 
ielā, Draudzības ielā un Upes 
ielā ir izbūvēts energoefektīvs 
ielu apgaismojums, uzstādot 20 
LED gaismekļus ar automātisku 
apgaismojuma dimmēšanu. Tas 
nozīmē, ka no tumsas iestāšanās 
brīža līdz pilksten 23 gaismekļi 
darbojas ar maksimālo jaudu, sa-
vukārt nakts stundās no 23 līdz 6  
jaudu samazina, atstājot 50% no 
kopējās jaudas.

Ielu apgaismojumu projek-
tēja un izbūvēja SIA  «CVS». Ko-
pējās izmaksas ir 33 154,00 eiro, 
tajā skaitā ELFLA finansējums – 
29 838,60 eiro. Būvdarbus uzrau-
dzīja SIA  «Latvijas Būvuzraugs», 
atbildīgais būvuzraugs Ansis 
Avišāns.

Informāciju sagatavoja:
Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja

Kristīne Ūdre

Saziņai ar laikrakstu izmantojiet arī e-pastu: zemgale@dobele.lv!

Jau desmito reizi 
aicina iepazīt dabas 
un kultūrvēstures 

bagātības

Lai atklātu teritorijas daudz-
veidību un sniegtu iespēju vai-
rāk uzzināt par dabas vērtībām,  
kultūrvēsturisko mantojumu un 
vietējo uzņēmēju plašo piedāvā-
jumu klāstu, šajā nedēļas nogalē - 
2. un 3. oktobrī - jau desmito reizi 
norisināsies Ķemeru Nacionālā 
parka (ĶNP) Ceļotāju dienas.

Divu dienu garumā ikviens 
interesents aicināts piedalīties 
izzinošās ekskursijās, pārgājie-
nos, brīvdabas koncertā, amat-
nieku tirdziņā, zaļajā sporta zālē 
un citos aizraujošos pasākumos.

Šogad pirmo reizi Ceļotāju 
dienas norisināsies divas dienas 
– sestdien un svētdien. Kā tas 
apaļās jubilejas reizēs pieklājas, 
pasākumu programma būs īpaši 
daudzveidīga. Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālisti aicinās ie-
pazīt, dodoties pārgājienos, gan 
ar kājām, gan velosipēdiem. Pār-
gājienu maršrutos varēs apskatīt 
Sēra dīķu laipu, Kaņiera ezeru, 
Raganu purvu, kā arī līdz šim 
apmeklētājiem mazāk zināmas 
bioloģiski vērtīgas pļavas Antiņ-
ciemā.

Tāpat varēs iepazīt Šloken-
bekas muižu, Lustūžkalnu, Zaļo 
purvu, Ragaciema sedumu jeb 
seno zvejnieku apmetni un Lap-
mežciema muzeju. Visās šajās 
vietās  ceļotājus gaidīs dažādas 
aktivitātes, kas būs saistošas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Pa-
sākumu programmā ikviens varēs 
atrast savām vēlmēm un spēkiem 
atbilstošu maršrutu, to garumi 
un grūtības pakāpes ir dažādas. 
Īpaši padomāts arī par aktivitā-
tēm atjaunotajā Ķemeru kūrorta 
parkā, vēršot uzmanību uz tajā 
sastopamajām dabas vērtībām.

Ceļotāju dienu programmu 
ievērojami bagātinās vietējie ie-
dzīvotāji un uzņēmēji, kuri ne 
vien veido un attīsta šo  teritori-
ju, bet arī allaž ir gatavi dalīties 
savos stāstos un arī citiem izrā-
dīt savas prasmes un veikumu. 
Vietējos amatniekus ikvienam 
būs iespēja satikt sestdien amat-
nieku tirdziņā, kas norisināsies 
senajā tramvaja galapunktā pie 
restorāna «Neptūns». Savukārt 
sestdienas vakarā Melnezerā va-
rēs baudīt brīvdabas koncertu 
laivās «Melnezera skaņas», kura 
laikā par mūziku rūpēsies gru-
pas «Resnie Putni» īpašais akus-
tiskais sastāvs Roberta Gobziņa 
vadībā.

Sagatavoja
Roberts Gorodko

Meklējiet 
«Zemgali»   

arī 
«Facebook»! 
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«Skaistie un bīstamie augu kaitnieki»  
aizceļo uz Jaunbērzi
2020. gads tika pasludināts par Starptautisko 
augu veselības gadu, kam par godu Valsts augu 
dienests izveidoja izstādi «Skaistie un bīstamie 
augu kaitnieki», kas tika izveidota arī Jaunbērzes 
bibliotēkas telpās, 27. septembrī. Izstādes atklāšanā, 
sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu 
«Silava», tika organizēta informatīva nodarbība 
Mežinieku pamatskolas 5. un 6. klases audzēkņiem. 
Jaunbērzes bibliotēkas vadītāja ANITA ANTANOVIČA 
uzaicināja «Zemgali» paviesoties izstādes atklāšanā, 
iepazīstot kaitnieku daudzveidību izzinošos 
materiālos un apburošās fotogrāfijās.

Kaitēkļi, slimības, baktērijas, 
vīrusi un mikroskopiskās sēnes 
var būt nāvējošs drauds augiem. 
Klimata pārmaiņas vai cilvēku 
neapdomīga rīcība var veicināt 
augiem bīstamo organismu iz-
platību, un tie var radīt lielus 
postījumus videi, ekonomiskus 
zaudējumus lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai.

Izstādes mērķis ir aicināt sa-
biedrību aizdomāties par augu 
veselības nozīmi un mudināt 
ikvienu rīkoties tā, lai neradītu 
draudus augiem Latvijā, piemē-
ram, nevest no ceļojuma mājās 
«Zaļos suvenīrus» – augus, sēk-
las, augļus un ziedus, nepasūtīt 
internetā augus bez fitosanitārā 
sertifikāta vai augu pases, neie-
gādāties nepārbaudītus augus vai 
to sēklas.

«Zemgali» ar izstādi «iepazīs-
tināja» Valsts augu aizsardzības 
dienesta sabiedrisko attiecību 
speciāliste DACE ŪDRE, atklājot, 
ka izstāde tapusi 2020. gadā, kad 
tas tika atzīts par Starptautisko 
augu veselības gadu, taču tikai 
šobrīd tā «apceļo» Latviju, jo Co-

vid-19 pandēmija 2020. gadā lie-
dza izstādei vaļu.

- Pagājušo gadu izstādi ne-
izdevās «vest» sabiedrībā, jo visu 
uzmanību «pārņēma» Covid-19 
pandēmija. Cilvēka veselība, slimī-
bas un vīrusi kļuva aktuāls temats, 
tādējādi augu labklājība palika 
novārtā. Pirmo reizi izstādi atklā-
jām 2020. gadā, kad tā tika izvei-
dota Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes vestibilā Zinātniskās 
konferences laikā. Tā ir «aizceļo-
jusi» arī uz Liepāju un Ogri, proti, 
kas «piesakās», tad turp arī ceļo. 
Mūsu mērķis ir nodrošināt augu 
bioloģisko daudzveidību, saglabāt 
tos veselus un sekmēt labu lauk-
saimniecisko ražošanu, jo katru 
gadu 40% no visas pasaules ražas 
apdraud kaitēkļi un slimības, tā-
pēc ir zinātne, kas dara visu lai ar 
to spētu cīnīties. Šeit ir apskatāmi 
pasaules bīstamākie organismi, 
kas apdraud augus Latvijā un pa-
saulē, – skaidro Dace.

Izstādē ir apskatāmi arī des-
mit liela izmēra kukaiņu maketi 
tāpēc «Zemgale» vaicāja, kas ir to 
autors.

- Mēs gan ilgi meklējām kādu, 
kas to varētu paveikt, taču atra-
dām. Uzrunājām arī tehniskās 
skolas audzēkņus, kas spētu uztai-
sīt kukaiņu maketus, jo jāsaka, ka 
tas nav nekas unikāls un sarežģīts. 
Augu veselības speciālisti citviet ir 
izveidojuši maketus no citiem ma-
teriāliem, piemēram, Vācijā ir no 
koka. Uzrunājām Nacionālā teāt-
ra butaforistu, kuram nosūtījām 
kukaiņu attēlus, kā tie izskatās no 
visām pusēm, tad nu viņš mums tos 
arī izveidoja, - atklāj Valsts augu 
aizsardzības dienesta sabiedrisko 
attiecību speciāliste.

Izstādē apskatāmas 22 meža 
entomologa Dr. Biol. AGŅA ŠMI-
TA fotogrāfijas, kurās redzami 
skaisti, bet augiem bīstami ku-
kaiņi tuvplānā. 

- Patiesībā es nemaz kukaiņus 
tik daudz nebildēju. Fotogrāfijas, 
kas aplūkojamas izstādē, ir sais-
tītas tikai ar profesionālo darbību. 
Esmu Limbažu fotokluba valdes lo-
ceklis, tad nu mums ir dažnedažādi 
izaicinājumi un vairāk par «savu» 
profilu uzskatu priekšmetu filozofi-
ju, taču to ir jāparāda un, ja sāk-
šu par to runāt – būs ilgi. Šodien 
bērniem rādīšu prezentāciju un tās 
pamatdoma ir par to, kas tad īsti ir 
meža entomoloģija, ko mēs darām. 
Cilvēkiem ir izveidojies priekšstats, 
ka entomologs ar tauriņu ķeramo 
tīklu skrien pa mežu, taču patiesī-
bā mēs darbojamies zinātnē, pie-
lietojam matemātiku un dažādas 
sistēmas. Nav gluži tā, ka botāniķi 
tikai «čubina» augus, entomologi 
«čubina» kukainīšus un matemā-
tika mums nav jāmācās, - uzsver 
Agnis.

Vēl interesentiem ir iespē-
ja aplūkot piecas planšetes, kur 
apkopoti fakti par augu veselī-
bas gadu un informācija par iz-
platītākajām bīstamajām augu 
karantīnas slimībām pasaulē un 
Latvijā. Izstādes sastāvā ietilpst 

astoņas kolekcijas kastes, kā arī ir 
iespēja iepazīties ar informāciju 
par augiem sevišķi bīstamajiem 
karantīnas organismiem, kas sa-
stopami Latvijā un pasaulē.

Bērni, kuri ieradās aplūkot  
ekspozīcijum, tika sadalīti di-
vās plūsmās pēc klasēm – vieni 
devās uz bibliotēkas telpu, kur 
klausījās izstādes līdzautora, «Si-
lavas» institūta vadošā pētnieka 
Agņa Šmita lekciju, otri – uz zāli, 
kur ļāvās aktivitātēm, ko vadīja 
VAAD pārstāves. Sanita (sēklu 
jomas eksperte) stāstīja un uzde-

va bērniem atpazīt dažādas augu 
sēkliņas, savukārt Laima novadī-
ja trīs dažādas spēlītes par kukai-
nīšiem. Papildus šīm aktivitātēm, 
bērniem tika dota iespēja salikt 
tematisko puzli un uzspēlēt augu 
veselības cirka spēli.

Interesenti tiek laipni aicinā-
ti uz Jaunbērzes bibliotēku (ap-
vienota ar kultūras namu) izstādi 
apskatīt bez maksas, kur tā būs 
pieejama vēl vismaz mēnesi.

Reičela Āboliņa
Autores foto

Mežinieku pamatskolas audzēkņi spēlē «cirku».

Skolēni, iepazīstot kaitnieku daudzveidību.

Bīstamie augu kaitnieki.
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kumpārkāpējus, dzēsa ugunsgrēkus, 
cīnījās ar plūdiem un tamlīdzīgi. 

Cilvēkiem trūka pieredzes un 
materiālās iespējas. Viņi kļūdījās, 
mācījās no tām. Dažādu vecumu, 
izglītības, profesiju pārstāvji, bet 
tomēr spēja vienoties par galveno, 
viņi visu darīja no sirds un baudīja 
tautas uzticību. Ne par velti tolaik 
radās teiciens «zemessargs nav 
profesija, tas ir dzīvesveids».  Sa-
līdzinot ar šodienu, es gribu teikt, 
ka personāls ir palicis zinošāks un 
pieredzes bagātāks, ar iespēju piln-
veidot savas zināšanas militārajā 
jomā un, kas šķiet ļoti būtiski, veidot 
savu militāro karjeru. Ir patīkami 
redzēt, ka aizvien vairāk tiek novēr-
tēta Zemessardze arī valstiskā līme-
nī, krietni vien vairāk  ieguldot tieši 
Zemesardzes infrastrastruktūras 
un cita veida aprīkojumā, tādējādi 

veicinot Zemessardzes  kā vienu no bruņoto spēku struktū-
rām kaujas spējas. Ir patīkami redzēt, ka tā arvien vairāk tiek  
iesaistīta valstiskos procesos, kas neaprobežojas tikai vien 
ar kārtības nodrošināšanu dažādos pasākumos un pazudušu 
cilvēku meklēšanā. Es novēlu, gribētu teikt mūsu bataljonam, 
turpināt aizvien attīstīties, izvirzīt augstākus mērķus uz ku-
riem tiekties un turēt cieņā un godā karavīra vārdu!

Ņemot vērā, ka Zemessardzes 51. kājinieku bataljons 
iekļauj ne tikai Dobeles novada teritoriju, bet arī Tukuma, 
tad 30. gadadienā Dobeles Livonijas ordeņa pilī bija iera-
dies arī Tukuma novada domes priekšsēdētājs GUNDARS 
VAŽA, kurš sacīja:

– Kolēģis jau teica, cik sākums ir bijis grūts, bet mēs re-
dzam, ka dzīve ir ienesusi savas korekcijas. Ir nācis gan ekipē-
jums, gan, protams, dzīves pieredze. Joprojām Zemessardze ir 
lielākā struktūrvienība militārajā jomā, gan skaitliski, gan ar 
visplašāk aptverošāko Latvijas teritoriju. Šeit ir sanākuši cil-
vēki, kuri mīl savu zemi, godā Dzimteni un ir gatavi to jebkurā 
brīdī aizstāvēt. 

Noslēgumā Tukuma novada domes vadītājs vēlēja vi-
siem veselību, saticību ģimenēs, jo, esot mācībās, ir nepie-
ciešama stipra aizmugure, kas viennozīmīgi ir ģimene. 

Tikmēr Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes koman-
dieris pulkvedis ANDRIS RIEKSTS uzrunā teica:

–Man ir patiess prieks būt šeit, jo es droši varu apgalvot, ka 
Dobelē dzīvo vieni no labākajiem šāvējiem Latvijas armijā. 

Zemessardzes 51. kājinieku bataljona komandieris 
majors AIVIS VĀCERS:

–Man ir patiess gods vadīt šo bataljonu. Gribu pateikties 
veterāniem, kas uz doto brīdi ir ieradušies un joprojām atro-
das ierindā. Virsnieki, instruktori, komisāri– arī jums es gribu 
teikt lielu paldies, ka atrodat laiku un piedalaties 30. gadu 
jubilejā, šajā svarīgajā dienā. Lai vienmēr būtu veselība, možs 
prāts, kas vienmēr atbalstītu jūs pildāmajos uzdevumos. 

30. gadadienas svinību laikā tika pasniegti arī dažādi 
apbalvojumi. Zemessardzes komandiera 2. pakāpes Goda 
zīmi «Par kalpošanu tautai un Latvijai» apbalvojumu saņē-
ma vecākais zemessargs Gints Kreicbergs; Zemessardzes 
komandiera 3. pakāpes Goda zīmi «Par kalpošanu tautai un 
Latvijai» saņēma vecākais zemessargs Valērijs Ņekrasovs; 
Zemessardzes komandiera 3. pakāpes medaļu «Par kalpo-
šanu Zemessardzei» – kaprālis Juris Līcītis.

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandiera At-
zinības raksts tika pasniegts kaprālim Jānim Grīnbergam, 
ārštata civilajai darbiniecei Pārslai Straumei, kaprālim 
Raivo Prokopovam un  zemessargiem Gitai Švīpei un Oska-
ram Jokstam. 

Svētkos ar savu klātbūtni atbalstīja arī sadarbības 
partneri– Valsts un pašvaldības policija. 

30 gadu jubilejas noslēgumā Zemessardzes pūtēju or-
ķestris atskaņoja Latvijas himnu un tika izšauti trīs šavieni. 

Ieva Laizāne
Autores foto

Zemessardzes 51. kājnieku 
bataljonam 30!

(Sākums – 1. lappusē)

Ziedus pie Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa nolika zemessargi un pašvaldību 
vadītāji.
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Jauno handbolistu dalība starptautiskos 
turnīros
Pēc gandrīz gadu ilgas pauzes sacensību kalendārā, 
kuru izraisīja Covid-19 pandēmija, Dobeles Sporta 
skolas jaunie handbolisti pārbaudīja šajā laikā 
treniņos krāto meistarību vairākos starptautiskajos 
turnīros.

  Kā ziņo Dobeles Sporta sko-
la, no 20. līdz 22. augustam Tal-
linā norisinājās starptautiskās 
sacensības «Tallin handball cup 
2021», kurās piedalījās Lindas 
Karlovičas trenētā zēnu komanda 
un treneres Larisas Veinbergas 
meiteņu komanda. Zēniem asto-
ņu vienību konkurencē šoreiz nā-
cās samierināties ar piekto vie-
tu. Iepriecināja meitenes, kuras 
kļuva par turnīra uzvarētājām. 
Komandā spēlēja Elīza Bilkšte, 
Kristiāna Blaževica, Milana Nau-
diņa, Linda Kaminska, Agnese 
Virubka, Ance Grante, Katrīna 
Koņušeka, Līva Piterniece, Eva 
Kovrigina, Kristīne Gerasimova, 
Nikola Dārzniece, Laura Lielā, 
Līva Krūmiņa, Elizabete Kazaka 
un Katrīna Kondrāte.  

   Savu uzvaras gājienu trene-
res Larisas Veinbergas audzēknes 
turpināja turnīrā Lietuvas pilsē-
tā Pasvalis. Uzvarot visas spēles, 

desmit komandu konkurencē 
meitenes savā rīcībā ieguva tur-
nīra galveno balvu. Kopā ar mei-
teņu komandu uz turnīru devās arī 
Egila Politera trenētie zēni. Trene-
ris šoreiz nevarēja doties viņiem 
līdz, bet viņu veiksmīgi aizstāja cits 
Sporta skolas handbola treneris – 
Ņikita Pančenko. Zēni pārliecinoši 
aizvadīja visas spēles un saņēma 
kausu par uzvaru turnīrā. Koman-
dā spēlēja: Kristians Gidrevics, Ri-
čards Renārs Blumenaus, Oskars 
Bisenieks, Kārlis Auders, Rūdolfs 
Elferts, Andris Vidovskis, Ralfs Ma-
tīss Ozoliņš, Ritvars Putra, Ričards 
Nūrs Birulis un Kristers Suharevs.

   Paņevežos (Lietuvā) jau 
25. reizi notika starptautiskais 
handbola turnīrs «Panevezys 
Cup-2021». Sacensības norisi-
nājās divas dienas – no 11. līdz 
12. septembrim - un tajās Sporta 
skolu pārstāvēja treneres Larisas 
Veinbergas meitenes un Lindas 

Karlovičas trenētie zēni. Šoreiz 
handbolistēm nācās samierinā-
ties ar piekto vietu astoņu ko-
mandu konkurencē. 

Tikmēr zēni, kuri  neatstāja 
nekādas cerības konkurentiem, 
ieguva turnīra galveno balvu. Ko-
mandā spēlēja Artis Putra, Mār-

tiņš Misulis, Emīls Vilsons, Kris-
ters Bārzdiņš, Raiens Šnepsts, 
Edvards Toks, Valdis Kalniņš, 
Klāvs Erbs, Ralfs Sproģis, Kārlis 
Kirilka, Endijs Leja un Gustavs 
Kuģis.

Kā vēstī Dobeles Sporta sko-
la,  tad piedalīšanās visos šajos 

turnīros kalpoja par lielisku sa-
gatavošanos Latvijas jaunatnes 
čempionātam handbolā, kuru 
plānots uzsākt oktobra mēnesī. 

Ieva Laizāne
Foto no Doebels Sporta  

skolas arhīva

Lindas Karlovičas trenētā zēnu komanda.

«Tenax» aizvada divas spēles Baltijas līgā
Aizvadītajās brīvdienās «ZRHK Tenax Dobele» tikās 
ar saviem pretiniekiem igauņiem – «SK Tapa» un 
«Viljandi HC» Baltijas handbola līgā.

Sestdienas pretinieki bija 
«SK Tapas» handbolisti, kuri aiz-
vadīja neveiksmīgu spēli. Jau no 
spēles pirmajām minūtēm do-
belnieki izrāvās vadībā, septīta-
jā minūtē rezultāts bija 6:2 pēc 
Anda Ērmaņa gūtajiem vārtiem. 
Igauņi pēc tā arī pieprasīja mi-
nūtes pārtraukumu, lai šo situā-
ciju labotu, taču tas neizdevās. 
Ļoti meistarīgs savos vārtos bija 
«ZRHK Tenax Dobele» vārtsargs 
Mārtiņš Ozoliņš, kurš atvairīja 
daudzus igauņu raidītos metie-
nus. Pēc nospēlētām 16 minūtēm 
rezultāts bija 11:6 un dobelnieku 
galvenais treneris Sandris Verša-
kovs ļāva «atvilkt elpu» saviem 
spēlētājiem, pieprasot minūtes 
pārtraukumu. 23 minūtē divus 
skaistus vārtus pēc kārtas guva 
Emīls Kurzemnieks, taču tam pē-
cāk sekoja arī divu minūšu norai-
dījums par pretinieka bloķēšanu 
ātrajā uzbrukumā. Tas lielu lomu 
nespēlēja,  «Tenax» turpināja au-
dzēt savu vārtu pārsvaru un do-
minēt uz laukuma. Lai gan pirmā 
puslaika beigās dobelniekiem nā-
cās atkal spēlēt mazākumā, pēc 
Egila Politera divu minūšu norai-
dījuma tas noslēdzās ar rezultātu 
19:10.

Otrajā puslaikā jau pirmajās 
30 sekundēs, rezultāts palieli-
nājās pēc Austra Tuminska gū-
tajiem vārtiem, tādējādi «ZRHK 
Tenax Dobele» jau pašā otrā pus-
laika sākumā bija iekrājis pama-
tīgu pārsvaru pār igauņiem. Pec 

nospēlētām desmit minūtēm un 
Austra Tuminska un Emīla Kur-
zemnieka gūtajiem vārtiem (kat-
ram pa diviem) tablo rādīja 25:14. 
Līdz pat spēles beigām igauņiem 
neizdevās pietuvoties dobelnie-
kiem un izrādīt pretestību, tāpēc 
līdz ar Kristiāna Pavļenko gūta-
jiem vārtiem tā noslēdzās ar re-
zultātu 34:22. 

Rezultatīvākie spēlētaji 
«ZRHK Tenax Dobele» rindās bija 
Emīls Kurzemnieks un Austris Tu-
minskis ar sešiem vārtiem, Ņikitam 
Pančeko guva piecus, bet Nils Aivis 
Miķelsons guva četrus vārtus. 

«Zemgales» vaicāts par izjū-
tām pēc spēles, komentāru snie-
dza EMĪLS KURZEMNIEKS:

– Prieks, ka beidzot varam klā-
tienē vērot līdzjutējus, jo ir jūtams, 
ka pēc ilga laika atkal ir atdzīvojies 
handbols Dobelē. Rezultātu šodien 
noteikti veidoja disciplīna un laba 
komandas spēle aizsardzībā, var-
būt metienu realizācija varēja būt 
labāka.

Savukārt svētdien Dobeles 
sporta centrā, bija redzama pa-
visam cita spēle. «ZRHK Tenax 
Dobele» pretinieki «Viljandi HC» 
jau ar pirmajām minūtēm pirma-
jā puslaikā parādīja, ka todien 
dobelniekiem tik viegli nebūs, kā 
iepriekšējā spēlē. Kad Nils Aivis 
Miķelsons pēc nospēlētas minū-
tes guva vārtus, rezultāts bija 1:1. 
Taču līdz pat 13. minūtei «Te-
nax» pusē tas nemainījās, taču 
igauņi jau bija iekrājuši astoņu 

vārtu pārsvaru (1:9). Šajā laika 
posmā «Viljandi HC»  handbo-
listi spēlēja gan mazākumā, gan 
raidīja neprecīzus metienus, taču 
dobelnieku metienu rezultativi-
tāte bija gaužām skumja. Tikai 
spēles 14. minūtē, pēc septiņu 
metru brīvmetiena, Austrim Tu-
minskim  izdevās gūt vēl vienus 
vārtus. Iespējams, tas deva papil-
dus drosmi komandai, jo pēc tam 
rezultāts sāka augt. Aptuveni pēc 
26 nospēlētam minūtēm pirmajā 
puslaikā dobelnieki bija pietuvo-
jušies igauņiem līdz četru vārtu 
starpībai 7:11. Tobrīd «Viljandi 
HC» komanda pieprasīja minū-
tes pārtraukumu, kas savā ziņā 
nedaudz apstādināja arī dobel-
niekus. Atsākoties spēlei, sekoja 
četri «ZRHK Tenax Dobele» ne-
veiksmīgi metieni, tāpēc pirmais 
puslaiks noslēdzās 7:12.

«Viljandi HC» arī otrajā pus-
laikā neļāva dobelniekiem gūt 
vadību, tāpēc, spēlējot savu spē-
li, jau astotajā minūtē bija iegu-

vuši sešu vārtu pārsvaru (10:16). 
Ņemot vērā, ka «ZRHK Tenax 
Dobele» metienu realizācijā šajā 
spēlē bija ļoti neprecīza, dažu 
brīdi igauņi guva vārtus tikai pu-
sātrajos uzbrukumos no dobel-
nieku kļūdām.  Aptuveni pēc 27 
minūtēm otrajā puslaikā un Anda 
Ērmaņa precizitātes metienā, 
«Tenax» izdevās pietuvoties tri-
ju vārtu starpībai 17:20. Tas ļāva 
sasparoties abām komandām, jo 
šajā spēlē pēc uzvaras ļoti tiecās 
abas komandas. Otrā puslaika 
22. minūtē, pēc daudzajām igau-
ņu pieļautajām kļūdām, «ZRHK 
Tenax Dobele» bija divu vārtu 
attālumā. Spraigā spēles galotnē 
Emīls Kurzemnieks saņēma sar-
kano kartīti jeb spēles diskvalifi-
kāciju. Tādējādi dobelnieki izrā-
dīja «Viljandi HC»  pārākumu ar 
rezultātu 22:25.

Spēles rezultatīvākie spēlē-
tāji «ZRHK Tenax Dobele» bija 
Oskars Arājs un Austris Tumins-
kis ar četriem vārtiem, Ņikita 

Pančenko, Egils Politers un Emīls 
Kurzemnieks ar trijiem.

Sandris Veršakovs, «ZRHK 
Tenax Dobele» komandas trene-
ris, pēc spēles sacīja:

– Es vēl neesmu skatījies sta-
tistiku, taču mums bija ļoti slikts 
metienu procents un daudz kļūdu. 
Pirmā puslaika pirmajās 15 minū-
tēs 1: 9, kas nozīmēja ļoti grūtu at-
griešanos spēlē. Pēc tam «ķērām» 
mūsu pretiniekus visu spēli. Dažas 
reizes panācām trīs vārtu starpību, 
taču atkal kļūdas un netrāpīti me-
tieni neļāva mums palikt spēlē. Lai 
gan zaudējām, vēlos uzslavēt ko-
mandu par cīņu, ka viņi nepadevās 
līdz pēdējai sekundei. Cīnījāmies 
kā zvēri, bet šoreiz pretinieki bija 
labāki. 

Nākamo spēli «ZRHK Tenax 
Dobele» aizvadīs jau šo sestdien 
Dobeles sporta centrā pulksten 
17, tiekoties ar «HC Dragunas 
Klaipeda» komandu.

Ieva Laizāne

«ZRHK Tenax Dobele» pirms spēles.
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Bērnudārza audzinātāja 
jautā bērnu mātei:

- Ja drīkstu jautāt, kāpēc 
jums tie bērni tādi sirmi?

Bērnu māte:
- Es viņiem vakaros pasaku 

vietā patiesību stāstu.

*   *   *

- Ko tu tik drūms?
- Vakar mani viens atstāja 

bez zobiem un atņēma naudu.
- Laupītājs?
- Nē, zobārsts.

*   *   *

Vecāmāte, nevienam neko 
nesakot, nopirka sev dzirdes apa-
rātu un jau trīs reizes mainījusi 
testamentu.

*   *   *

Sieva atgriezusies no frizēta-
vas. Pēta sevi spogulī un neap-
mierināta paziņo vīram:

- Tagad dzīvoklī ir divi ērmi!

*   *   *

Šodien pārcilāju drēbes, ku-
ras biju valkājusi devītajā klasē, 
vienu pielaikoju, un izrādījās, 
ka tā man der tikpat lieliski kā 
pirms desmit gadiem. Tā gan bija 
šalle, bet tomēr...

*   *   *

Tiesa. Tiek izskatīta narkoti-
ku lieta. Liecinieks – kaimiņš.

Advokāts: - Vai apsūdzētais 
jums deva narkotikas?

Kaimiņš: - Nē.
Advokāts: - Bet viņa sieva deva? 
Kaimiņš: - Atvainojiet, vai runa 

vēl joprojām ir par narkotikām?

No 1. oktobra tiks 
atjaunoti vairāki 

autobusu reisi 

Palielinoties pasažieru skai-
tam, no šī gada 1. oktobra tiks 
atjaunoti vairāki reisi autobusu 
maršrutā Nr.7017 Rīga–Jelgava. 
Līdz šim šie reisi tika atcelti sa-
karā ar vīrusa Covid-19 izplatību 
valstī, informē VSIA «Autotrans-
porta direkcija». Atjaunotie reisi 
maršrutā Rīga–Jelgava ir šādi: 
reiss, kas Rīgas starptautiskajā 
autoostā tiek uzsākts pulksten 
9.55, 19.00, 16.15 un 16.50, bet 
Jelgavas autoostā – pulksten 8.20, 
14.15, 16.30 un 17.55; reiss, kas Rī-
gas starptautiskajā autoostā darba-
dienās tiek uzsākts pulksten 11.00 
un Jelgavas autoostā – pulksten 
12.35. Autotransporta direkcija ai-
cina iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus un 
paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa 
pieprasījumu veido pasažieriem 
izsniegtais biļešu skaits. Par kon-
statētiem biļešu tirdzniecības pār-
kāpumiem pasažieri var ziņot kon-
trolieriem jebkurā diennakts laikā, 
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.

Jelgavas Pasta salu 
papildinās piecas 

jaunas koka skulptūras 

No 1. oktobra Jelgavas Pa-
sta salā taps piecas jaunas koka 
skulptūras – tur notiks koka 
skulptūru simpozijs «Otrā elpa». 
Pieci latviešu un lietuviešu māk- 
slinieki koka mūžu nodzīvojušos 
bluķus pārvērtīs dažādos baltu 
pasaku tēlos, ar koka tēlniecības 
darbiem, papildinot pagājušajā 
gadā aizsākto brīvdabas galeri-
ju. Koktēlnieku darbam ikviens 
līdzi varēs sekot līdz 11. oktob-
rim Pasta salas bruģētajā lauku-
mā pirms brīvdabas koncertzāles 
«Mītava», vērojot, kā savu mūžu 
nodzīvojušais koka stumbrs pār-
top pasaku tēlos. Tēlnieku darba 
vieta būs norobežota, bet ikviens, 
kurš vēlas redzēt koka skulptūru 
tapšanas procesu un arī ikdienā 
sekot līdzi tam, kā no baļķa top 
mākslas darbs, aicināts uz Pasta 
salu, lai vērotu tēlniekus radoša-
jā procesā. Piecu izvēlēto tēlnieku 
rokrakstu pilsētnieki jau iepazinuši 
dažādos iepriekšējos Jelgavas festi-
vālos. Šogad darbus veidos tēlnieki 
Māris Gailis, Armands Vecvanags, 
Inese Valtere, Donāts Mockus un 
Tautvils Paviļonis.  

Edvards Egle – 
«Supercar» čempions

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 
25. septembrī, sporta kompleksā 
«333» norisinājās Latvijas rallij- 
krosa sezonas noslēguma sacen-
sības. Cīņās devās 70 sportistu no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Dienas noslēgumā tika apbalvoti 
labākie astoņās ieskaites klasēs, 
kā arī noskaidroti šī gada čem-
pioni. «Supercar» klases posmā 
uzvaru izcīnīja Ronalds Baldiņš, 
otrais Mārtiņš Svilis, bet trešais 
tukumnieks Edvards Egle. 

Sagatavoja Roberts Gorodko 

«Dobele Allegro» pēdējā sezonas 
mājas spēlē izcīna uzvaru 
Rudenīgā svētdienas vakarā futbola klubs (FK) 
«Dobele Allegro» Jelgavas futbola bāzē tikās ar «FC 
Talsi/ FK Laidze» komandu. Pārliecinoša spēle, daudz 
momentu uzbrukumā un rezultātā izcīnīta pelnīta 
uzvara ar rezultātu 3:0. Šajā Latvijas čempionāta  
3. līgas sezonā tā bija pēdējā mājas spēle, un priekšā 
vien divas izbraukuma cīņas, ziņo FK «Dobele 
Allegro» sabiedrisko attiecību speciāliste ILZE 
NEIMANE. 

Neskatoties uz to, ka vairāki 
FK «Dobele Allegro» pamata spē-
lētāji šobrīd ārstē savainojumus 
un spēlē nevarēja piedalīties, jau 
pirmā puslaika septītajā minūtē 
mūsējie guva vārtus. Pārlieci-
nošā mājinieku saspēle vaina-
gojās ar daudziem momentiem 
pie pretinieku vārtiem, taču līdz 
reālai vārtu gūšanas iespējai do-
belnieki tā arī nenonāca, pirmo 

puslaiku noslēdzot ar minimālu 
pārsvaru 1:0. Otrajā puslaikā Tal-
su komanda centās veidot vairāk 
uzbrukumu, kas deva Dobelei 
vairāk iespēju «izlauzties» cauri 
pretinieku aizsardzībai. Tuvojo-
ties spēles nobeigumam, talsi-
nieki spriedzi neizturēja un mūsu 
komanda guva vēl divus vārtus – 
85. un 90. minūtē. Rezultātā spē-
le noslēdzās ar 3:0. Pirmos vārtus 

guva Kristens Knope, bet abus 
pārējos – Daniels Buklagins.

– Zinājām, kāda komanda 
brauc pie mums, bet nezinājām, 
kādu spēli pret mums rādīs. Talsu 
komanda nespēlēja tā, kā bijām 
gaidījuši. Kontrolējām bumbu vi-
sas pirmās 45 minūtes, radot uz 
pretiniekiem lielu spiedienu. Kā 
bija gaidāms, otrajā puslaikā Tal-
si sāka vairāk uzbrukt, mūsu tre-
neris veica vairākas maiņas, un 
spēles noslēgumā guvām vēl di- 
vus vārtus, – pēc spēles komen- 
tēja FK «Dobele Allegro» me-
nedžeris CHRISTIAN SINGEL-
MANN.

Pēc šīs uzvaras FK «Dobele 
Allegro» atrodas septītajā vietā, 
un gaidāmas vēl divas izbrauku-
ma spēles. 

Menedžeris, vērtējot līdzši-
nējo sezonu, uzsvēra:

– No vienas puses, ja daži 
mūsu spēlētāji uztvertu koman-
du nopietnāk, mēs varētu izda-
rīt daudz vairāk. No otras puses, 
esmu priecīgs par jaunajiem pui-
šiem, kuri rāda lielisku sniegumu 
un varbūt pat nevarētu spēlēt, ja 
citi mainītu attieksmi un uz treni-
ņiem un spēlēm ierastos regulāri. 
Liels gandarījums par mūsu vārt-
sargu Robertu Viljamu Briģi, kurš 
komandas rindās aizvadīja savu 
otro spēli un nostāvēja «sausā».

Nākamā cīņa gaidāma jau rīt  
pulksten 20 Jaunmārupes stadio-
nā pret «Mārupes SC-2» koman-
du.

Ieva Laizāne

Sporta skolas audzēknis dodas uz  
pasaules čempionātu 

Savukārt maijā Dobeles 
Sporta skolas audzēknis kļuva 
par Eiropas čempionāta junio-
riem bronzas medaļas ieguvēju. 

Ieva Laizāne
Foto no Dobeles sporta  

skolas arhīva

Kā ziņo Dobeles Sporta 
skola, tad kopā ar savu 
treneri Vilni Celmiņu uz 
pasaules čempionātu 
šaušanā devies viens 
no spilgtākajiem 
pēdējo gadu Latvijas 
talantiem šaušanā – 
Daniels Vilciņš. Planētas 
spēcīgāko jauno 
snaiperu sacensības 
notiek jau no pirmdienas 
līdz 10. oktobrim Limā, 
Peru. 

Daniels Vilciņš.


