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SAĪSINĀJUMI UN SKAIDROJUMI 

Dabas liegums - cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas 

dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamas savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un 

īpaši aizsargājamus biotopus.  

Dabas piemineklis - atsevišķs, savrups dabas veidojums, aizsargājami koki, 

dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi 

dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.  

Degradēta teritorija  - teritorija, kas iepriekš izmantota rūpnieciskā nolūkā vai 

noteiktiem komerciāliem mērķiem un kas varbūt pakļauta zemas koncentrācijas bīstamo 

atkritumu vai piesārņojuma iedarbībai, un ko, sakopšanas gadījumā, ir iespējams atkal 

izmantot. Dažreiz degradētas teritorijas jēdzienu izmanto, lai apzīmētu teritorijas, kuras 

iepriekš tika attīstītas, bet tagad ir novecojušas, tomēr ne vienmēr piesārņotas. 

Demogrāfiskā slodze - ir darbaspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu 

skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā. 

Dižkoks – liels un vecs koks, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. 

Īpaši jutīga teritorija  - teritorija, kur piesārņojums var pastiprināti ietekmēt cilvēku 

veselību vai vidi un tās bioloģisko daudzveidību, vai teritorija, kura ir īpaši jutīga pret 

piesārņojuma radīto slodzi. 

Kūdra – purvu nogulumi (ortganogēnas izcelsmes), kas pārmitros apstākļos 

veidojušies no zāļu, koku un sūnu atliekām. 

Mikroliegums – teritorija, kas tiek noteikta tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu 

(biotopu) aizsardzībai. Mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās 

sugas vai biotopu pastāvēšanu. 

Monocentrisks – ar vienu centru; apdzīvojums, kurā dominē viens centrs. 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas – lauksaimniecībā izmantojama 

zeme, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu. Zemes nogabala 

kvalitātes vērtējums nav zemāks par 60 ballēm un nogabala platība nav mazāka par 50 ha. 

NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. 

Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem 

ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu. 
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Sapropelis – organogēns nogulumiezis, kas veidojies pēcleduslaikmetā, stāvošos vai 

vāji caurtekošos ūdens baseinos, nogulsnējoties ūdensaugu un dzīvnieku (planktona) atliekām, 

kā arī putekļainajām vai smilšainajām minerāldaļiņām. 

A - austrumi 

AS – akciju sabiedrība 

att – attēls 

BAPA - Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra 

C – celsijs 

cm – centimetrs 

D – dienvidi 

DA - dienvidaustrumi 

dgn – faila formāts 

DUS  - degvielas uzpildes stacija 

EK – Eiropas komisija 

ES – Eiropas Savienība 

Gcal – enerģijas mērvienība 

GRP – gāzes regulēšanas punkts 

GRS – gāzes regulēšanas stacija 

ha – hektārs 

HES - hidroelektrostacija 

iedz - iedzīvotājs 

km - kilometrs 

km2 – kvadrātkilometrs 

km3 – kubikkilometrs 

kV - kilospriegums 

LIAS – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

LKS – Latvijas koordinātu sistēma 

LMT – Latvijas Mobilais telefons 

LR – Latvijas republika 

LVĢMA – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

LZM – Latvijas zemkopības ministrija 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas ietaises 
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m – metrs 

milj - miljons 

MK – Ministru kabinets 

mm – milimetrs 

m/s – metri sekundē 

mW - megavats 

m3 - kubikmetrs 

Nr. – nummurs 

P - paskāls 

pag - pagasts 

pdf – faila formāts 

PMLP – Pašvaldības un migrācijas lietu pārvalde 

PII – pirmsskolas izglītības iestāde 

PVO – Pasaules Veselības Organizācija 

R - rietumi 

shp – faila formāts 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

t - tonna 

tūkst - tūkstotis 

to – temperatūra 

TP – teritorijas plānojums 

TV - televīzija 

u.c. – un citi 

utml – un tamlīdzīgi 

V/a – valsts aģentūra 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VAS – Valsts akciju sabiedrība 

VMD – Valsts meža dienests 

VZD – Valsts zemes dienests 

Z – ziemeļi 

ZA - ziemeļaustrumi 

ZM – Zemkopības ministrija 

ZR - ziemeļrietumi 
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IEVADS 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ar 2009.gada 1.jūliju tika izveidots 

Dobeles novads, apvienojot 11 pašvaldības ar atšķirīgiem teritoriju plānojumiem, prasībām 

būvniecībai un teritorijas izmantošanai. Līdz ar to Dobeles novadam nepieciešams jauns, 

vienots teritorijas plānojums, kas būtu par pamatu ilgstošai, stabilai novada ekonomiskai 

attīstībai, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu, sabalansējot privātīpašnieku un 

sabiedrības intereses, izmantojot novadā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot 

kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot tā saglabāšanu un regulējot būvniecības attīstību. 

Strādājot vienotā Dobeles novadā, ir būtiski, ka visu novada administratīvo teritoriju 

plānojumi, zonu klasifikācija un tajos ietilpstošie apbūves noteikumi ir vienoti, izstrādāti 

vienotā programmatūrā, ērti pieejami un viegli lasāmi ikvienam novada iedzīvotājam. 

Nepieciešams novērst iepriekš pieļautās neprecizitātes teritorijas plānojumos, kā arī iestrādāt 

izmaiņas, kam par pamatu kalpo grozījumi likumdošanā. 

Dobeles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts 12 gadiem un ir Dobeles novada 

domes ilgtermiņa plānošanas dokuments, uz kura pamata pieņem lēmumus par konkrēta 

zemes īpašuma izmantošanu, tai skaitā, apbūvi, zemes transformāciju, sadali/apvienošanu, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu. 

Teritorijas plānojumā rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, 

noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un teritorijas apbūves nosacījumi.  

Teritorijas plānojuma izstrādātāji: 

Dobeles novada pašvaldība: 

Gunārs Kurlovičš 

Jānis Kukša 

Lilija Šinta 

Sandra Lasmane 

Zane Peļņa 

Dainis Sirsonis 

Austra Apsīte 

Izpilddirektora vietnieks 

Būvvaldes vadītājs 

Arhitekte 

Teritorijas plānotāja 

Attīstības plānotāja 

Komunālās nodaļas vadītājs 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

SIA „Metrum”: 

Armīns Skudra 

Vita Jevdokimova 

Kartogrāfs 

Vides speciāliste 

 



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

8 

 

Dobeles novada teritorijas attīstības plāns sastāv no:  

1. novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam, kas ir pamats novada teritorijas 

ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai; 

2. teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam, kur noteiktas teritorijas ilgtermiņa  

izmantošanas pamatprasības; 

3. attīstības programmas (2011. – 2014.gadam), kura dod vadlīnijas novada teritorijas 

attīstībai, tajā apkopota Dobeles novada domes politika turpmākai attīstībai novadā.  
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1. IZSTRĀDES PRINCIPI UN NOSACĪJUMI 

1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērķis - radīt 

plānošanas dokumentu kopumu ilgtspējīgas, līdzsvarotas un daudzpusīgas attīstības 

veicināšanai Dobeles novadā, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un nosakot vienotu 

teritorijas izmantošanas un būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un 

sabiedrības intereses. 

Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 

1) izvērtēt Dobeles novada teritorijā ietilpstošo administratīvo vienību teritorijas 

plānojumus (grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus), paredzēt 

vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves kārtību visā novada teritorijā, diferencējot pilsētas 

un pagastu prasības pret būvniecību; 

2) nepieciešamības gadījumā koriģēt Dobeles pilsētas un ciemu teritoriju robežas; 

3) izvērtēt novada teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai 

nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības 

attīstībai un investīciju piesaistei; 

4) izvērtēt kaimiņu pašvaldību esošos teritorijas plānojumus, ņemt vērā kaimiņu 

pašvaldību funkcionālo sasaisti; 

5) teritorijas plānojumu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un attīstības plānošanas dokumentiem; 

6) nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādes procesā, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

7) informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu 

Dobeles novada teritorijas plānojumam; 

8) izstrādāt teritorijas plānojuma grafiskos materiālus atbilstoši 2009.gada 

6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi’’,  

Zemgales Plānošanas reģiona metodisko norādījumu teritorijas attīstības plānošanai prasībām 

un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) metodikai. 
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1.2. Tiesiskais pamatojums 

Dobeles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts pamatojoties uz: 

1) Likuma „Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 1. punktu; 

2) Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punktu un 7.panta sestās daļas 1. 

punktu;  

3) LR MK 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi’’; 

4) LR MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums’’; 

5) institūciju sniegtie nosacījumi. 

Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Dobeles 

novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu Nr. 49/3. 

1.3. Vēsturiskā plānošanas pieredze 

Dobeles novada teritorijas plānojums sastāv no 11 teritorijas plānojumiem (10 pagastu 

un Dobeles pilsētas), kuri izstrādāti dažādos laika posmos un kuros ir noteiktas atšķirīgas 

prasības un noteikumi teritoriju izmantošanā un apbūvē. Šāda situācija ir apgrūtinoša gan 

novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un investoriem, gan pašvaldības administrācijai ikdienas 

darbā un vienotai novada attīstības plānošanai, tāpēc Dobeles novada teritorijas plānojumā 

2013.-2025.gadam izstrādātā attīstības koncepcija ir visai Dobeles novada teritorijai, izvērtējot 

jaunizveidotā novada problēmas, vajadzības un perspektīvās telpiskās attīstības iespējas. 

Annenieku pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam 

 Annenieku pagasta teritorijas plānojums izstrādāts 2005.gadā. Vadoties pēc nacionālā 

līmeņa plānošanas dokumentiem tajā kā „Nacionālās nozīmes riska teritorijas” definētas 

teritorijas: 

1. Valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Skulte – Liepāja, kas noteikts kā ķīmisko vielu 

un ķīmisko produktu transportēšanas infrastruktūras objekts. 

2. Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Jelgava – Liepāja, kas noteikta kā 

ķīmisko vielu un ķīmisko produktu transportēšanas infrastruktūras objekts. 

Savukārt, atbilstoši Dobeles rajona teritorijas plānojumā noteiktajai teritorijas 

izmantošanai, Annenieku pagasta teritorijas plānojumā atzīmētas sekojošas teritorijas: 
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1. Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kuras atbilst zemāk minētajiem 

kritērijiem: 

b. zeme ar zemes novērtējumu ne zemāku par 40 ballēm; 

c. lauka masīva lielums, ko norobežo dabiskie šķēršļi (ceļš, mežs, upe) ir ne 

mazāks par 20 ha; 

d. meliorēto platību sistēmas 100 ha; 

e. reljefainums līdz 4%; 

f. tās neatrodas blīvi apdzīvoto vietu teritorijās, ūdenstilpju un ūdensteču 

aizsargjoslās, autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslās. 

2. Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kuras atbilst zemāk minētajām 

prasībām: 

a. galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir lauksaimniecība, t.sk. 

ražošana; 

b. atļauts būvēt, pārbūvēt vai izmantot būves un zemes mazstāvu un daudzstāvu 

dzīvojamai apbūvei, darījumu apbūvei, sabiedriskai apbūvei, rekreācijai; 

c. aizliegta zemju transformācija mežu zemēs. 

3. Rajona nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Annenieku pagastā netiek noteiktas, 

bet ar Annenieku pagastu rietumos robežojas Silakalnu - Krievkalnu rekreācijas un 

rajona nozīmes dabas aizsargājamā teritorija. 

4. Rajona nozīmes izglītības objekts - Annenieku pamatskola. 

5. Rajona nozīmes pazemes ūdeņu ņemšanas vietas - ūdensapgādes vietas, kuru 

patēriņa izmantošanas limits ir vairāk kā 50 m3 ūdens un kuras ar ūdeni nodrošina 

vairāk kā 50 cilvēkus. 

6. Plānotā rajona nozīmes kūdras atradne – Cibēnu atradne. 

7. Perspektīvā Dobeles pazemes dabas gāzes krātuves teritorija Slagūnes un Zebrus 

ezera apkārtnē.  

8. Rajona nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi netiek noteikti. 

9. Dobeles rajona teritorijas plānojumā kā nacionālo interešu teritorijas tiek noteiktas: 

a) plānotā Dobeles pazemes gāzes krātuve;  

b) plānotā maģistrālā gāzes vada savienojums no perspektīvā gāzes sadales punkta 

Bikstu pagastā caur Kaķeniekiem (Annenieku pag.) un Zebrus muižu (Zebrenes 

pag.) līdz Dobeles pazemes gāzes krātuvei (Slagūnes pazemes struktūrai);  

c) maģistrālās augstsprieguma elektropārvades līnijas un būves. 
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Pagasta teritorijā noteikti divi ciemi: Kaķenieki (administratīvais centrs) un Annenieki. 

Lielākās apdzīvotās vietas - Bērzupe, Ļukas, Slagūne, Ausātas. 

Satiksmes infrastruktūra vienlaicīgi nodefinēta gan kā attīstību veicinošs, gan 

bremzējošs faktors - autoceļš A9 ierobežo apdzīvoto vietu (Kaķenieku un Annenieku ciemu) 

attīstību, bet nodrošina teritorijas sasaisti ar apkārtnes teritorijām (bieža sabiedriskā transporta 

satiksme; tranzīta plūsma cauri Annenieku pagasta teritorijai - nav nepieciešams meklēt citus 

tranzīta koridorus), kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma tirgus attīstību 

veicinošs faktors. Annenieku pagastu šķērso nozīmīgi transporta koridori - valsts galvenais 

autoceļš un dzelzceļa līnija. Dabas gāzes cauruļvads ir labvēlīgs priekšnosacījums Annenieku 

pagasta ekonomiskajai attīstībai. Annenieku pagasta teritorijas attīstību veicina apstāklis, ka tā 

atrodas salīdzinoši tuvu Rīgai un Zemgales reģiona galvenajiem attīstības punktiem (Jelgavai, 

Dobelei), šī vieta ir ātri un ērti sasniedzama. 

Annenieku pagasta teritorijā nepastāv būtiski attīstības ierobežojumi, ko nosaka dabas 

aizsardzības vai citi normatīvie akti, kas rada iespējas nākotnē attīstīties visdažādākajām 

saimnieciskajām aktivitātēm. Tāpat pagastā ir labvēlīgi apstākļi augkopībai un lopkopībai - 

līdzenais reljefs, samērā auglīgās augsnes un nelielais attālums līdz lauksaimniecības produktu 

noieta tirgiem (Rīgai, Jelgavai). 

Annenieku pagasta dienvidu daļā ir labvēlīgi apstākļi pazemes gāzes krātuves 

ierīkošanai. Vieta ir atzīta par visperspektīvāko dabas gāzes pazemes glabātavu Latvijā. Tajā 

jau daļēji ir veikti nepieciešamie seismiskās izpētes un ģeoloģiskās izpētes darbi. 

Annenieku pagasta teritorijas plānojumā turpmākajos 12 gados ir prognozēts 

iedzīvotāju skaita pieaugums un pieprasījums pēc jaunām apbūves teritorijām. Teritorijas 

plānojums paredz esošās apdzīvojuma struktūras saglabāšanu, līdzšinējās saimnieciskās 

darbības turpināšanas iespējas un pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanu Annenieku 

un Kaķenieku ciemos. Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi 

respektējot Zemgales lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu 

sadrumstalošanu. Pieprasījums jaunu blīva rakstura apdzīvoto vietu (ciemu) izveidei tuvākajos 

gados netiek prognozēts. Apbūves blīvuma regulēšanai plānojumā paredzēti šādi risinājumi: 

• ciemu robežās - zemes vienības minimālā nesadalāmā platība - 1200 m2 

savrupmājām; 3000 m2 retinātas apbūves savrupmājām, 
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• ārpus ciemiem, veidojot lauku apbūves teritorijas starp Annenieku un 

Kaķenieku ciemiem, noteiktas prasības viensētu apbūves tipa rakstura 

saglabāšanai lauku teritorijā. 

Līdz teritorijas plānojuma izstrādei ciemu robežas nav bijušas definētas. Plānojumā 

noteiktās ciemu (blīvi apdzīvoto teritoriju „Annenieki” un „Kaķenieki”) robežas ir noteiktas 

pamatojoties uz apbūves blīvumu, centralizēto inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājumu, 

dabiskajām robežām un īpašumu struktūru. 

Plānojumā ir paredzēts saglabāt esošos izglītības, kultūras un sociālās infrastruktūras 

objektus. Pagasta teritorijā nav nozīmīgu tūrisma attīstības resursu - tūrisma teritoriju attīstība 

nākotnē plānota Annenieku un Slagūnes ūdens krātuves apkārtnē, saistībā ar atpūtas iespējām 

pie ūdens. 

Tiek paredzēts saglabāt esošos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus. Plānojumā 

kultūras piemineklim “Annas muiža apbūve” (aizsardzības Nr. 4846) izstrādāts individuālās 

aizsardzības zonas risinājums. Jaunas aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas nav paredzēts 

izveidot. 

Pagasta teritorijā nav mikroliegumu, ir noteikti 19 dabisko mežu biotopi un 5 dabas 

pieminekļi - aizsargājamie koki. Pagastā nav arī Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši 

aizsargājamu dabas teritoriju. Nepieciešamība pēc jaunu, īpaši aizsargājamu dabas teritoriju 

izveides plānojumā nav definēta. 

Annenieku pagasta teritorijas plānojumā netiek noteikti nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritoriju zemes nogabali. Plānojumā izdalītas meliorētās zemes, 

koplietošanas un valsts ūdensnotekas. 

Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobežotas zemju transformēšanas 

iespējas citos izmantošanas veidos (apbūvei, dīķsaimniecību izveidei, apmežošanai), cik tālu 

tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām un nemazina apkārtējo nekustamo īpašumu 

vērtību. Transformēšanu veic normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem meža 

nozares normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem. 

Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā, finansiālo iespēju robežās, tiek 

plānota esošās infrastruktūras saglabāšana, uzturēšana un modernizācija. Teritorija ir optimāli 

nodrošināta ar energo resursiem, nepastāv ierobežojumi elektroenerģijas izmantošanas apjomu 

palielināšanai un jaunu pieslēgumu izveidei. Būtiskākie ieguldījumi inženiertehniskajā apgādē 

ir nepieciešami ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas jomas sakārtošanai un modernizācijai. 
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Pagasta esošais ceļu tīkls nodrošina teritorijas apkalpošanu. Pieaugot satiksmes 

intensitātei, galveno uzmanību plānots veltīt esošā ceļu tīkla uzturēšanai un drošības 

palielināšanai. 

Ņemot vērā inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu (elektrību, ūdeni) un 

piekļūšanas iespējas, ražošanas uzņēmumu attīstībai primāri paredzēts izmantot esošās un 

bijušās saimnieciska rakstura objektu apbūves teritorijas (padomju laika saimniecisko objektu 

- darbnīcu, fermu teritorijas), kuras ir iespējams renovēt un paplašināt, nodrošinot mūsdienu 

prasībām atbilstošu ražotņu attīstību. Jaunu ražošanas teritoriju attīstība paredzēta starp 

Kaķenieku un Annenieku ciemiem - blakus gāzes vadam un autoceļam A9. 

Annenieku pagasta pazemes ūdeņu dabiskā aizsargātība ir pietiekami augsta, tādēļ 

plānojumā netiek noteiktas papildus prasības to aizsardzībai. Ūdensapgādei pieejamo artēzisko 

urbumu nodrošinājums vērtējams kā pietiekams, jaunas dzeramā ūdens ieguves vietas 

centralizētai ūdensapgādei turpmākajos gados netiek plānotas.  

Pagasta teritorijā nav labiekārtotas peldvietas. Kā perspektīvās atpūtas vietas pie ūdens 

tiek norādītas pie Annenieku ūdenskrātuves, pie Z/S „Pavāri” dīķa Kaķeniekos un pie 

Slagūnes ūdenskrātuves (Z/S „Lejiņas”). 

Auru teritorijas plānojums 2001.-2013. gadam ar 2007.gada grozījumiem 
 

Auru pagasta teritorijas plānojums 2001. – 2013.gadam izstrādāts, ietverot 2007.gadā 

izstrādātos grozījumus. 

Vadoties pēc nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, Auru pagasta teritorijā ar 

nacionālo nozīmību (zemes auglību virs 60 ballēm) ir izdalītas teritorijas pagasta dienvidu 

daļā – Kroņauces (Ķirpēnu) apkārtnē, bet kā „Nacionālās nozīmes riska teritorijas” - Auru  

pagasta dienvidu malā esošā nacionālas nozīmes paaugstināta riska objektu skaitā atzīmētā 

dzelzceļa līnija Glūda – Reņģe, kas ir bīstamo kravu pārvadājumu ceļš. 

Kā paaugstināta riska objekts nodefinēta  a/s „BAO” Gardenes bīstamo atkritumu 

novietne.  

Ņemot vērā reģiona mērogā definēto lauku teritoriju (atvērtās telpas) attīstības vīziju 

un stratēģiskos mērķus, Auru pagastā viens no svarīgākajiem pamatprincipiem, kas ņemts vērā 

izstrādājot plānojuma grozījumus, ir ekonomikas dažādošanas iespēju nodrošināšana. Reģiona 

attīstības centru sadalījumā apdzīvotās vietas Gardene, Auri un Kroņauce (Ķirpēni) ir 

noteiktas kā pirmā (zemākā) līmeņa nozīmes attīstības centri.  
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Jāatzīmē, ka būtisku Auru pagasta atšķirību no citām Zemgales lauku teritorijām 

nosaka Dobeles pilsētas tuvums - vēsturiski izveidojusies apdzīvojuma struktūra (vairākas 

apdzīvotās vietas, kas reāli saplūdušas ar pilsētu). Pagasta teritorijas ērta sasniedzamība  

nosaka Auru pagasta  pievilcību dzīves vietas izvēlei.  

Saskaņā ar Dobeles rajona plānojumu, Auru pagasta teritorijas plānojumā iekļautas 

sekojošas rajona nozīmības teritorijas:  

1. nacionālas nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (pagasta 

D daļā, Kroņauces (Ķirpēnu) apkārtnē), 

2. rajona nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (pagasta 

centrālajā  un  A daļā, Auru ciemata apkārtnē), 

3. rajona nozīmes dabas aizsargājamās (ainaviski vērtīgās)  teritorijas  -  Sesavas   un 

Bērzes upes ielejas, 

4. Dobeles pilsētas meža aizsargjosla (teritorija abpus Gardenei, starp šoseju un Bērzes 

upi, Ķeizarmežs),   

5. rekreācijas teritorijas tūrisma un atpūtas attīstībai (Rūju dīķu apkārtne). 

Objektu līmenī Auru pagastā atzīmētas esošās izglītības iestādes - Auru un Gardenes 

pamatskola, objekti saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu - sadzīves atkritumu izgāztuve 

„Lemkini” un  BAO „Gardene”.   

Pagastā, saistībā ar Dobeles pilsētas tuvumu, laikā, kad tika izstrādāts teritorijas 

plānojums, bija vērojama tendence iedzīvotāju skaitam pieaugt. Pagastā tika plānota 

Liepziedu, Lielbērzes un Rūpnieku apdzīvoto vietu tālāka plešanās kā loģisks tupinājums 

līdzšinējai apbūvei. 

Gardenes un Auru ciema novietojums, pakalpojumu saņemšanas iespējas pamato šo 

ciemu kā nozīmīgāko vietējo aktivitāšu centru saglabāšanu un attīstību arī turpmākos gadus. 

Kā lauku teritorijai piemērotākais apbūves veids ciemos tiek noteikts savrupmāju un  

mazstāvu apbūve. Jaunas daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas plānojumā konkrēti netiek 

ievērtētas, taču, veidojoties attiecīgam pieprasījumam, šāda rakstura apbūves attīstība ir atļauta 

mazstāvu apbūves teritorijās. Jaunas mazstāvu apbūves teritorijas ir iespējams attīstīt pēc 

detālplānojumu izstrādes, izbūvējot atbilstošo infrastruktūru (ceļus, inženiertehniskās apgādes 

tīklus). 

Pārējā lauku teritorijā tiek atbalstīta viensētu apdzīvojuma struktūras attīstība, kā 

principu ievērojot - uz vienas esošas zemes vienības atļauts izbūvēt vienu apbūves kopumu. 
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Plānojuma grafiskajā daļā ar robežām ir parādītas apdzīvotās vietas, kas atbilst blīvas 

apdzīvotas vietas pazīmēm (Gardene, Lielbērze, Liepziedi, Rūpnieki, Auri un Kroņauce 

(Ķirpēni) un to robežas ir noteiktas pamatojoties uz sekojošiem aspektiem: apbūves blīvumu, 

esošo centralizēto inženiertehnisko komunikāciju nodrošinājumu un tā attīstības iespējām, 

t.sk. ņemot vērā Dobeles pilsētas infrastruktūras attīstības iespējas, līdzšinējā plānojumā 

noteiktām apbūves teritorijām, īpašumu struktūru, zemes īpašnieku priekšlikumiem un 

speciālistu viedokļiem, dabā nolasāmām robežām.  

Auru pagasta plānojuma grozījumu izstrādes rezultātā ciemu robežas tika noteiktas 

apzināti plašas, ar perspektīvu uz 12 gadiem, ar dažādu apbūves blīvumu, kas nodrošinātu 

pārejas raksturu no blīvas mazstāvu tipa apbūves uz lauku viensētu tipa apbūvi, saglabātu  

līdzšinējos adresācijas principus, vienlaicīgi izslēdzot iespēju haotiskai īpašumu 

sadrumstalošanai ārpus ciemu robežām.  

Pagasta teritorijā nav nozīmīgu rekreācijas un tūrisma attīstības resursu. Tūrisma 

rekreācijas teritorijas ir noteiktas pie ūdensobjektiem, Rūju u.c. dīķu apkārtnē. Rekreācijas 

mērķiem izmantojami meži Dobeles piepilsētā (pilsētas meža aizsargjoslas ietvaros), kā arī 

Dobeles rajona plānojumā noteiktās ainaviski vērtīgās dabas aizsargājamās teritorijas - 

Sesavas un Bērzes upju ielejas. Tūrisma pakalpojuma objektu izveide (t.sk. brīvdienu māja, 

pirts, dīķi u.tml.) kā atļautā izmantošana ir iekļauta arī lauksaimnieciskās  un 

mežsaimnieciskās teritorijās, retinātas dzīvojamās apbūves un darījumu apbūves teritorijās.  

Pagasta teritorijā netiek ierobežotas derīgo izrakteņu ieguves iespējas lauksaimniecības 

un meža zemēs. 

Plānojumā kā aizsargājamas ainaviskās teritorijas ir noteiktas - Sesavas un Bērzes upju 

ielejas.  

Kā nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju teritorijas noteiktas lauksaimniecības 

zemju teritorijas pagasta dienvidu daļā - Kroņauces (Ķirpēnu) apkārtnē, kas, saskaņā ar 

Dobeles rajona plānojumu, noteiktas arī kā rajona nozīmības augstvērtīgās LIZ. Pārējo 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanu pagasta plānojums neierobežo. Arī mežu 

resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem meža nozares 

likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. 

Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā, finansiālo iespēju robežās, tiek 

plānota esošās infrastruktūras uzturēšana un modernizācija. Teritorija ir optimāli nodrošināta 

ar energo un ūdens resursiem. Nepastāv ierobežojumi elektroenerģijas u.c. resursu 

izmantošanas apjomu palielināšanai, jaunu pieslēgumu izveidei. Tiek norādīts, ka Dobeles 
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piepilsētas teritoriju infrastruktūras jautājumi risināmi sadarbībā ar Dobeles pilsētas 

dienestiem.  

Rūpnieciska rakstura objektu apbūvei plānojumā ir noteiktas teritorijas, par pamatu 

ņemot padomju laika saimniecisko objektu izvietojumu (darbnīcas, fermas, bijusī Krievijas 

armijas poligona teritorija). Plānojumā kā potenciālākā ražošanas un tehnisko objektu apbūves  

teritorija norādīta Gardene – bijušās PSRS armijas bāzes teritorija.  

Pagasta teritorijā esošajiem riska objektiem (t.sk/ BAO „Gardene” un dzelzceļa līnija 

Glūda - Reņģe)  ir noteiktas nepieciešamās drošības, ekspluatācijas un sanitārās aizsargjoslas.  

Plānojumā norādīts, ka ūdensteču rekreatīvais potenciāls (izmantošana laivošanai, 

makšķerēšanai, peldvietu izveidei) bez papildus ieguldījumiem to labiekārtošanā ir zems. 

Vienlaicīgi nenoliedzama ir to nozīmība kā ainavu veidojošiem elementiem. Peldvietas 

vajadzībām Auru pagasta teritorijas plānojumā tiek norādīts Apguldes ezers. 

Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošana tiek organizēta sadarbībā ar Dobeles 

pilsētas komunālās saimniecības uzņēmumiem. 

Bērzes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam 
 
Bērzes pagasta teritorijas plānojumā nav izdalīti nacionālās un rajona nozīmes zemes 

dzīļu nogabali, derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas, nacionālās un rajona nozīmes 

rekreācijas, tūrisma, kultūras un sociālās infrastruktūras teritorijas, kā arī īpaši aizsargājamās 

kultūrvēsturiskās teritorijas, taču ir definētas nacionālas nozīmes lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju teritorijas. Pagasta teritorija, saskaņā ar plānojumu, atrodas 6 nogabalos, 

ar kopēju platību 3262 ha: Miltiņi 222 ha; Rožkalni 238,2 ha; Dīcmaņi 1038,4 ha; Kreijas 

716,5 ha; Šķibe 738,5 ha; Bajāri 308,3 ha. 

No rajona nozīmes mežsaimniecības teritorijām Bērzes pagasta teritorijā atrodas mežu 

aizsargjoslas teritorijas ap Dobeles pilsētu. 

No nacionālās nozīmes inženierinfrastruktūras un transporta teritorijām, objektiem, 

tīkliem, ostu teritorijām, lidlaukiem un to satiksmes zonām Bērzes pagastā atrodas: nacionālās 

nozīmes 330 kW augstsprieguma elektrolīnija, nacionālās nozīmes transporta teritorija gar 

autoceļu - P97 Jelgava – Dobele – Annenieki un P102 Dobele – Jaunbērze, maģistrālais gāzes 

vads „Iecava - Liepāja”, maģistrālais naftas un naftas produktu cauruļvads drošības 

aizsargjoslas platumā. 

Pie nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijām Bērzes pagastā pieskaitāma 

nacionālas nozīmes transporta teritorija – autoceļš (Rīga – Dobele), stratēģiskās nozīmes 
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dzelzceļa līnija (Rīga – Liepāja), A/S „Latvijas gāze” maģistrālā gāzes vada „Iecava- Liepāja” 

teritorija, SIA „LatRosTrans” naftas produktu vadu transporta teritorija. 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā izstrādāti priekšlikumi ciemu robežām, 

perspektīvi attīstāmas 5 ciemu: Bērzes, Šķibes, Miltiņu, Runču un Vilciņu ciema teritorijas. 

Visiem esošajiem un perspektīvajiem ciemiem ir ērtas piebraukšanas iespējas, tomēr 

tiem visiem raksturīga tranzīta transporta problēma. Miltiņu ciemam nepieciešams novirzīt 

satiksmes tranzītu ārpus ciema centra, jo intensīvā apbūve gar ceļu kopā ar ceļa pagriezienu 

veido riska zonu ciema centrā. Šķibes ciemā nepieciešams paredzēt esošo ceļu struktūru 

izmantošanu ar mērķi novadīt tranzītu un transportu no ražošanas zonas apkārt ciema centram. 

Bērzes ciemā, neskatoties uz to, ka kustības intensitāte pagaidām ir neliela, nepieciešams 

paredzēt tranzīta novadīšanu apkārt ciema centram. Sakarā ar to, ka sabiedriskie objekti 

(skola, ēdnīca, bibliotēka, feldšeru punkts, pasts, veikali) izvietoti ciema centrā un ceļu 

krustojumā, perspektīvē, pieaugot transporta intensitātei, palielināsies risks ciema 

iedzīvotajiem. 

Bērzes, Šķibes un Miltiņu ciema teritorijās paredzēta rūpniecisko teritoriju attīstība. 

Pagasta teritorijā ārpus ciemu robežām  plānojumā, uz esošo objektu pamata, paredzētas tikai 

trīs rūpnieciskās teritorijas. 

Plānojumā pagasta teritorijā viena apdzīvota vieta noteikta kā potenciālais ciems - 

Virkus muiža (35,2 ha). 

Pagastā nav ne vienas degvielas uzpildes stacijas (DUS), tuvākās DUS atrodas Dobeles 

pilsētas teritorijā.  

Pagasta teritorijā nav veloceliņu tīkla un plānojumā tas arī nav paredzēts, jo pagasta 

lauksaimnieciskā specializācija, tūrisma objektu izvietojums un stāvoklis, autotransporta 

intensitāte nosaka to, ka atsevišķu veloceliņu tīklu izbūve nav perspektīva. Kopumā pagasta 

teritorija ir labi nodrošināta ar ceļiem. Jauni ceļi ieplānoti kā Bērzes un Miltiņu ciema 

apvedceļi. 

Plānojumā īpaši tiek atzīmēts, ka pagasta teritorijā ir ūdens kvalitātes problēmas. 

Gruntsūdeņu kvalitāte bieži ir ļoti slikta – paaugstināta hlorīda, sulfāta un amonjaka 

koncentrācija, liels organisko skābju un dzelzs daudzums. Atsevišķos iecirkņos gruntsūdeņi ir 

tieši hidrauliski saistīti ar artēziskiem ūdeņiem. 

Lai izvairītos no iespējamiem applūšanas draudiem, teritorijas plānojumā paredzēta 

dambju un aizsargvaļņu būvniecība gar Bērzes upes krastiem, ar kopēju garumu 8,3 km. 
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Plānojumā paredzēta perimetrālā dambju būvniecība apkārt atsevišķām saimniecībām, to 

applūstošās teritorijas lieluma dēļ. 

Ņemot vērā pagasta lauksaimniecisko specializāciju, kā arī no dabas aizsardzības 

viedokļa plānojumā nav paredzēta mežu izmantošana citām vajadzībām, kā vien mežu 

aizsargjosla ap Dobeles pilsētu. Plānojumā visus nelielos mežu masīvus paredzēts saglabāt, 

mežu teritorijas pie Bērzes upes paredzēts izmantot kā publiski pieejamas mežaparku 

teritorijas. No bijušajām karjeru teritorijām plānojumā paredzēta karjeru rekultivācija Virkus 

muižas teritorijā. Rekultivācijas vajadzībām plānots izmantot dūņas no Šķibes un Bērzes 

ciemu attīrīšanas ietaisēm. 

Pagasta dabas ainavas un lauksaimnieciskās orientācijas dēļ rekreācijas potenciāls ir 

trūcīgs. Pārsvarā rekreācija saistīta ar tādiem tūrisma objektiem kā Virkus muižas komplekss 

ar parku, Bērzes ūdensdzirnavas un K.Ulmaņa memoriālais komplekss. 

Bērzes pagasta teritorijā nav atkritumu izgāztuves un nav paredzēts atkritumu un 

bīstamo atkritumu pārstrādes un glabāšanas būvju izvietojums. Pagastā nav paredzēta arī 

beigto dzīvnieku kapsēta. 

Bikstu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 
 
Bikstu pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta 2005.gadā. 

Vadoties pēc nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem Bikstu pagasta teritorijā ir 

izdalītas nacionālās nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības zemes, t.i., zemes nogabali ar 

vērtību virs 50 ballēm un/vai platību, kas nav mazāka par 50 ha,  Kā „Nacionālās nozīmes 

riska teritorijas” Bikstu pagasta teritorijā noteikts autoceļš A9 Rīga – Skulte - Liepāja, kā arī 

dzelzceļa līnija Jelgava - Liepāja un maģistrālais gāzes vads Iecava - Liepāja, kas ir 

paaugstināta rūpniecisko un avāriju risku, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu transportēšanas 

infrastruktūras objekti. 

Vadoties pēc Zemgales plānošanas reģiona nostādnēm no visām Bikstu pagasta 

apdzīvotajām vietām, kā pirmā līmeņa attīstības centrs noteikts Bikstu ciems, kas nākotnē būs 

kvalitatīva dzīves vide, ar lielu nozīmi apkārtējās teritorijas apkalpē un ar sakārtotu ceļu un 

inženiertehnisko infrastruktūru, un attīstītu kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūru. 

Pagasta teritoriju šķērsojošais autoceļš A9 Rīga – Skulte - Liepāja noteikts kā 

starpreģionālā Zemgales attīstības ass, savukārt autoceļš P-104 Tukums – Auce - Lietuvas 

robeža noteikts kā reģionālas nozīmes attīstības ass.  
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Ciemu, kā blīvi apdzīvoto vietu, robežas līdz teritorijas plānojuma izstrādei Bikstu 

pagastā nav noteiktas. Kā blīvi apdzīvota vieta ar robežām plānojumā ir noteikts Bikstu ciems, 

bet pārējām blīvāk apdzīvotām vietām: Līvi, Bikstu stacija, Mazbiksti, Upenieki un Jaunā 

māja robežas netiek noteiktas. 

Plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru un Zemgales lauku ainavas 

raksturu, kā ieteicamo apdzīvojuma tipu nosakot viensētu apbūvi. Pagasta teritorijā tiek 

atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot Zemgales lauku apbūves raksturu un 

nepieļaujot nepārdomātu īpašumu sadrumstalošanu. Jaunu, atrauti no esošo, blīva rakstura 

apdzīvoto vietu (ciemu) izveide Bikstu pagastā turpmākajos 12 gados netiek plānota. 

Plānojumā paredzēts saglabāt esošos izglītības, kultūras un sociālās infrastruktūras 

objektus, esošo zaļo zonu teritorijas, nākotnē paredzot to labiekārtošanu, paplašināšanu un 

jaunu rekreācijas teritoriju iekārtošanu, galvenokārt Bikstu ciema teritorijā, Bērzes upes 

uzpludinājuma krastā. Tūrisma un rekreācijas teritorijas paredzētas Zebrus ezera ziemeļu 

krasta daļā, Bērzes upes uzpludinājuma krastā uz autoceļa A9 pusi, kā arī atsevišķi zemes 

gabali, kur šādu vēlmi izteikuši zemju īpašnieki.  

Pagasta teritorijā ir piecas derīgo izrakteņu atradņu teritorijas - Silkalni I, Silkalni II, 

Purlūķi, Garlauki, Aizupji. Derīgo izrakteņu ieguvei tiek izmantota Silkalnu smilts-grants, 

smilts atradne, pārējās atradņu teritorijas tiek noteiktas kā potenciālās derīgo izrakteņu ieguves 

vietas. 

Pagasta dienvidu daļā ir labvēlīgi apstākļi pazemes gāzes krātuves ierīkošanai. 

Plānojumā tiek paredzēts saglabāt esošos valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā iekļautos pieminekļus. Pagasta teritorijā netiek paredzēts izveidot jaunas 

aizsargājamas kultūrvēsturiskas teritorijas.  

Bikstu pagastā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija Natura 2000 

– dabas liegums Zebrus un Svētes ezers. Dabas lieguma platība ir 906 ha, tam ir izstrādāts 

dabas aizsardzības plāns un 2006.gada 16. maijā Ministru kabinetā pieņemti individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Zebrus ezera ziemeļu krasta daļā ir aizsargājams ģeoloģisks/ģeomorfoloģisks dabas 

piemineklis „Zebrus avoti”.  Bikstu pagasta teritorijā atrodas 8 mikroliegumi, viens no tiem 

dabas liegumā "Zebrus un Svētes ezers".   

 Pašvaldības teritorijā nav rūpnieciska rakstura vai citāda veida objektu ar būtisku 

ietekmi uz vides kvalitāti. Saimnieciskā aktivitāte pamatā ir saistīta ar lauksaimniecību un 

mežizstrādi. 
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 Ar ražošanu saistītu objektu attīstībai pagastā primāri izmantojamas esošās padomju 

laika saimniecisko objektu (darbnīcu, fermu) teritorijas, tās nepieciešamības gadījumā 

reģenerējot un paplašinot. Ražošanas teritoriju paplašināšana nav paredzēta blīvi apdzīvoto 

vietu robežās. 

 Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobežotas zemju transformēšanas 

iespējas citos izmantošanas veidos. Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus 

nosacījumus esošajiem meža nozares likumdošanā ietvertajiem. 

Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā finansiālo iespēju robežās tiek plānota 

esošās infrastruktūras saglabāšana, uzturēšana un modernizācija. Nepastāv ierobežojumi 

elektroenerģijas izmantošanas apjomu palielināšanai, kā arī jaunu pieslēgumu izveidei. 

Būtiskākie ieguldījumi inženiertehniskajā apgādē ir plānoti ūdensapgādes un notekūdeņu 

attīrīšanas jomas sakārtošanai un modernizācijai Bikstu ciemā. 

 Esošais ceļu tīkls Bikstu pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu. Plānoti pāris jauni 

servitūtu ceļi, taču galvenā uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla uzturēšanai. Kā būtiska 

nepieciešamība plānojumā tiek ievērtēta autoceļa P104 Tukums – Auce rekonstrukcija, 

neasfaltētajā ceļa posmā Biksti - Auce. 

Bikstu pagasts ir bagāts ar ūdeņu teritorijām - Zebrus ezers, Bērzes upe un tās 

uzpludinājums, Bikstupe, Zušupīte, kā arī mākslīgi veidotās ūdens tilpes un uzpludinājumi. 

Nākotnē plānots ūdens teritorijas nedaudz, tomēr palielināt. Šādu teritoriju izveide būs pašlaik 

pārmitrajās vai applūstošajās vietās, kas citiem mērķiem nav izmantojamas. Līdzšinējā laikā 

pagasta teritorijā nav bijušas izveidotas labiekārtotas peldvietas, to vajadzībām ir plānots 

iekārtot vairākas teritorijas pie Bērzes upes. Kā applūstošās teritorijas plānojumā ir parādītas 

Bikstu pagasta ūdensteču krasti. 

 Vienģimeņu/divģimeņu dzīvojamo māju apbūve galvenokārt izvietojusies Bikstu 

ciema centrā un Mazbikstos. Plānojumā paredzēts palielināt vienģimeņu/divģimeņu dzīvojamo 

māju apbūvi, turpinot un papildinot pašreizējās apbūves teritorijas Bikstu ciemā. 

Daudzdzīvokļu māju apbūve ir Bikstu ciema centrā, kur ir četras daudzdzīvokļu mājas, 

Līvos, kur daudzdzīvokļu mājas izveidotas bijušajās Bikstu muižas kalpu mājās, kā arī 

Mazbikstos, blakus bijušajām kolhoza fermām. Bikstu centrā ir paplašinātas daudzdzīvokļu 

māju teritorijas, turpinot esošo apbūvi, kā arī atzīmētas jaunas teritorijas, kurās ir paredzēta 

jaukta daudzdzīvokļu un vienģimeņu/divģimeņu māju apbūve. 
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Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas ir izvietojušās izkliedēti pa visu Bikstu pagastu. 

Ņemot vērā izveidojošos situāciju, nākotnē vēlams sabiedriskos objektus attīstīt Bikstu ciema 

teritorijā. 

Bikstu ciemā nav izteikti liels īpatsvars jauktas darījumu un sabiedrisko objektu 

apbūves teritoriju, tāpēc nākotnē to platību iecerēts paplašināt, galvenokārt, ap lielajiem valsts 

autoceļiem P104 un A9 un to krustojumu vietās, kā arī Bikstu ciema teritorijā, veidojot kā 

buferjoslu starp ražošanas un dzīvojamo apbūvi.  

Darījumu objektu apbūves teritorijas ar nelabvēlīgu ietekmi uz vidi (DUS) Bikstu 

ciemā pašlaik nav, bet, ņemot vērā izdevīgo atrašanās vietu un zemes īpašnieku izteikto vēlmi, 

šādas teritorijas ir paredzētas Bikstu ciemā pie kafejnīcas „Dzirnaviņas” un autoceļa A9 un 

P104 krustojumā, ņemot vērā autoceļu attīstības prognozes un autotransporta kustības 

intensitāti. 

Ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas, galvgenokārt, izvietotas perifērijā 

ap Bikstu ciemu. Tās ir bijušo un esošo fermu teritorijas, kaltes, noliktavas un citi 

saimnieciskie objekti, kuru teritorijas, iespēju robežās, plānojuma ietvaros ir paplašinātas, 

izņemot bijušo putnu fermu un esošo liellopu fermu, kuru paplašināšanās nav iespējama 

ciemata centra tuvuma dēļ. Kā potenciālās ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas 

noteikti padomju laika objekti, kas pašlaik netiek izmantoti, taču to darbības atsākšana vai 

pārstrukturizēšana ir iespējama. Pozitīvs ir fakts, ka lielākā daļa padomju laika saimniecisko 

objektu tiek izmantoti, tomēr papildus jaunas teritorijas šāda rakstura izmantošanai netiek 

paredzētas, ņemot vērā, ka pašlaik degradēto, bet potenciāli izmantojamo teritoriju skaits 

(darbnīcas, fermas, noliktavas u.c. saimnieciskie objekti (skat. pielikumu)) ir pietiekams, lai 

apmierinātu prognozējamo pieprasījumu pēc šādām teritorijām, ņemot vērā Bikstu pagasta 

ģeogrāfisko novietojumu, pašreizējo sociālekonomisko attīstību un potenciālo investoru 

ieinteresētību.  

Tūrisma un rekreācijas teritorijas ir ietvertas Zebrus ezera krastā - atpūtas komplekss 

„Niedras”, VAS Latvijas valsts meži laivu bāze, Bikstu pagasta padomes izveidotā atpūtas 

vieta pie Ezerlūķu pilskalna. Nākotnē tūrisma un rekreācijas vajadzībām tiek atvēlētas lielākas 

teritorijas, kuras, galvenokārt, izvietojušās Zebrus ezera krastos. Bikstu ciema teritorijā 

tūrisma un rekreācijas vajadzībām ievērtētas teritorijas Paleju HES apkārtnē un Bērzes upes 

labajā krastā. 

Bikstu pagastā nav bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietas un nākotnē nav plānotas. 
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Pagasta teritorijā ir divas kapsētas, kuras tiek intensīvi izmantotas - Bikstu un 

Upenieku kapsēta. Vecā Lapsu kapsēta netiek izmantota. Bikstu kapsētas teritorija ir pilnībā 

izmantota un to nepieciešams paplašināt, paplašināšana plānota esošā kadastra robežās. 

Izvērtējot pašreizējo kapsētu teritoriju izmantošanu un ievērtējot nākotnes situāciju, jaunas 

teritorijas kapsētu izveidošanai nav paredzētas. 

Dobeles pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 
 
Dobeles pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta 2005.gadā. 

Lauksaimniecības zemes nodefinētas kā vienas no Dobeles pagasta svarīgākajiem 

resursiem, kas saglabājams pagasta teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.  

Teritorijas plānojumā Dobeles pagastā noteikti nacionālas nozīmes lauksaimniecības 

zemes nogabali. Šajās teritorijā nav atļauta lauksaimniecības zemju transformācija un 

sadalīšana mazākās platībās. 

Teritorijas plānojumā attēlotas arī rajona nozīmes (augstvērtīgās) lauksaimniecības 

zemes, kuras atbilst sekojošiem indikatoriem:  

1. augsnes auglība vairāk kā 40 balles;  

2. zemes nogabals - lauka masīva lielums, ko norobežo dabiskie šķēršļi (ceļš, mežs, 

upe) ir ne mazāks par 20 ha;  

3. reljefainums līdz 4%; 

4. tās neatrodas:  

a) blīvi apdzīvoto vietu teritorijās;  

b) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās;  

c) autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslās.  

Teritorijas plānojums paredz veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai 

maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan vērtīgās lauksaimniecības 

zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. 

Dobeles pagasta telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas un principi ir:  

1. jaunā apbūve un ekonomiskās aktivitātes tiek koncentrētas, galvenokārt, 

Lejasstrazdu un Aizstrautnieku ciema teritorijā un to tiešā tuvumā, maksimāli 

izmantojot esošo ceļu infrastruktūru un inženiertīklus;  

2. maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās daudzveidīgu 

darbību - lauku tūrismu, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību u.c. 

alternatīvās nodarbes;  
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3. tiek saglabātas un paplašinātas, racionāli izmantotas un attīstītas esošās ražošanas 

teritorijas;  

4. maksimāli tiek saglabātas neskartās dabas teritorijas un nodrošināta publiska 

pieejamība ūdeņiem.  

Teritorijas plānojums paredz saglabāt pašreizējo pagasta teritorijas apdzīvojuma 

struktūru - jaunas blīvi apdzīvotas vietas netiek veidotas, bet vairāk tiks stiprināti un attīstīti 

abi pagasta ciemi – Lejasstrazdi un Aizstrautnieki. Šeit arī turpmāk tiks koncentrētas un 

attīstītas pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas uzņēmumi, kā arī tiks paplašināta 

dzīvojamā apbūve.  

Teritorijas plānojumā ir precizētas un grafiski uzrādītas abu ciema robežas.  

Pārējā pagasta teritorijā tiek saglabāta vēsturiski izveidojusies un Latvijas laukiem 

raksturīgā viensētu struktūra – galvenokārt, gar lielākajiem autoceļiem izvietojušās atsevišķu 

māju grupas, ko ietver lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meži. 

Tiek norādīts, ka esošais iekšējais pagasta ceļu tīkls nodrošina samērā ērtu satiksmi, 

atsevišķu teritoriju savstarpējo saistību un sasniedzamību, taču ceļu kvalitāte ir neapmierinoša, 

līdz ar to nākotnē būtu nepieciešama nozīmīgāko ceļu asfaltēšana un atsevišķu ceļu segumu 

kvalitātes uzlabošana. Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas 

nodrošina piekļūšanu visām pagasta lauku teritorijas viensētām un pašreiz jau blīvi apbūvētām 

teritorijām Lejasstrazdu un Aizstrautnieku ciemos, kā arī kravu pārvadājumus.  

Jaunajām apbūves teritorijām (dzīvojamai, darījumu u.c.) jānodrošina to 

sasniedzamība, veidojot jaunu vietējas nozīmes ceļu un ielu tīklu ar pieslēguma iespējām 

valsts 2.šķiras vai pašvaldības ceļiem, pirms tam izstrādājot teritoriju detālplānojumus. 

Dabas teritorijas ietver arī visus ūdeņus, mežus, koku pudurus un birzes, palienes un 

dabīgās pļavas, apstādījumus, upju gravas, kā arī dabas liegumus. Katrai no šīm teritorijai ir 

savi specifiski nosacījumi. Tiek uzsvērts, ka dabas teritorijas, to kvalitāte un pieejamība 

nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem, tāpēc teritorijas 

plānojums paredz pēc iespējas saglabāt neskartas un nepārveidotas visas esošās dabas 

teritorijas. Apbūve šajās teritorijās pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās 

izmantošanas nodrošināšanai. 

Kā lielākās ūdenstilpes pagasta plānojumā ir attēlotas Gaurata ezers un Lāču dīķis, bet 

kā nozīmīgākā ūdenstece ir izdalīta Bērzes upe, kas kalpo iedzīvotāju atpūtai, tūrismam, 

zivsaimniecībai. Pagasta ūdenstilpes izmantojamas arī kā ūdens ņemšanas vietas 

saimnieciskajām vajadzībām un ugunsnelaimju likvidēšanai. 
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Pagasta teritorijā tiek izdalītas vairākas potenciālās tūrisma teritorijas – Gaurata ezers, 

Lāču dīķis, Ausekļa ūdenskrātuve. 

Lai racionāli izmantotu zemi, inženierinfrastruktūru un saglabātu brīvās neapbūvētās 

teritorijas (rezervi nākotnes attīstībai), plānojums paredz koncentrēt savrupmāju (ģimenes 

māju) apbūves teritorijas tikai Lejasstrazdu un Aizstrautnieku ciemu teritorijās, kur jau ir 

attīstīts ielu un piebraucamo ceļu tīkls un pieejamas inženierkomunikācijas. 

Jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Dobeles pagasta teritorijas plānojumā 

netiek paredzētas. 

Kā esošās sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas ir izdalītas: izglītības, veselības 

aizsardzības, sociālās aprūpes, pasta, bibliotēku, pašvaldības pārvaldes objektu – apbūves 

teritorijas, kas atrodas Lejasstrazdu un Aizstrautnieku ciematos. 

Esošās ražošanas apbūves teritorijas, galvenokārt, atrodas veco fermu teritorijās, kā arī 

lielākajās un nozīmīgākajās pagasta zemnieku saimniecību teritorijās. Daļa no ražošanas 

apbūves teritorijām vairs netiek aktīvi izmantotas tās sākotnējiem mērķiem, bet tajās tiek 

izmantotas un tehniski atjaunotas tikai daļa no ēkām. Lai veicinātu un sekmētu šo teritoriju 

sakopšanu un izmantošanu, atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem, jauna ražošanas 

darbība tiek paredzēta šajās, jau agrāk izmantotajās teritorijās, kā arī to tuvumā, tā veidojot 

kompleksu ražošanas apbūves teritoriju. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās tehniskās apbūves teritorijas, jaunas 

netiek paredzētas. 

Jaunbērzes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam 
 
Jaunbērzes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 2001.gadā. 

Atšķirībā no citu Dobeles novada pagastu teritorijas plānojumiem, Jaunbērzes pagasta 

plānojumā, neskatoties uz augsto lauksaimniecības zemju vērtību, nav izdalītas nacionālas 

nozīmes lauksaimniecības zemju teritorijas. Nav izdalītas arī Dobeles rajona nozīmes īpaši 

vērtīgās lauksaimniecības zemes (vērtība virs 50 ballēm), kaut gan pagastā vidējā zemes 

vērtība ir 72 balles. Kopumā var uzskatīt, ka pagasta lauksaimniecības zemes resursi ir īpaši 

vērtīgi. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt pašreizējo pagasta teritorijas apdzīvojuma 

struktūru - jaunas blīvi apdzīvotas vietas netiek veidotas, bet vairāk tiks stiprināts un attīstīts 

vienīgais pagasta ciems – Jaunbērze. Šeit arī turpmāk tiks koncentrētas un attīstītas 

pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas uzņēmumi, kā arī tiks paplašināta dzīvojamā 
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apbūve. Plānojumā kā apdzīvotas vietas definētas: Kazupe, Apšupe, Mežinieki un Sīpele. 

Pārējā pagasta teritorijā  tiek saglabāta vēsturiski izveidojusies viensētu struktūra. Tiek plānota 

apdzīvoto vietu labiekārtošana, vides humanizācija un sadzīves atkritumu savākšana un 

utilizācija atbilstoši higiēniskajām prasībām. 

 Jaunbērzes pagasta teritoriju šķērso augsta spiediena (vairāk ka 1,6 megapaskāli) 

maģistrālais gāzes vads Iecava - Liepāja Dn=350 mm, maģistrālais gāzes vads uz GRS 

"Sloka" Dn=273 mm. Pagasta teritorijā atrodas arī A/S “Latvijas Gāze” esošie sadalošie 

augsta spiediena (6 bar) gāzes vadi (Jaunbērzes ciemā), gāzes regulēšanas punkti – GRP, zemā 

spiediena gāzes vadi, SIA “Latvijas propāna gāze” sašķidrinātās gāzes vadi un rezervuāru 

iekārtas. 

Jaunbērzes pagasta teritorijā atrodas atkritumu izgāztuve, kura ir slēgta jau kopš 

1999.gada. Atkritumu izgāztuve ir rekultivējama. 

Krimūnu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam 
 
Krimūnu  pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 2002.gadā. 

Gan pēc platības, gan pēc ekonomiskā potenciāla kā svarīgākais pagasta veidojošais 

elements norādīta lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Kā nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas tiek noteiktas teritorijas, kas, 

neatkarīgi no īpašumu robežām, veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi 

pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), kuru norobežo 

lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tai skaitā meža zemes, ūdensteces, valsts autoceļi un 

dzelzceļš, ar platību vairāk kā 50 ha un zemes kvalitātes novērtējumu vairāk kā 60 balles.  

Krimūnu pagastā kā nacionālas nozīmes lauksaimniecības zinātniskās pētniecības, 

izmēģinājumu uzņēmumu un lauksaimniecības izglītības centra teritorija ir noteikts Valsts 

Augļkopības institūts.  

Teritorijas plānojumā tiek noteiktas teritorijas, kurās galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir lauksaimniecība (t.sk. ražošana). Šo zemju novērtējums: 

1. ir  ne zemāks par 40 ballēm; 

2. zemes nogabals - lauka masīva lielums, ko norobežo dabiskie šķēršļi (ceļš, mežs, 

upe) ir ne mazāks par 30 ha; 

3. meliorēto platību sistēmas aizņem 100 ha; 

4. reljefainums līdz 4%; 

5. tās neatrodas: 
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a) blīvi apdzīvoto vietu teritorijās, 

b) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, 

c) autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslās. 

Teritorijas plānojums paredz veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai 

maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan vērtīgās lauksaimniecības 

zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. 

Teritorijas plānojums nosaka Krimūnu pagasta telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas 

un principus: 

1. jauna apbūve un ekonomiskās aktivitātes tiek koncentrētas, galvenokārt, esošo 

ciemu teritorijās un to tiešā tuvumā, maksimāli izmantojot esošo ceļu infrastruktūru 

un inženiertīklus; 

2. maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī 

daudzveidīgu  darbību - lauku tūrismu, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību 

u.c. alternatīvās nodarbes; 

3. tiek saglabātas un paplašinātas, racionāli izmantotas un attīstītas esošās ražošanas 

teritorijas; 

4. maksimāli tiek saglabātas neskartās dabas teritorijas un nodrošināta publiskā 

pieejamība ūdeņiem. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt pašreizējo pagasta teritorijas apdzīvojuma 

struktūru - jaunas blīvi apdzīvotas vietas netiks veidotas. Teritorijas plānojumā kā ciemus 

plānots izdalīt trīs apdzīvotās  vietas – Krimūnas, Akācijas un Ceriņu ciems. Šeit arī turpmāk 

tiks koncentrētas un attīstītas pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas uzņēmumi, kā arī 

tiks paplašināta dzīvojamā apbūve. Teritorijas plānojumā ir precizētas un grafiski uzrādītas 

visu ciemu robežas. Pārējā pagasta teritorijā tiek saglabāta viensētu struktūra, galvenokārt, gar 

lielākajiem autoceļiem izvietojušās atsevišķu māju grupas, ko ietver lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un atsevišķi meža puduri. 

Esošais, iekšējais pagasta ceļu tīkls nodrošina samērā ērtu satiksmi, atsevišķu teritoriju 

savstarpējo saistību un sasniedzamību, taču ceļu kvalitāte ir neapmierinoša. Plānojumā 

paredzēts saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas nodrošina piekļūšanu visām pagasta lauku 

teritorijas viensētām un pašreiz jau blīvi apbūvētām teritorijām, kā arī kravu pārvadājumus.  

Kā nozīmīgākās ūdensteces ir izdalītas Bērzes, Auces, Tērvetes un Ālaves upe. 

Teritorijas plānojumā attēloto ūdeņu teritoriju mērķis ir netraucēti pildīt lomu kā dabas 

pamatnes sastāvdaļai, kalpojot iedzīvotāju atpūtai, tūrismam, zivsaimniecībai. Tās 
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izmantojamas arī kā ūdens ņemšanas vietas saimnieciskajām vajadzībām un ugunsnelaimju 

likvidēšanai. 

Dobeles piepilsētas teritorijās tiek izdalītas mazdārziņu teritorijas. Mazdārziņu 

teritorijās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir augļu un sakņu dārzu ierīkošana 

ģimenes vajadzībām bez kapitālas apbūves, bet sekundārais - savrupmāju apbūve. 

Dzīvojamās apbūves – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku, daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku apbūves teritorijas koncentrētas Krimūnu pagasta lielākajās apdzīvotajās vietās 

– Krimūnās, Akācijās, Ceriņos, Degu muižā un Parūķī. 

Lai racionāli izmantotu zemi, inženierinfrastruktūru un saglabātu brīvās neapbūvētās 

teritorijas (rezervi nākotnes attīstībai), plānojums paredz koncentrēt savrupmāju  apbūves 

teritorijas tikai Krimūnu, Akāciju un Ceriņu ciema teritorijās, kur jau ir attīstīts ielu un 

piebraucamo ceļu tīkls un pieejamas inženierkomunikācijas.  

Atšķirībā no citu pagastu teritoriju plānojumiem, Krimūnu pagasta teritorijas 

plānojumā ir izdalītas lauku dzīvojamās apbūves teritorijas. Tās ir noteiktas, lai veicinātu 

daudzveidīgākas saimniekošanas iespējas, kas veidotas nesablīvējot apbūvi un saglabājot 

apkārtējās ainavas raksturu, un atdalītu ražošanas teritorijas no blīvām dzīvojamās apbūves 

teritorijām. Minimālā nesadalāmā zemes gabala platība ir noteikta 0,5 ha. Lauku dzīvojamās 

apbūves teritorijas vairāk koncentrētas Dobeles pilsētas tuvumā. 

Daļa no ražošanas apbūves teritorijām vairs netiek aktīvi izmantotas tās sākotnējiem 

mērķiem, bet tajās tiek izmantotas un tehniski atjaunotas tikai daļa no ēkām. Lai veicinātu un 

sekmētu šo teritoriju sakopšanu un izmantošanu, atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem, 

jauna ražošanas darbība tiek paredzēta šajās, jau agrāk izmantotajās teritorijās, kā arī šo 

teritoriju tuvumā, tā veidojot kompleksu ražošanas apbūves teritoriju. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras rīcībā esošās datu bāzes 

Krimūnu pagasta teritorijā parādītas 10 potenciāli piesārņotās vietas. Pagasta teritorijā ir divas 

bijušās degvielas bāzes, ķimikāliju noliktavas, rekultivēta sadzīves atkritumu izgāztuve, lopu 

kapsēta, kurā kritušie dzīvnieki netiek apbedīti kopš 2000.gada, minerālmēslu noliktavas, 

sēklu kodinātava un katlu māja. 

Teritorijas plānojumā parādītas darbojošās kapsētu teritorijas – Glūdas kapi, Vīndedžu 

kapi, Ilksiņu kapi, Pluņķu kapi, Vērpju kapi. Paplašināt plānots Vērpju kapus. 

Naudītes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 
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Naudītes pagasta teritorijā nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas nav 

izdalītas un citi lauksaimniecības attīstībai nozīmīgi objekti pagastā neatrodas. 

Kā „Nacionālas nozīmes riska teritorijas” Naudītes pagasta dienvidu malu skar nacionālas 

nozīmes paaugstināta riska objekts - dzelzceļa līnija Glūda – Reņģe, kas atzīmēta kā bīstamo kravu 

pārvadājumu ceļš. 

Naudītes pagasta teritorijā noteiktas sekojošas rajona nozīmības teritorijas: 

1. rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas; 

2. ainaviski vērtīgie un saudzējamie meži (Pokaiņi); 

3. dabas aizsargajamā teritorija (Sesavas upes ieleja). 

Penkules pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam 
 

Penkules pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 2005.gadā. 

Penkules pagasta teritorijā lauksaimniecības zemes tiek intensīvi apstrādātas. Pagasta 

teritorijā, galvenokārt, ir nacionālās un rajona nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības 

teritorijas. Šajās teritorijās turpmākā zemju izmantošana ir plānota kā lauksaimniecisko zemju 

izmantošana. Kā nacionālas nozīmes teritorijas ir noteiktas zemes, kas neatkarīgi no īpašuma 

robežām, veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, uzņēmumu un māju 

ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), kuru norobežo lauksaimniecībā neizmantojamās 

zemes, tai skaitā, meža zemes, ūdensteces, valsts autoceļi un dzelzceļš, ar nogabala platību 

vairāk kā 50 ha un ar zemes kvalitātes vērtējumu vairāk kā 60 balles. Kā rajona nozīmes 

augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas Dobeles rajona plānojumā ir noteiktas teritorijas, 

kurām lauka masīva lielums, ko norobežo dabiskie šķēršļi (ceļš, mežs, upe), ir ne mazāks par 

30 ha. 

Tā kā mežu teritorijas Penkules pagasta teritorijā aizņem nelielu daļu - 15,8 %, un, 

savukārt, augstvērtīgo lauksaimniecības zemju īpatsvars ir ļoti augsts, tad teritorijas plānojums 

paredz apmežošanu ļoti nelielās platībās. 

Penkules pagasta teritorijas plānojumā plānotās ciema robežas tiek noteiktas Penkules 

ciemam (iekļaujot esošo Vecvagares ciemu). Tāpat Penkules ciemā tiek iekļautas lielas 

lauksaimniecības teritorijas, kuras perspektīvē plānots izmantot kā savrupmāju apbūves 

teritorijas. Perspektīvē, pārsvarā, plānota lauku videi vairāk piemērotā viensētu dzīvojamo 

māju apbūve. Plānots, ka dzīvojamo māju apbūves teritorijas var izmantot arī cita 

izmantošanas veida sabiedriskajai apbūvei, ja tā nerada diskomfortu videi un blakusmāju 

iedzīvotājiem.  
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Kaut arī Penkules pagastā nav plašai sabiedrībai pazīstamu un populāru tūrisma 

objektu, tomēr tiek norādīts, ka tūrisma nozares attīstība nākotnē varētu sekmēt pagasta un tā 

iedzīvotāju labklājības pieaugumu, jo ap Penkules pagastu ir tūristiem populāras apskates 

vietas. Nākotnē šiem maršrutiem varētu pievienot Penkules aplūkojamās vietas un objektus. 

Tūrisma attīstība pagastā veicinātu pagasta vēstures izzināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanu un kopšanu. 

Plānojumā perspektīvās rekreācijas un tūrisma teritorijas: 

• Centra ūdenskrātuve; 

• sporta laukumi; 

• Kannenieku mežā – trases; 

• Dimzu ūdenskrātuve; 

• Pārupes Lūsveru apkārtne; 

• Skujaines upes ieleja. 

Kā perspektīva labiekārtotā peldvieta tiek noteikta Centra ūdenskrātuve. 

Pagasta teritorijā ir divi mikroliegumi un NATURA 2000 teritorija - dabas liegums 

Skujaines un Svētaines ieleja.  

Penkules pagastā atrodas vietējās nozīmes aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi: 

• Kalnamuižas mācītājmājas parks; 

• Penkules skolas apstādījumi; 

• Penkules baznīcas apstādījumi; 

• Penkules kultūras nama apstādījumi; 

• „Vecvagaru” māju apstādījumi. 

Tāpat tiek noteikti 11 vietējas nozīmes dabas pieminekļi un pagasta nozīmes ainaviski 

vērtīgas teritorijas: 

• Skujaines ieleja; 

• Auces upes ieleja no Centra ūdenskrātuves līdz robežai ar Tērvetes novadu; 

• Purvīša ainava pie Smuku mājām netālu no Bēnes pagasta. 

Plānojumā tiek noteiktas arī pagasta nozīmes aizsargājamas alejas - Ālaves ozolu aleja 

un Ķekšu liepu aleja. 

Penkules pagastā atrodas 10 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi. Penkules 

pagasta teritorijas plānojumā kā vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie objekti tiek noteikti: 

• bijusī pagasta ēka (pašlaik bibliotēkas ēka) „Ielejas”; 
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• tagadējā pagasta padomes ēka „Vecā skola”; 

• kultūras nams; 

• „Ataugu” pagrabs; 

• „Sēju” ūdenstornis; 

• skolas ēka; 

• bijušā Latvijas Valsts prezidenta Alberta Kvieša mājas „Vecvagāres”; 

• Sēju kapu komplekss (zvanu tornis, abi vecie vārti, vēsturiskās apbedīšanas 

vietas); 

•  „Penkules krogs”. 

Penkules pagasta teritorija nav bagāta ar minerāliem un to atradnēm. Pagastā ir māla, 

grants - smilts, smilts krājumi, bet to kvalitāte un iespējamie apjomi nav pietiekami izpētīti un 

izmantojami perspektīvai plānošanai. Plānojumā tiek noteiktas šādas plānotās karjeru 

teritorijas: 

• māla atradnes - Dabeikas, Kalna Počas, Beltiņas; 

• smilts - grants atradnes - Silgaiļi, Silenieki, Lāčkalni. 

Penkules pagastā atrodas nacionālo interešu teritorija – maģistrālā 110 kV elektrolīnija. 

Perspektīvā pagasta teritorijā ir plānotas jaunas inženierkomunikācijas, tai skaitā 

energoapgādes objektu (augstsprieguma apakšstaciju, sadales punktu) izbūve plānotajās 

apbūves teritorijās. 

Penkules administratīvajā teritorijā atrodas nacionālo interešu teritorija – dzelzceļa 

līnija Rīga – Jelgava – Reņģe (Mažeiķi) un valsts ceļa posms P96 Pūri - Auce - Grīvaiši, kas 

nodefinēts kā rajona nozīmes ceļa posms un kam jāpievērš īpaša uzmanība, veicot 

rekonstrukcijas, renovācijas būvdarbus un pastāvīgo uzturēšanu. 

Penkules pagastā nodefinēti sekojoši potenciālie vides piesārņojuma riska objekti: 

• SIA „Penkule” degvielas bāze; 

• gateris; 

• Šķindeļi – Krūmiņi; 

• atkritumu izgāztuve – Ķekši. 

Papildus vides piesārņojuma riska objektiem Penkules pagastā tiek identificēti:  

• avāriju riski uz dzelzceļa līnijas Jelgava - Reņģe - Mažeiķi; 

• meža ugunsgrēku teritorijas; 

• notekūdeņu radītais piesārņojums; 
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• pazemes artēzisko dzeramo ūdeņu piesārņojums. 

Penkules teritorijā nav plūdu riska, vai arī tas ir ļoti minimāls. 

Plānojumā, ar mērķi sakopt un rekultivēt degradēto teritoriju, parādītas rekultivējamās 

teritorijas. Šo teritoriju izmantošana nav iespējama bez iepriekšējas sakopšanas. Plānojumā 

noteiktās rekultivējamās teritorijas ir: 

• bijušais kolhoza „Penkule” cūku komplekss Sējās; 

• bijušās lopu fermas Ālaves ciemā; 

• bijusī atkritumu izgāztuve „Ķekši” (teritorija ir apmežojama). 

Zebrenes pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam 
 

Zebrenes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta 2006.gadā. 

Plānojumā ir nodefinētas Zebrenes pagasta pamatvērtības, kuras, ar teritorijas 

plānojuma palīdzību, nepieciešams saglabāt vai paaugstināt: 

1) ievērojamas platības, it īpaši pagasta rietumdaļā aizņem mākslīgās - raktās vai 

uzstādinātās ūdenskrātuves; 

2) Bērzes upe; 

3) dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers”; 

4) vizuāli augstvērtīgas ainavas un teritorijas ar lielu bioloģisko daudzveidību; 

5) meža zeme, kas aizņem 48% no pagasta kopplatības un lauksaimniecībā 

izmantojamā teritorija, kas aizņem 38,7%; 

6) esošā infrastruktūra; 

7) kultūrvēsturiskie objekti – Elku kalns un senkapi. 

Teritorijas plānojums paredz veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai 

maksimāli tiktu saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan vērtīgās lauksaimniecības 

zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. 

Teritorijas plānojums nosaka Zebrenes pagasta telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas 

un principus: 

1. jauna apbūve un ekonomiskās aktivitātes tiek koncentrētas, galvenokārt, Zebrenes 

ciema teritorijā un tās tiešā tuvumā, maksimāli izmantojot esošo ceļu 

infrastruktūru un inženiertīklus; 
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2. maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī 

daudzveidīgu darbību - lauku tūrismu, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību 

u.c. alternatīvās nodarbes; 

3. tiek saglabātas un paplašinātas, racionāli izmantotas un attīstītas esošās ražošanas 

teritorijas; 

4. maksimāli tiek saglabātas neskartās dabas teritorijas un nodrošināta publiskā 

pieejamība ūdeņiem. 

Plānojumā noteikts, ka jaunas, blīvi apdzīvotas vietas netiks veidotas, bet vairāk tiks 

stiprināts un attīstīts pagasta centrs - Zebrenes ciems. Šeit arī turpmāk tiks koncentrētas un 

attīstītas pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas uzņēmumi, kā arī tiks paplašināta 

dzīvojamā apbūve. 

Teritorijas plānojumā ir precizētas un grafiski uzrādītas Zebrenes ciema robežas. 

Pārējā pagasta teritorijā ir saglabājama viensētu struktūra, galvenokārt, gar lielākajiem 

autoceļiem izvietojušās atsevišķu māju grupas, ko ietver lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

un meži. 

Esošais iekšējais pagasta ceļu tīkls nodrošina samērā ērtu satiksmi, atsevišķu teritoriju 

savstarpējo saistību un sasniedzamību, taču ceļu kvalitāte ir neapmierinoša, tāpēc tiek 

paredzēts saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu. 

Kā lielākās ūdenstilpes pagasta plānojumā ir attēloti Svētes ezers un Lielais Vipēdis, 

bet kā nozīmīgākā ūdenstece ir izdalīta Bērzes upe. Ievērojamas platības pagastā, it īpaši 

pagasta rietumdaļā, aizņem mākslīgās - raktās vai uzstādinātās ūdenskrātuves, kas var būt 

svarīgs resurss pagasta ekonomiskajai attīstībai. 

Zebrenes pagasta teritorijas plānojumā kā mežu teritorijas tiek izdalītas meža zemes, 

t.i., mežs, mežu izcirtumi, jaunaudzes, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā 

ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. Daļa mežu Zebrenes 

pagastā atrodas dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” teritorijā, tāpēc šo mežu izmantošanu 

un aizsardzību nosaka aizsargājamām teritorijām saistoši likumi un izmantošanas noteikumi. 

Lauksaimniecības zemes ir viens no Zebrenes pagasta svarīgākajiem resursiem, kas 

saglabājamas pagasta teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Teritorijas plānojumā ir attēlotas rajona 

nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas, savukārt, nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritorijas pagasta teritorijā netiek izdalītas. 

Lai racionāli izmantotu zemi, inženierinfrastruktūru un saglabātu brīvās neapbūvētās 

teritorijas (rezervi nākotnes attīstībai), teritorijas plānojums paredz koncentrēt savrupmāju 
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dzīvojamās teritorijas (minimālais zemes gabala lielums 1500 m2) tikai Zebrenes ciema 

teritorijā, kur jau ir attīstīts ielu un piebraucamo ceļu tīkls un pieejamas 

inženierkomunikācijas. Plānojums paredz pašreizējo mazdārziņu teritoriju pakāpenisku 

pārveidi par apbūves teritorijām, nepieciešamībās gadījumā apvienojot esošās zemes vienības 

līdz minimāli pieļaujamai platībai - 1500 m2. 

Lai varētu veidot Zebrenes ciema pakāpenisku attīstību, Zebrenes pagasta teritorijas 

plānojumā ir izdalītas lauku dzīvojamās apbūves teritorijas, kas ir noteiktas, lai veicinātu 

daudzveidīgākas saimniekošanas iespējas, kas veidotas nesablīvējot apbūvi un saglabājot 

apkārtējās ainavas raksturu un atdalītu ražošanas teritorijas no vairāk blīvām dzīvojamām 

apbūves teritorijām. Minimālā nesadalāmā zemes gabala platība ir noteikta 0,5 ha. Lauku 

dzīvojamās apbūves teritorijas tiek plānotas Zebrenes ciema austrumu daļā un ciema dienvidu 

daļā. 

Kā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas ir izdalītas dzīvojamās ēkas 

un teritorijas ap tām Zebrenes ciemā. Jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas 

Zebrenes pagasta teritorijas plānojumā netiek paredzētas. 

Esošās ražošanas apbūves teritorijas, galvenokārt, atrodas veco fermu teritorijās, kā arī 

lielākajās un nozīmīgākajās pagasta zemnieku saimniecību teritorijās. Daļa no ražošanas 

apbūves teritorijām vairs netiek aktīvi izmantotas tās sākotnējiem mērķiem, bet tajās tiek 

izmantotas un tehniski atjaunotas tikai daļa no ēkām. Lai veicinātu un sekmētu šo teritoriju 

sakopšanu un izmantošanu, atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem, jauna ražošanas 

darbība tiek paredzēta šajās, jau agrāk izmantotajās teritorijās, kā arī šo teritoriju tuvumā, tā 

veidojot kompleksu ražošanas apbūves teritoriju. 

Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās komunālas un tehniskās apbūves 

teritorijas, jaunas netiek paredzētas. Plānojumā ir paredzēta esošās Grabu kapsētas 

paplašināšana. 

1.4. Institūciju nosacījumi un prasības 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 13.pantu, pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi institūciju nosacījumus teritorijas 

plānojuma izstrādei: 

1) Zemgales reģionālā vides pārvalde; 

2) Valsts kultūras pieminekļu inspekcija; 

3) VAS „Latvijas Valsts ceļi’’; 
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4) LR Veselības ministrijas „Veselības inspekcija” Zemgales kontroles nodaļa; 

5) VAS “Latvenergo”; 

6) AS “Latvijas  Gāze”; 

7) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

8) Zemgales plānošanas reģions; 

9) VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļa; 

10) Valsts meža dienests; 

11) VAS „ Latvijas Valsts meži”; 

12) VM Dabas aizsardzības pārvalde; 

13) SIA „Lattelecom”; 

14) SIA „Tele 2” ; 

15) SIA „ Latvijas Mobilais telefons”; 

16) SIA „Bite Latvija”; 

17) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs; 

18) VAS „Latvijas Dzelzceļš’’, Jelgavas ceļu distance; 

19) kaimiņu pašvaldības: Jelgavas novads, Auces novads, Brocēnu novads, 

Tukuma novads, Jaunpils novads, Tērvetes novads. 

 

 

 

1.5. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantotie materiāli 

Novada attīstība tiek nodrošināta atbilstoši savstarpēji saskaņotiem un hierarhiski 

pakārtotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: 

• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS);  

• Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013; 

• Nacionālās programmas un nozaru attīstības plāni; 

• Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam; 

• Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008.-2014.gadam; 

• Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju mobilitātes plāns; 
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• Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļa „Pilsētas-Lauku 

mijiedarbība”; 

• Dobeles novada attīstības programma 2011.-2014.gadam; 

• spēkā esošie Dobeles novada administratīvi teritoriālo vienību teritoriju plānojumi; 

• Jelgavas novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• Auces  novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• Brocēnu novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• Tukuma novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• Jaunpils novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• Tērvetes novada teritorijas plānojums un attīstības programma; 

• īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni; 

• spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie detālplānojumi, zemes ierīcības projekti un 

lēmumi par sadali; 

• institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija; 

• fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi; 

• citi statistikas un pētījumu dati; 

• Dobeles novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 

LKS-92, ar mēroga noteiktību 1:10 000, Dobeles pilsētas teritorijai ar mēroga 1: 2000 

noteiktību; 

• Dobeles novada ortofoto karte, ar mēroga noteiktību 1:10 000 un Dobeles pilsētas 

ortofoto karte ar mēroga 1:2000 noteiktību; 

• Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācija. 

1.6. Prasības teritorijas plānojuma izstrādei 

1. Dobeles novada teritorijas plānojums jāizstrādā saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, 

2009.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi’’ un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānoformē 

atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. 

2. Dobeles novada teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt vektordatu formā (shp) LKS-

92 sistēmā, nodrošinot datu transformēšanu arī dgn un pdf formātos. Grafiskā daļa 
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jāizstrādā atbilstoši 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi’’ un Zemgales Plānošanas reģiona metodisko norādījumu 

teritorijas attīstības plānošanai prasībām. 

3. Teritorijas plānojuma grafiskā daļa jāizstrādā programmatūrā, kas nodrošina koordinētu 

vektordatu izveidi. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas vektordatiem jānodrošina 

korekta topoloģija. 

4. Daudzstūru veidojošās līnijas vai līniju virknes nedrīkst krustoties un veidot “brīvos” 

galus. 

5. Daudzstūru veidojošās līnijas vai līniju virknes savienojas ar matemātisko precizitāti - bez 

nenoslēgtiem līniju galiem. 

6. Viena slāņa daudzstūri savā starpā nepārklājas un neveido brīvus laukumus. 

1.7. Teritorijas plānojuma izstrādes principi 

Teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot šādus likumā noteiktos plānošanas principus:  

• Ilgtspējības principu, kas paredz esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošināt 

kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo 

resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

• Interešu saskaņotības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā saskaņā ar 

citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, plānošanas reģionu, 

pašvaldību un privātās intereses. 

• Daudzveidības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek ņemta vērā 

dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidība. 

• Detalizācijas principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānošana nacionālajā, plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību līmenī tiek paredzēta ar atšķirīgu detalizācijas pakāpi.  

• Konkurences principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus 

priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai. 

• Nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam 

plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas 

plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies.  

• Atklātības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot 

sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu. 
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2. NOVADA TERITORIJAS PAŠREIZ ĒJĀS IZMANTOŠANAS 

RAKSTUROJUMS 

Dobeles novads, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, ir izveidots 2009.gadā, 

apvienojoties Dobeles pilsētai un 10 pagastiem: Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, 

Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastam. Novada kopējā platība 

889,79 km2. Tas atrodas Latvijas dienvidu daļā, kur Austrumkursas augstiene mijas ar 

Zemgales līdzenumu. Dobeles novads robežojas ar Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas, 

Tērvetes un Tukuma novadu. 

 

2.1.att. Dobeles novads Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona griezumā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 
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2.2.att. Dobeles novads 
Avots:  Dobeles novada pašvaldība 

Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta, kas atrodas apmēram 70 km 

uz dienvidrietumiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, Bērzes upes krastos, vietā, kur 

Austrumkursas augstiene pāriet Zemgales līdzenumā.  
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Annenieku pag.

9,62%

Auru pag.

12,48%

Bērzes 

pag.

9,06%

Bikstu pag.

10,79%

Dobeles pag.

8,18%

Dobeles pilsēta

0,90%

Jaunbērzes pag.

12,42%
Krimūnu 

pag.

7,95%

Naudītes pag.

10,08%

Penkules pag.

8,33%

Zebrenes pag.

10,19%

 

2.3.att. Dobeles novada teritoriālais iedalījums 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

Novadā 99,1% ir pagastu teritorijas un tikai 0,90% aizņem pilsēta. Novada lielākie 

pagasti ir Auru (111,09 km2) un Jaunbērzes pagasts (110,55 km2), savukārt mazākie – 

Krimūnu (70,7 km2), Penkules (74,08 km2) un Dobeles pagasts (72,77 km2). 

Saskaņā ar PMLP datiem uz 01.01.2011. Dobeles novadā bija 24 227 iedzīvotāji un 

iedzīvotāju blīvums 27,23 iedz/km2. Visvairāk iedzīvotāju un visaugstākais iedzīvotāju 

blīvums ir Dobeles pilsētā (1383,25 iedz/km2), tāpat samērā augsts iedzīvotāju blīvums ir 

Auru un Bērzes pagastā (attiecīgi 30,47 iedz/km2 un 24,04 iedz/km2, abi pagasti robežojas ar 

pilsētas teritoriju). Viszemākais iedzīvotāju blīvums ir Zebrenes (6,20 iedz/km2) , Naudītes 

(9,48 iedz/km2) un Jaunbērzes pagastā (9,76 iedz/km2).  
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2.1.tabula 

Dobeles novada teritorija, km2 

Administrat īvā vienība Teritorija, km 2 

Annenieku pagasts 85,58 
Auru pagasts 111,09 

Bērzes pagasts 80,62 
Bikstu pagasts 96,04 
Dobeles pilsēta 8,00 
Dobeles pagasts 72,77 

Jaunbērzes pagasts 110,55 
Krimūnu pagasts 70,70 
Naudītes pagasts 89,70 
Penkules pagasts 74,08 
Zebrenes pagasts 90,66 
Dobeles novads 889,79 

Avots: Dobeles novada pašvaldība 

2.1. Dabas apstākļi  

2.1.1. Reljefs 

Dobeles novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā un tajā ir liela reljefu formas 

dažādība. Novads izvietojies divu atšķirīgu dabas rajonu apvidos - Austrumkursas augstienē 

un Viduslatvijas zemienē, kas nosaka novadam raksturīgās ainavas īpatnības un dabas 

objektus. 

Dobeles pilsēta atrodas Austrumkursas augstienes dabas rajonā, uz divu dabas apvidu 

robežas – Lielauces pauguraines un Spārnenes viļņotā līdzenuma, kas nosaka virsas reljefa 

īpatnības. Pilsēta atrodas samērā līdzenā vietā, ar atsevišķām, neizteiktām reljefa formām.  

Annenieku pagasts atrodas Austrumkursas augstienē, teritorijas lielākā daļa augstienes 

paugurainākajā daļā – Lielauces paugurainē, tikai pagasta ziemeļu daļa atrodas Spārnenes 

viļņotajā līdzenumā. 

Auru pagasta teritorija ir izvietojusies divu atšķirīgu dabas rajonu apvidos – 

Austrumkursas augstienes Lielauces paugurainē un Viduslatvijas  zemienes Zemgales 

līdzenumā, līdz ar to teritorijā ievērojami atšķiras virsmas absolūtais augstums, reljefs un tā 

uzbūve ziemeļu un dienvidu daļā. 

Bērzes un Jaunbērzes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā un 

raksturojas ar viļņainu un līdzenu reljefu. 
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Bikstu pagasts izvietojies Austrumkursas augstienes trijos dažādos dabas apvidos – 

Spārnenes viļņotajā līdzenumā, Lielauces paugurainē un Saldus paugurainē. Lielākā teritorijas 

daļa atrodas Spārnenes viļņotajā līdzenumā, pagasta galējie rietumi – Saldus paugurainē, kur 

lēzeni viļņoto līdzenumu nomaina paugurains reljefs un ir sīkpauguru, vidējpauguru un 

ieplaku mija. Pagasta dienviddaļa atrodas Austrumkursas vispaugurainākajā apvidū – 

Lielauces paugurainē. Šai pagasta teritorijai raksturīgi paugurmasīvi un plašas ieplakas starp 

tiem. 

Dobeles pagasts atrodas Viduslatvijas zemienē, kur pazeminājuma virsma ir lēzeni 

viļņota un pazeminās austrumu virzienā. 

Krimūnu pagasta liela daļa atrodas Zemgales līdzenumā, teritorijas ziemeļrietumu daļa 

– Austrumkursas augstienes malā.  

Naudītes pagasts atrodas Austrumkursas augstienē un Lielauces pauguraines 

dienvidaustrumu daļā - Zemgales reģiona perifērajā daļā, tikai šaura josla pagasta dienvidu 

daļā atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā. 

Penkules pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenuma dienvidrietumu 

malā. Dienvidrietumos ap Penkuli Zemgales līdzenums pāriet Dienvidkurzemes viļņotajā 

zemienē. 

Zebrenes pagasts atrodas Austrumkursas augstienes Lielauces paugurainē. Teritorija 

virzienā uz Auci pāriet Dienvidkursas zemienē. Pagasta virsas reljefs ir ļoti neviendabīgs un 

kopumā pagasts ir viena no visnelīdzenākajām teritorijām visā Austrumkursas augstienē. 

2.1.2. Klimats  

Dabas apstākļus Dobeles novadā nosaka Latvijas ģeogrāfiskais novietojums 

Austrumeiropas līdzenuma rietumu daļā. Raksturīgais līdzenuma reljefs ļauj no dažādām 

debess pusēm ieplūst atšķirīgām gaisa masām, kas rada straujas laika apstākļu izmaiņas. 

Dobeles novads atrodas vienā no Latvijas siltākajiem un sausākajiem rajoniem. No 

mitrajiem rietumu – dienvidrietumu vējiem to aizsargā Kurzemes un Žemaitijas augstienes. 

Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 560 mm, no tiem siltajā periodā (maijs-oktobris) nolīst 

404 mm. Veģetācijas periodā vislielākais nokrišņu daudzums ir jūlij ā, bet sausākie mēneši ir 

maijs un augusts. 

Gada vidējā temperatūra ir +5,5° C. Visaukstākais mēnesis ir janvāris, kad vidējā gaisa 

temperatūra ir -5,4° C. Absolūtais temperatūras minimums -36° C novērots februārī. Gada 
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siltākais mēnesis ir jūlijs ar gaisa vidējo temperatūru +16,9° C. Visaugstākā temperatūra +36° 

C reģistrēta jūlij ā un augustā.  

Pēdējās pavasara salnas vidēji novērotas 22. maijā, pirmās rudens salnas - 4. oktobrī. 

Bezsala periods ilgst vidēji 140 dienas.  

Visbiežāk pūš dienvidrietumu, rietumu vēji. Pavasarī un vasaras sākumā palielinās 

ziemeļu un ziemeļrietumu vēju atkārtojamība. Gada vidējais vēja ātrums 10 m mērīšanas 

augstumā ir 3,4 līdz 3,9 m/s. Vislēnākais vējš (3,4 m/s) novērots jūlij ā, visstiprākais vējš 

(vidējais ātrums 4,3-4,5 m/s) ziemā.  

 

2.1.2.1.att. Vidējais gada vēja ātrums Latvijas teritorij ā standartā 10 m mēr īšanas 
augstumā 
Avots: http://www.windenergy.lv/karte.html 

 

Nedaudz spēcīgāks vējš Dobeles novada teritorijā pūš 50 metru mērīšanas augstumā, 
vidēji sasniedzot 4,7 līdz 5,4 m/sek. 
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2.1.2.2.att. Vidējais gada vēja ātrums Latvijas teritorij ā standartā 50 m mēr īšanas 
augstumā 
Avots: http://www.windenergy.lv/karte.html 

 

Visspēcīgākais vēja ātrums novada teritorijā pūš 100 m mērīšanas augstumā, kad 

vidējais vēja ātrums sasniedz 5,4 līdz 7,0 m/sek. 

 

2.1.2.3.att. Vidējais gada vēja ātrums Latvijas teritorij ā standartā 100 m mēr īšanas 
augstumā 
Avots: http://www.windenergy.lv/karte.html 
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Vienlaidus sniega sega parasti izveidojas decembra trešās dekādes sākumā un vidēji 

pastāv līdz marta otrās dekādes vidum.  

Augsnes sasalšanas vidējais dziļums 56 cm, maksimālais 124 cm. 

2.1.3. Ģeoloģiskais raksturojums 

Dobeles novada ģeoloģiskajā uzbūvē, līdzīgi kā citur Latvijā, vertikālā griezumā no 

apakšas uz augšu izšķir trīs galvenos kompleksus – kristālisko pamatklintāju, pirmskvartāra 

nogulumiežus jeb pamatiežus un kvartāra nogulumu segu. 

Kristāliskais pamatklintājs sastāv no visvecāko ģeoloģisko ēru – arhaja un proterozoja 

magmatiskajiem un metamorfajiem iežiem, kas veidojušies intensīvas kalnu veidošanās un 

vulkānisma apstākļos. Turpmākajos periodos, sauszemei iegrimstot, Latviju pārklāja jūras 

ūdeņi un tāpēc pamatklintāju pārklāj 382 – 2000 m biezs nogulumiežu slānis1.  

Latvijas kristālisko pamatklintāju klāj jaunāko periodu nogulumi: kembrija, ordovika, 

silūra, devona, karbona un perma nogulumi. Nogulumsegas pamatnē ieguļ tautsaimniecībā 

nozīmīgie kembrija smilšakmeņi un māli.  

Devona sistēmas nogulumi: smilšakmens, dolomīts, māls un ģipšakmens izplatīti visā 

Latvijas teritorijā, tai skaitā, arī Dobeles novadā – tieši zem kvartāra nogulumu segas. Devona 

smilšakmeņi ir poraini ieži, kuru poras satur lielus dzeramā ūdens krājumus. Daudzviet šos 

ūdeņus izmanto apdzīvoto vietu ūdens apgādē, taču izmantošanu pilnībā traucē augstais dzelzs 

saturs, kas ūdenim dod sarkanu nokrāsu. Devona smilšakmens nogulumi veidojušies seklā 

jūrā, uzkrājoties smiltīm, vēlāk smilts graudiņiem sacementējoties ar dzelzs oksīdiem, māla 

daļiņām, retāk ar kalcija karbonātu. Atkarībā no dzelzs satura un cementācijas pakāpes mainās 

iežu blīvums un nokrāsa – sākot ar irdenu, bālganu smilti un beidzot ar dzeltenu vai rūsgani 

sārtu smilšakmeni.  

Visjaunākie ir kvartāra sistēmas nogulumi, kas izplatīti visā Dobeles novada teritorijā. 

Pēdējais apledojums ir noteicis kvartāra nogulumu segas sadalījumu Latvijā. Ledājam 

uzvirzoties tas ierāva sevī iežus un minerālus no teritorijas, kam virzījās pāri. Ledāja plūsmai 

aprimstot vai ledum izkūstot, tā nestais iežu materiāls nogula uz zemes virsas. Tā radās 

morēnas jeb ledāja nogulumi, kas patreiz klāj ļoti plašu Latvijas teritoriju.  

Morēnas nogulumus veido nešķirots, mehāniski sajaukts smilšmāla un mālsmilts 

materiāls. Morēnas nogulumi satur oļus un laukakmeņus, kas apgrūtina lauksaimniecības 

                                                 
1 www.geolite.lv 
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zemju apstrādi. Pēdējā apledojuma morēnas nogulumiem ir sarkanbrūna krāsa, kas saistīta ar 

devona smilšakmens noārdīšanu un ieraušanu ledājā. Morēnas nogulumi satur kalcija 

karbonātu, kā rezultātā Latvijas augsnes ir noturīgākas pret skābajiem nokrišņiem.  

Glaciofluviālie nogulumi ir ledājkušanas ūdeņu straumju akumulēti nogulumi, kas sastāv 

no smilts vai grants un to biezums ir no dažiem līdz pat vairākiem metriem, un ar tiem saistītas 

lielākās smilts un grants atradnes. Glaciolimniskie nogulumi sastāv no labi šķirota māla, 

putekļiežiem vai smalkas smilts. Uz glaciolimniskiem mālainiem vai putekļainiem iežiem, it 

sevišķi ja tie ir karbonātiski (kā, piemēram, Zemgales līdzenumā), ir izveidojušās auglīgas 

augsnes.  

Nozīmīgākais no zemes dzīļu resursiem Dobeles novadā ir valsts nozīmes zemes dzīļu 

nogabals „Dobeles struktūra”, kura platība ir 99,2 km2 un tas atrodas Annenieku, Bikstu, 

Zebrenes pagastā un Auces novada Īles pagastā. Iegarenā struktūra orientēta virzienā no 

rietumiem - dienvidrietumiem uz austrumiem – ziemeļaustrumiem. Tās garums ir vairāk nekā 

10 km, bet platums līdz 5 km. (Skatīt pielikumu Nr.1). Līdzīgi kā Inčukalna glabātavā, 

kolektorslānis ir porainie kembrija smilšakmeņi, kurus sedz gāzi necaurlaidīgie ordovika un 

silūra karbonātieži. Ordovika un silūra iežu kopējais biezums ir 600 - 700 m. Salīdzinājumā ar 

Inčukalna gāzes glabātavu, kolektorslānis atrodas lielākā dziļumā (1100 - 1200 m), un 

Dobeles struktūras tilpums ir apmēram 10 miljardi m3, kas ir vismaz 2 reizes lielāks nekā 

Inčukalna gāzes glabātavā.  

Krimūnu pagasta ziemeļrietumos un arī Auru pagastā, pirmskvartāra iežos atrodas 

Latvijā vienīgā zināmā astroblēma (Dobeles astroblēma), kuras izcelsmi saista ar meteorīta 

triecienu pret zemi. Zemes virsmā gredzenveida struktūra neatspoguļojas. Gandrīz apaļo 

struktūru, kuras diametrs ir 3,5 - 4,0 km, pārsedz 30 - 40 m bieza kvartāra nogulumu sega. Šim 

veidojumam ir astroblēmām jeb meteorītu krāteriem raksturīga uzbūve. Centrālajā daļā ir 

pacēlums, kur zem kvartāra nogulumiem atsedzas Narvas, Arukilas, Gaujas un Amatas svītas 

ieži. Minētie ieži ir šim apvidum neraksturīgi, to vecums ir daudz lielāks nekā citiem 

zemkvartāra virsas iežiem ap meteorīta krātera formas struktūru. Šie ieži ir pacelti aptuveni 

par 450 m, normāli tiem vajadzēja atrasties lielākā dziļumā. Centrālo pacēlumu gredzenveidā 

apjož iegruvums, kura apakšējā daļa iesniedzas devona iežos gandrīz līdz 800 m dziļumam. 

Arī malas iegruvumā konstatēti apvidum neraksturīgi ieži – triasa māli un perma kaļķakmeņi, 

kas to aizpilda. Precīzs astroblēmas izveidošanās laiks nav zināms - tā ir jaunāka par 195 

miljoniem gadu, bet vecāka par 1,6 miljoniem gadu. 
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 2.2. Dabas resursi 

Novadā vairāk ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ), bet mazāk mežu zemes, 

salīdzinoši maz virszemes ūdens resursu un derīgo izrakteņu atradņu. 

 

2.2.1 att. Dobeles novada mežu, zemju un ūdens teritorijas 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

2.2.1. Augsnes 

Zeme ir viens no galvenajiem vides resursiem un tā ir neaizvietojams 

lauksaimnieciskās ražošanas pamatlīdzeklis. 

Dobeles novadā ir sastopami vairāki augšņu tipi: dominē velēnu karbonātaugsne un 

brūnaugsne, velēnu podzolaugsne un pseidoglejotā augsne, daudz mazākas teritorijas ir velēnu 

glejaugsne un velēnpodzolētā glejaugsne, savukārt pavisam nedaudz ir sastopama aluviālā 

augsne un purvu kūdraugsne. Novada teritorijā pārsvarā dominē mālsmilts un smilšmāla, kā 

arī sastopamas māla augsnes. 
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2.2.1.1.att. Latvijas augšņu karte 
Avots: http://www.bf.lu.lv/grozs/BotanikasEkologijas/Augsnes/Augsnu-karte.jpg 
 

Dobeles novadā lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes raksturojas 

ar augstu auglības pakāpi, kas ir pamats lauksaimniecības nozares stabilitātei un attīstībai, un 

labu ražu iegūšanai. Liela daļa novada lauksaimniecības zemju atbilst nacionālās nozīmes 

augstvērtīgās lauksaimniecības teritorijas statusam un to izmantošana ir veicama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām. 

Jaunbērzes pagastā atrodas neliela daļa Vecbērzes poldera, kurš ir iekļauts nacionālas 

nozīmes lauksaimniecības teritoriju sarakstā. Var uzskatīt, ka novadā kopumā 

lauksaimniecības zemes resursi ir īpaši vērtīgi un zemes īpašnieki un nomnieki nedrīkst 

pieļaut augsnes auglības samazināšanos. 

Ņemot vērā to, ka lauksaimnieciskajā ražošanā tiek ieviestas intensīvās 

saimniekošanas metodes, var pasliktināties ūdens un augsnes kvalitāte. Šī iemesla rezultātā 

Latvijā ir noteiktas atsevišķas paaugstinātam riskam pakļautas zonas, tai skaitā visa Dobeles 

novada teritorija - īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un 

augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem. 



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

49 

 

 
2.2.1.2.att. Īpaši jutīgās teritorijas Latvij ā  
Avots: ZM 2007.gads 

2.2.2. Zemes resursi 

Krimūnu, Penkules, daļēji Auru, Bērzes, Jaunbērzes un Dobeles pagastā, kur ir augsta 

zemes auglība (50-70 balles), notiek zemes intensīva izmantošana lauksaimnieciskajai 

ražošanai, tādēļ arī dabiskās ekosistēmas šeit ir saglabājušās ievērojami mazāk.  

Pēc VZD datiem Dobeles novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība ir 52 

009 ha, kas sastāda 58,6% no kopējās novada platības, līdz ar to, jau vēsturiski viena no 

saimniekošanas pamatnozarēm ir lauksaimniecība. Otra lielākā grupa ir meži, kas aizņem 29% 

no novada kopējās platības. 



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

50 

 

 

2.2.2.1.att. LIZ un meža zemju platības Dobeles novadā, ha (uz 01.01.2012.) 
Avots: VZD 
 

Annenieku, Naudītes, daļēji Auru, Bikstu un Zebrenes pagastā ir mazāk auglīgas 

augsnes (35-50 balles), kas, savukārt, veicinājis ainaviski vērtīgo mežu teritoriju, dabisko 

pļavu ekosistēmu un citu bioloģisko un ainavu daudzveidības saglabāšanos. 

Vislielākais lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju īpatsvars ir Krimūnu un 

Bērzes pagastā, kur lauksaimniecības zemes aizņem vairāk kā 80% un meži ap 10% no 

pagasta teritorijas. Līdzīga situācija ir Dobeles un Penkules pagastā, kur lauksaimniecības 

zemes ir ap 75% un mežu ap 15% no pagasta teritorijas. Tikai Zebrenes pagastā, kur ir 

viszemākais zemes augsnes auglības rādītājs, mežsaimniecības zemju īpatsvars ir lielāks nekā 

lauksaimniecības.  
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2.2.2.2.att. Lauksaimniecības zemju un mežu īpatsvars Dobeles novadā (uz 01.01.2012.) 
Avots: VZD 

Vislielākās LIZ platības Dobeles novādā ir Bērzes pagastā 6550,8 ha un Krimūnu 

pagastā 5905,1 ha, savukārt vismazākās Zebrenes pagastā – 3512,7 ha. 
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2.2.2.3.att. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības Dobeles novadā, ha (uz 
01.01.2012.) 
Avots: VZD 

2.2.3. Mežu teritorijas 

Dobeles novada teritorijā esošie mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu – 

novada paugurainajā daļā kā telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru 

vertikālās dimensijas izteiksmību, un novada līdzenajā daļā – kā mozaīkveida ainavas 

elements. Novada rietumu daļā esošais meža masīvs ir atzīstams par bioloģiski, ainaviski un 

klimatiski nozīmīgu un būtu saglabājams kā vienots mežu masīvs. Veidojot vējlauzes, mežu 

masīvi pilda arī papildus lomu kā aizsargbarjera, aizkavējot spēcīgo valdošo 

rietumu/ziemeļrietumu vēju ietekmi. 

Tā kā Dobeles novada teritorijā meži aizņem tikai 25 979,5 ha jeb 29,2% no kopējās 

platības, tad tā nav klasificējama kā teritorija ar augstu mežainuma koeficientu un 

mežsaimniecības nozare novadā nav attīstīta. 
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2.2.3.1.att. Mežu platības Dobeles novada pagastos, ha 
Avots: VMD dati (2011.gada augusts) 
 

Jaunbērzes, Zebrenes, Bikstu, Naudītes un Auru pagastā esošie mežu masīvi ir lieli un 

tie aizņem ievērojamu daļu no pagastu teritorijām, savukārt Bērzes, Krimūnu un Penkules 

pagasta mežu masīvi ir nelieli un veido atsevišķas „saliņas”.’ 

AS „Latvijas Valsts meži” savos apsaimniekojamos mežos Dobeles novadā ir 

izdalījusi Rekreācijas mežu teritorijas: Silakalnu masīvs Bikstu pagastā, Pokaiņu mežs 

Naudītes pagastā, Zebrus masīvs un daļa Vilkukalna-Krievkalna masīva Zebrenes pagastā. 

Visu šo teritoriju apsaimniekošana paredzēta saskaņā ar to individuālajiem apsaimniekošanas 

plāniem.  

2.2.3.1.tabula 

Rekreācijas meži Dobeles novadā 

Nosaukums Platība, ha 
Vilkukalna-Krievukalnu masīvs 1288,7 
Zebrus masīvs 887,7 
Pokaiņu masīvs 494,6 
Silakalnu masīvs pie Zebrus ezera 468,7 
Degu mežs 138,4 
Tanku masīvs (Gardene) 84,8 
Gardenes masīvs 36,3 
Mucenieku mežs 2,3 

Avots: Latvijas Valsts meži 
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2.2.3.2.tabula 

Novada mežu teritorijās augošo koku sugas 
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ha 4722,63 6055,4 3,1 0,2 7839,4 318,2 1801,3 2659,2 19,9 13,9 201,9 1044,8 27,77

m3
1413004 1115315 878 26 1866985 63188 371491 377127 4060 132548338 294843 6451 
Avots: VMD 
 

Pēc 2.2.3.1. tabulas datiem redzams, ka novada mežos dominējošās koku sugas ir 

bērzs, priede un egle. 31,73% no visas mežu platības aug bērzs, egle - 24,51% un priede - 

19,11% platības. Savukārt, skatoties pēc kubatūras rādītājiem, dominējošā suga ir bērzs 

(33,56%), kam seko priede (25,40%) un egle (20,05%). 

Novada mežu augšanas apstākļu tipi: šaurlapu, viršu, mētru un platlapu ārenis, 

šaurlapu, viršu, mētru un platlapju kūdrenis, lāns, damaksnis un slapjais damaksnis, vēris un 

slapjais vēris, gārša un slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs un liekņa. 

2.2.4. Ūdens resursi 

Dobeles novada ūdensteces un ūdenstilpes ir nozīmīgas ne tikai kā hidroenergoresursi 

un ūdens resursi, bet tām ir arī liela nozīme kā ainavu estētiskajām vērtībām un tās tiek 

izmantotas aktīvajai atpūtai un rekreācijai. 

 

2.2.4.1.att. Latvijas upju baseini 
Avots: http://www.raid.lv/laivas/upes.htm 
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Dobeles novada hidrogrāfisko tīklu veidojošās ūdensteces atrodas Lielupes baseinā, 

kam ir izteikts hidrogrāfiskais tīkls un salīdzinoši biezs mazo upju tīkls. Lielupes baseinā 

ietilpst 26 dabīgie upju ūdensobjekti, 12 ezeru ūdensobjekti un 7 stipri pārveidoti virszemes 

ūdensobjekti, kā arī viens pārejas objekts – Rīgas līča pārejas ūdeņi. 

 

2.2.4.2. att. Dobeles novada ūdenstilpes, valsts nozīmes ūdensteces un ūdensnotekas 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Novadā lielākā no upēm ir Lielupes baseina pirmās pakāpes pieteka Bērze. Bērzes 

upes augštece atrodas Austrumkursas augstienē, lejtece – Zemgales līdzenumā. Upes baseina 

platība ir 1180 km2, gada notece 0,25 km3, kritums 108 m (1m/km). Augšpus Bikstiem Bērzē 

ietek Zušupīte, kas novada Zebrus ezera ūdeņus. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Bērzes upe 

ir noteikta par karpveidīgo zivju resursu prioritārajiem ūdeņiem un peldūdeņiem piemērotiem 

ūdeņiem.  
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Novada teritorijā uz Bērzes upes ir uzbūvētas četras mazās hidroelektrostacijas: Bikstu 

un Annenieku pagastā, Dobeles pilsētā un Bērzes pagastā. 

 

2.2.4.1. tabula 

Dobeles novada HES 

HES nosaukums Administratīvā 
teritorija 

Atrašanās 
hidrogr āfiskajā 

tīklā 

HES 
drošuma 

klase 

Gada 
vidējais 

caurplūdums 
Annenieku HES Annenieku pag. Bērze B 2,38 m3/s 

Bikstu-Paleju dzirnavu 
HES 

Bikstu pagasts Bērze B 4,75 m3/s 

Bērzes dzirnavu HES Bērzes pagasts Bērze C 5,37 m3/s 
Dobeles HES Dobeles pilsēta Bērze B 4,42 m3/s 

Avots: Mazās hidroenerģētikas asociācija 

 

                       

Dobeles HES 

 

 

               

Annenieku HES 
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Bērzes HES 

    Bikstu HES 

 

Otra lielākā upe, kas šķērso Dobeles novadu, ir Auces upe. Tā iztek no Lielauces ezera 

(Auces novads) un ietek Svētes upē Jelgavas novadā. Penkules pagastā uz Auces upes ir 

izveidota mākslīgā Dimzu ūdenskrātuve. Pārējās novadu šķērsojošās upes ir nelielas Bērzes un 

Auces upes pietekas. Pavisam novadā ir 49 valsts nozīmes ūdensteces un ūdensnotekas (skatīt 

pielikumā Nr.2). 

Novada teritorijas plānojumā attēloto ūdeņu teritorijas ir dabas pamatnes sastāvdaļa, 

tām ir liela nozīme apkārtējās ainavas veidošanā un kā atpūtas un rekreācijas nozīmes 

objektiem. Teritorijas izmantojamas arī kā ūdens ņemšanas vietas saimnieciskajām 

vajadzībām un ugunsnelaimju likvidēšanai. 

Dobeles novada ūdenstilpes ir ezeri, uzstādinātas ūdenskrātuves un raktie dīķi. Ezeru 

izvietojums novadā ir nevienmērīgs un tie visi atrodas Lielupes baseina apgabalā. 
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2.2.4.2. tabula 

Ezeri un ūdenskrātuves Dobeles novadā 

Ezers vai 
ūdenskrātuve 

Administrat īvā 
teritorija Īss apraksts 

Annenieku 
ūdenskrātuve 

Annenieku pagasts Bērzes upes uzpludinājums, spoguļa 
laukuma platība 27,4 ha, vidējais dziļums 
2,0 m, maksimālais – 5,9 m.  

Slagūnes 
dzirnavezers 

Annenieku pagasts Balžņas upes uzpludinājums, spoguļa 
laukuma platība 1,1 ha. 

Zebrus ezers Bikstu pagasts Platība ir 412 ha, ezers ir 3,6 km garš un 
1,75 km plats, vidējais dziļums 1,5 m, 
maksimālais – 4,5 m. Zebrus ezers ir arī 
vislielākais visā Austrumkursas augstienē. 

Gaurata ezers Dobeles pagasts Platība 13,8 ha, lielākais dziļums 15,5 m. No 
ezera iztek Gauratas upīte. 

Lāču dīķis Dobeles pagasts Mākslīgi veidota ūdenskrātuve 29 ha platībā. 
Apguldes ezers Naudītes pagasts Platība 38.7 ha, 1,5 km garš un 0,25 kam 

plats, vidējais dziļums 2,5 m, maksimālais 
dziļums 3,9 m. 

Mazapguldes 
dzirnavu 
ūdenskrātuve 

Naudītes pagasts Sesavas upes uzpludinājums, spoguļa 
laukuma platība 7,1 km 

Naudītes 
ūdenskrātuve 

Naudītes pagasts Sesavas upes uzpludinājums, platība 22 ha, 
vidējais dziļums 2,2 m, maksimālais – 4,5 
m. 

Dimzu ūdenskrātuve Penkules pagasts Auces upes uzpludinājums 11,4 ha platībā. 
Skujaines 
ūdenskrātuve 

Penkules pagasts Skujaines upes uzpludinājums, platība 27,5 
ha 

Lielais Vipēža ezers Zebrenes pagasts Platība 20,1 ha, 0,84 km garš un 0,3 km 
plats, vidējais dziļums 3,3 m. Ezerā atrodas 
viena sala 0,2 ha platībā. 

Mazā Vipēža ezers Zebrenes pagasts Spoguļa laukuma platība 2,6 ha, vidējais 
dziļums 2,2 m, maksimālais – 2,5 m. 

Svētes ezers Zebrenes pagasts Platība 55 ha, vidējais dziļums 1,3 m, 
maksimālais – 2,2 m. 

Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 

ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesa attīstību, saglabātu apvidum raksturīgo ainavu 

un applūstošajās teritorijās ierobežotu saimniecisko darbību, novada upēm, ezeriem un 

mākslīgi veidotiem ūdens objektiem ir noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (skatīt 

TP grafiskajā daļā). 
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Viena no lielākajām dabas bagātībām ir pazemes ūdeņi. Dobeles novada teritorijā 

pazemes ūdeņi tiek izmantoti ūdensapgādes un kanalizācijas vajadzībām. Tie atrodas devona 

(smilšakmens, dolomīts) un kvartāra nogulumos (smilts). Novada iedzīvotāji ir nodrošināti ar 

dzeramā ūdens resursiem. 

Pagājušā gadsimta 60.-80.gados Latvijā tika pētīti ģeotermālie ūdeņi un secināts, ka 

galvenie ģeotermālie resursi saistīti ar pazemes ūdeņiem, kuru temperatūra pārsniedz 30 

grādus pēc Celsija, un pamatklintāja karstajiem iežiem. Latvijā ir izplatīti ūdeņi ar temperatūru 

no 30 līdz 60 grādiem, kas ir zema potenciāla termālie ūdeņi, bet kurus var izmantot 

siltumenerģijas iegūšanai un apkures vajadzībām.  

 

2.2.4.3.att. Latvijas ģeotermālo pazemes ūdeņu karte 
Avots: http://www.lnga.lv/files/Geotermijas_konference_RD_Astrids_Freimanis_27-04-2011.pdf 

 

Arī Dobeles novada Penkules pagastā tika veikta  termālo pazemes ūdeņu ģeoloģiskā 

izpēte. Urbumos siltuma plūsmas spriegums sasniedz 60-90 mW/m2. Kristāliskā pamatklintāja 

ieži tur atrodas 1100-1500 m dziļumā un to temperatūra ir 36-600 C. Kembrija pazemes ūdeņu 

(ar to 0 virs 400o C) siltumenerģijas resursi ir 200-300 Gcal gadā no 1 km2. Tomēr termālo 

ūdeņu izmantošanu sarežģī augstā ūdeņu mineralizācijas pakāpe – līdz 130g/l. 
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2.2.5. Derīgie izrakteņi 

Dobeles novada teritorijā derīgie izrakteņi ir sastopami dažāda vecuma un dziļuma 

iežos – gan pamatklintājā, gan pamatiežos, gan kvartāra nogulumos. Praktiskai izmantošanai 

nozīmīgi ir derīgi tie izrakteņi, kas atrodas tuvāk zemes virspusei. Visbiežāk izmantotie 

derīgie izrakteņi ir smilts-grants, māls, kūdra, sapropelis, nereti arī laukakmeņi, kas saistīti ar 

kvartāra nogulumiem. 

Atbilstoši LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu bilances datiem par 2010.gadu, Dobeles 

novadā tiek izmantotas 7 derīgo izrakteņu atradnes. 

 

2.2.5.1.att. Derīgo izrakteņu izmantojamo atradņu izvietojuma shēma Dobeles novadā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

2010.gadā Latvijas derīgo izrakteņu krājumu bilancē tika iekļautas divas Dobeles 

novadā esošas derīgo izrakteņu atradnes – Bērzupe (iegūst smilti) Annenieku pagastā un 

Grantiņi (smilts-grants, smilts) Naudītes pagastā. Savukārt, no 2010.gada derīgo izrakteņu 

krājumu bilances tika izslēgtas Jaunpeļņu atradne (smilts) Krimūnu pagastā un Burģi (smilts-

grants, smilts) Annenieku pagastā.  
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2.2.5.1. tabula 

2011.gada derīgo izrakteņu krājumu bilancē iekļautās Dobeles novada atradnes 

Nr.bilancē Atradne, 
pagasts 

Derīgais 
izraktenis 

Derīgā 
izrakteņa 
izmantošana 

Kr ājumi uz 
01.01.2009.

10 
tūkst.m3 

Kr ājumi uz 
01.01.2010.
11 tūkst.m3 

Kr ājumi uz 
01.01.2011.
12 tūkst.m3 

19. Bērzupe 
Annenieku 
pag. 

smilts Būvniecībai 584,53 577,76 574,22 

38. Bites 
Annenieku 
pag. 

smilts-
grants un 
smilts 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 

0,00 0,00 0 

39. Dikuri 
Naudītes 
pag. 

smilts-
grants 

Būvniecībai, 
meža ceļu 
būvei un  
remontam 

132,21 132,21 131,77 

39. Dikuri 
Naudītes 
pag. 

smilts Būvniecībai, 
meža ceļu 
būvei un  
remontam 

457,88 457,43 457,43 

40. Grantiņi 
Naudītes 
pag. 

smilts-
grants 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 

76,60 76,54 76,50 

40. Grantiņi 
Naudītes 
pag. 

smilts Būvniecībai, 
ceļu būvei 

111,50 107,68 105,29 

41. Silkalni 
Bikstu pag. 

smilts-
grants 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 

5 112,17 5 107,76 5 107,70 

41. Silkalni 
Bikstu pag. 

smilts Būvniecībai, 
ceļu būvei 

2 511,81 2 502,55 2 502,14 

42. Silkalni II 
Bikstu pag. 

smilts-
grants 

Būvniecībai, 
ceļu būvei un  
remontam 

317,01 316,45 316,13 

42. Silkalni II 
Bikstu pag. 

smilts Būvniecībai, 
ceļu būvei un  
remontam 

975,70 974,23 958, 29 

20 Drabiņu 
purvs 
Jaunbērzes 
pag. 

kūdra Lauksaimnie
cībā 

1 878,82 1 861,43 1 836,23 

Avots: LVĢMC 

 

Smilts un grants. Smilts un grants ir vispieprasītākie un visvairāk izmantotie derīgie 

izrakteņi. Smilts un grants ir nepieciešama ceļu būvē, to uzturēšanā un kā celtniecības 

materiāls. Novadā esošajās atradnēs tikpat kā nav tīras grants iegulu, kopā ar granti vai oļainu 

granti ir arī smilts frakcijas. Pēc Valsts Ģeoloģijas dienesta datiem Dobeles novadā vislielākā 
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ir Silkalnu smilts-grants atradne (108,5 ha), bet otra lielākā ir Krievukalna atradne (92 ha), 

kura netiek izmantota.  

Māls. Visvairāk māla atradņu un prognozējamo laukumu atrodas Zebrenes pagastā. 

Māla iegulas sastopamas arī novada austrumu daļā – Zemgales līdzenumā.  Tās izveidojās 

māla frakcijām uzkrājoties senā Zemgales pieledāja baseina gultnē, kā arī Baltijas ledus ezera 

gultnē. Novadā lielākā ir Straumēnu atradne (1200 ha, prognozēto krājumu apjoms sasniedz 

24 milj.m3) Krimūnu pagasta ziemeļaustrumu malā, kura turpinās arī Jelgavas novada Glūdas 

un Zaļenieku pagastā. Neskatoties uz to, ka atradnē ir liels krājumu apjoms, māla ieguve tajā 

nav lietderīga, jo teritorijā uz karbonātisko mālu cilmieža izveidojušās lauksaimniecībā 

nozīmīgās – auglīgās karbonātiskās augsnes. Visvairāk māla atradņu un prognozējamo 

laukumu ir Zebrenes pagastā. No sešām atrastajām un pētītajām atradnēm divas ir izpētītas 

sīkāk. Lielākā un perspektīvākā ir Zebrenes atradne (21,4 ha), kuras māla krājumu apjoms ir 

8,74 milj.m3 un otra ir Bramaņu atradne (54,0 ha) ar kopējo krājumu apjomu 1,81 milj.m3, 

kura atrodas arī Blīdenes novadā. 

Bērzes pagasta teritorijā 1983.gadā, veicot izejvielu izpēti Kalnciema kombināta 

vajadzībām, tika atklāti divi plaši bezakmens mālu izplatības lauki – Lielkrievaiņi 

(prognozētais krājumu apjoms 12 milj.m3) un Līvbērze (prognozētais krājumu apjoms 100 

milj.m3), kuri daļēji iestiepjas arī kaimiņu – Jelgavas novada Līvbērzes pagasta teritorijā. 

Līvbērzes perspektīvajā laukumā derīgajai slāņkopai raksturīga divdaļīga uzbūve: apakšējā 

daļā ieguļ limnoglaciālie māli, bet augšējā – Baltijas ledus ezera mālainie aleirīti, savukārt 

Lielkrieviņu perspektīvajā laukumā derīgo slāņkopu veido tikai limnoglaciālie māli. 

Māla atradnes ir sastopamas arī Auru pagastā - Gardenes atradne (~32,5 ha platībā, ar 

prognozējamiem krājumiem 0,7 milj.m3) un Penkules pagastā, taču tās netiek izmantotas. 

Kūdra. Kūdra ir viens no nozīmīgākajiem derīgajiem izrakteņiem. Purvu nogulumi ir 

samērā jauni, jo to veidošanās, līdz ar kūdras uzkrāšanos, sākās tikai pēcleduslaikmetā. 

Pašreizējos klimatiskajos apstākļos kūdra ir uzskatāma par atjaunojamiem dabas resursiem. 

Kūdras atradnēs kūdras biezumam jābūt vismaz 0,3 m, bet rūpnieciski izmantojama atradne ir 

tad, ja kūdras biezums nav mazāks par 1,3 m. Neizmantojami ir tie krājumi, kas atrodas dabas 

liegumu teritorijā, zem mežu stādījumiem, inženiertehniskajām celtnēm, ūdenstilpēm, kā arī 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Atradņu izvietojums novadā ir nevienmērīgs un visizplatītākie ir zemie jeb zāļu purvi. 

Novadā vienīgā kūdras atradne, kurā notiek saimnieciskā darbība ir Jaunbērzes pagasta 

Drabiņu purvs. Visvairāk kūdras atradņu ir Zebrenes pagastā, taču tās netiek izmantotas. 
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Novada lielākā kūdras atradne – Zebrus-Elku atrodas Zebrenes pagastā, kas ietilpst 

kompleksajā dabas lieguma zonā. Samērā bagāts ar kūdras atradnēm (16 atradnes) ir 

Annenieku pagasts, bet tām pārsvarā ir neliela platība. Bikstu pagastā ir 12 kūdras atradnes, 

taču neviena no tām netiek izmantota. Naudītes pagastā kā nozīmīgākā ir atzīmējama Ūsiņu 

atradne 118 ha platībā, kas varētu būt izmantojama rūpnieciskai izstrādei, viena neliela kūdras 

atradne ir arī Bērzes pagasta teritorijā. 

Dati par novada kūdras atradnēm vērtējami kā novecojuši (20.gs. 60-to līdz 80-to gadu 

izpētes) un to detalizācija ir nepietiekama, lai objektīvi secinātu par šī resursa izmantošanas 

ekonomisko izdevīgumu.   

Sapropelis. Sapropelis ir sastopams ezeros, dīķos, arī atsevišķos purvos (aizaugušajos 

ezeros) zem kūdras. Dažādās ūdenstilpēs sapropeļa sastāvs ir atšķirīgs, tā kvalitāti raksturo 

bioloģiskais sastāvs, minerālvielu piejaukums, dzelzs un kalcija oksīda saturs un citas 

īpašības. Sapropeļa kvalitāte un krājumu apjoms nosaka tā izmantošanas iespējas. Sapropeli 

var izmantot augšņu uzlabošanā, kā piedevu lopbarībai, arī medicīnā, kā sorbentu ūdens 

attīrīšanā, ģeoloģisko urbumu skalošanas šķidrumos un būvmateriālu ražošanā. Iegūstot 

sapropeli, notiek aizaugošo ezeru attīrīšana, kas sekmē ūdenstilpju atjaunošanos, tādējādi 

padara tos pievilcīgākus tūrismam un atpūtai. 

Sapropeļa iegulu apzināšana ir veikta visos bijušā Dobeles rajona ezeros, bet detalizēti 

pētījumi tika veikti tikai Lielauces ezerā (Auces novads). Novadā ir apsekotas sapropeļa 

atradnes Zebrenes pagastā – Zebrus (dabīgi valgu sapropeļa krājumi 5702,9 tūkst.m3) un 

Lielais Vipēdis (krājumi 1096 tūkst.m3) un Naudītes pagastā – Apgulde. Zebrus ezers atrodas 

pārpurvotā Austrumkursas augstienes starppauguru ieplakā. Sapropeļa atradne ir izplatīta 

ezera rietumu daļā 130,8 ha lielā laukumā. Sapropeli varētu izmantot augstvērtīga mēslojuma 

ražošanai, pēc bioloģisko analīžu veikšanas – arī lopbarībā vai citās nozarēs. Pēc 

provizoriskiem datiem Naudītes pagasta Apguldes ezerā sapropeļa krājumi ir 774 tūkst.m3, kas 

atrodas 34 ha platībā.  

2.3. Zemes izmantošana un īpašuma struktūra 

Pēc zemes lietošanas veida lielāko īpatsvaru aizņem lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes – 58,5%, un tas ir nozīmīgs priekšnosacījums lauksaimniecības attīstībai novadā. Otra 

lielākā grupa ir meži – 29,3%. 
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2.3.1.att. Zemes resursu sadalījums pa lietošanas veidiem Dobeles novadā (uz 
01.01.2012.) 
Avots: VZD 

 

Dobeles novadā no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 89,7% sastāda aramzeme, 

7,6% ganības, 1,1% pļavas un 1,6% aizņem augļu dārzi. Aramzeme no LIZ platībām Dobeles 

novadā aizņem par 18,2% vairāk nekā vidēji  Latvijā un par 7,4% vairāk nekā Zemgales 

reģionā.  

 

2.3.2.att. Lauksaimniecības zemju sadalījums pa lietošanas veidiem Dobeles novadā (uz 
01.01.2012.) 
Avots: VZD 
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Tā kā vairākos novada pagastos ir augsts zemes auglības novērtējums, tad lielām 

zemes teritorijām ir piešķirts Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes statuss un novadā ir 

salīdzinoši liela priekšrocība nodarboties ar lauksaimnieciskās produkcijas audzēšanu un 

ražošanu. 

Populārākais lauksaimniecības pamatdarbības veids ir graudaugu, pākšaugu un eļļas 

augu sēklu audzēšana. Tāpat novadā ir daudz jaukto saimniecību, kurās tiek veikta gan 

augkopība, gan lopkopība.  

Zemes resursu sadalījumā pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām, lielāko 

īpatsvaru aizņem lauksaimniecības zemes (74,7% jeb 66382,2 ha) un mežsaimniecības zemes 

(20,9% jeb 18545,7 ha). Pārējo objektu zemes novadā sastāda tikai 4,4 % no visas teritorijas. 

 

2.3.3.att. Zemes resursu sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām 
(uz 01.01.2012.) 
Avots: VZD 
 

Vislielākais mežu īpatsvars novadā ir valsts meži 62,35%, 36,70% ir privātā īpašumā 

un tikai 0,95% pašvaldības īpašumā esoši. 
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2.3.4.att. Dobeles novada mežu sadalījuma strukt ūra pēc īpašuma formām 
Avots: VMD (2011.gada augusts) 

 

Analizējot mežu sadalījumu pēc īpašuma formām pa novada pagastiem, secināms, ka 

tikai Annenieku pagastā privāto mežu ir vairāk nekā valsts mežu. Pārējos novada pagastos 

valsts mežu īpatsvars ir lielāks nekā privāto un pašvaldības īpašumā esošu mežu ir pavisam 

maz vai nemaz (Bērzes, Jaunbērzes un Zebrenes pagastā). 

 

2.3.5.att. Mežu platības (ha) pēc īpašuma formām Dobeles novada pagastos 
Avots: VMD (2011.gada augusts) 
 

 2.4. Ainavas 
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Ainava ir cilvēka redzeslokā esošo elementu kopums, tā ir gan dabas, gan cilvēka 

radīta un ietver arī redzamos klimatiskos un apgaismojuma apstākļus. Dabā pastāv: 

� dabiskā – cilvēka neietekmēta vai maz ietekmēta ainava; 

� kultūrainava – cilvēka un dabas kopēji veidota ainava. 

Ainavai ir noteiktas raksturīgas pazīmes, taču tā nepārtraukti mainās. Ainava, ko redzam 

šodien, sastāv no dažādu laika periodu mantotiem elementiem. 

 

2.4.1.att. Latvijas ainavu karte 
Avots: http://www.dnd.lv/terplans/DRP_kartes_07/ainavu_karte.jpg 

 

Dobeles novads atrodas divos atšķirīgos dabas rajonos - Viduslatvijas zemienē un 

Austrumkursas augstienē, kas nosaka novadam 

raksturīgās ainavas īpatnības un dabas objektus. 

Vienlaicīgi vienas teritorijas ietvaros tiek apvienota 

intensīva zemes izmantošana lauksaimnieciskajai 

ražošanai ar gleznainu ainavu.  

Teritorijas sadalījums pa dabas rajoniem ir 

aptuveni vienāds. Galvenās dabas rajonu un dabas 
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apvidu atšķirības, kā arī raksturīgākās iezīmes nosaka teritorijas zemes virsmas reljefs.  

Dobeles novadā ir sastopami pieci ainavu tipi, skatīt Latvijas ainavu karti : 

� līdzenuma ainavas ar smilšaino un mālaino līdzenumu mežaini, smilšaino 

Baltijas jūras agrāko stadiju, fluvioglaciālo un limnoglaciālo līdzenumu āraini, 

mālaino limnoglaciālo un morēnas līdzenumu stipri iekultivēto āraini; 

� viļņota reljefa ainavas ar drumklinu āru stipri iekultivētu ainavu; 

� mozaīkveida pauguru un paugurgrēdas ainavas ar mežāru morēnas pauguraini; 

� unikālas ainavas ar ezeru ainavu, terasēto upju ieleju un ielejveida 

pazeminājuma ainavu un upju ainava; 

� cilvēka ietekmes ainava ar urbanizēto ainavu pilsētā. 

Dobeles novada pagastu teritorijas atrodas divu atšķirīgu dabas rajonu apvidos, 

tādējādi ievērojami atšķiras virsmas absolūtais augstums un reljefs. Reljefs un tā formu 

uzbūve ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka ainavas dabas komponentu struktūru 

un ietekmē cilvēku saimniecisko darbību. 

Austrumu daļā ainavas attīstību ietekmē zemes augstā auglība un līdz ar to tās 

intensīvā izmantošana lauksaimnieciskajai ražošanai. Šeit esošie nelielie meža puduri kalpo kā 

mikroklimata veidotāji, ornitofaunas piesaistītāji un vienmuļā reljefa atdzīvinātāji. Rietumu - 

vidusdaļai raksturīgais mežainums un reljefs, un mazāk auglīgās augsnes veicinājušas 

ainaviski vērtīgo mežu teritoriju, dabisko pļavu ekosistēmu, un citu bioloģisko ainavu 

daudzveidības saglabāšanos. Šajā apvidū mozaīkveida pauguru un paugurgrēdu ainavas veido 

Silakalnu-Krievkalnu paugurmasīvs, kurš dienvidos noslēdzas ar Pokaiņu meža ainavu. 

Krievkalni – ap 6 km garais ledāja starpmēļu valnis ir Zemgalei neraksturīga, unikāla ainava, 

un šī apvidus augstākais punkts sasniedz 149 m virs jūras līmeņa. Visa šī teritorija kopā ar 

piegulošajiem Zebrus un Svētes ezeru, kas ir Natura 2000 teritorija, un citiem mazākiem 

ezeriņiem ir potenciāls novada nozīmes rekreācijas resurss. 

Laukos vairāk dominē tuvi un vidēji tuvi skati, kas noslēdzas viensētu pudurī vai meža 

sienā.  

Novada ainavisko tēlu veidojošie faktori: 

� lauksaimniecības teritorijas kopā ar viensētām; 

� mežu masīvi un atsevišķi mežu puduri; 

� dabas pamatnes teritorijas ar ezeru un upju ainavām; 

� daudzdzīvokļu māju un individuālo māju apbūve pagastu ciematos; 

� dabīgās pļavas un atsevišķu koku puduri; 
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� pilsēta ar blīvo apbūvi un gleznaino Bērzes upes ainavu. 

 

Lauku ainavas 

Dobeles novada austrumu daļā lauku ainava ir tipiska Zemgales līdzenumu ainava ar 

lieliem tīrumiem, ko ieskauj nelieli mežu puduri un koku grupas austrumu daļā. Savukārt 

rietumu daļā ainava ir pauguraināka, dominē lieli mežu masīvi. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes tiek intensīvi apstrādātas un visgleznainākie skati paveras vēlā pavasarī, 

kad zied plaši audzētais rapsis un vasaras beigās, kad ienākas labības lauki. Novadā salīdzinoši 

maz ir aizaugušu un neapstrādātu lauku, kas arī veido sakārtotu un skaistu lauku ainavu. Tāpat 

svarīgi lauku ainavu veidojošie elementi ir viensētas, viensētu grupas un lauku saimniecības. 

Kā negatīvs aspekts ir jāmin tas, ka lauku ainavu bojā vecās, pussagruvušās ēku drupas 

un bijušās lopu fermas, kuras, lielākoties, pēc kolhozu sairšanas laikiem netiek izmantotas, ir 

nesakārtotas un sagruvušas. Tāpat lauku vidē neiederas tās atsevišķās daudzdzīvokļu mājas, 

kas tika būvētas netālu no lopu fermām. Ja kādreiz tās mājas bija blīvi apdzīvotas, ar nekoptu 

ainavu, tad tagad tās pārsvarā ir pusapdzīvotas un nekoptas. 

Novadā ir blīvi sazarots mazo lauku ceļu tīkls, taču kā ainavu degradējošu faktoru var 

minēt to slikto stāvokli, neappļautās grāvmalas un neizcirstos krūmus.  

Tāpat kā negatīvu aspektu tradicionālās ainavas vizuālās vērtības saglabāšanā var 

minēt svešzemju augu sugu izplatību. Novadā nozīmīgu bioloģisko piesārņojumu rada 

invazīvais augs - Sosnovska latvānis. Tā ir ļoti ekspansīva suga, kas var ieviesties un 

saglabāties ne tikai nekoptos laukos un ceļmalās, bet arī dabīgās augu sabiedrībās. Pēc Valsts 

augu aizsardzības dienesta datiem (uz 29.01.2010.) Dobeles novadā latvānis bija izplatījies 

220,1988 ha platībā. Aizaugot ūdenstilpju krastiem tiek ierobežota makšķernieku un tūristu 

pārvietošanās, veicināta krastu erozija, aizaugot ceļmalām tiek degradēta apkārtējā ainava, 

aizaugot laukiem – ierobežotas to saimnieciskās izmantošanas iespējas. 

Dobeles novadā ar latvāni invadētās teritorijas visvairāk ir Zebrenes pagastā, mazāk – 

Naudītes un Penkules pagastā, kā arī Krimūnu, Bērzes un Dobeles pagastā un pavisam 

nedaudz arī Dobeles pilsētā.  Sosnovska latvāņa izplatība novadā un Latvijā skatāma 2.4.2. 

attēlā.  
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2.4.2.att. Ar latvāni invadēto teritoriju vietas Latvij ā (uz 11.07.2012.) 
Avots: http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem/paveiktais-sosnovska-
latvana-izplatibas-ierobezosana.aspx 
 

Ciematu un ciemu ainavas 

Ciematu un ciemu teritoriju ainavās dominē daudzdzīvokļu māju (2-3 stāvu) apbūve, 

kā arī novadā ir ciemati, kuros izteikta 

savrupmāju apbūve. Dzīvojamo māju apbūves 

teritorijas izkārtotas gar asfaltētajiem ceļiem 

un ciematu ielām. Novada ciematos pārsvarā ir 

20.gs. 60-tajos līdz 80-tajos gados celtas 

vienstāvu un divstāvu individuālās mājas ar 

apstādījumiem un piemājas dārziem. Tāpat 

vairāku ciematu ainavā ir raksturīgs 

mazdārziņu masīvs, kur saimnieko 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.  

Kā novada ciematu un ciemu teritoriju ainavu degradējošu faktoru var minēt padomju 

laikos būvēt uzsāktās un nepabeigtās daudzdzīvokļu vai sabiedrisko ēku jaunbūves. Ciematos 

atsevišķu privātmāju teritorijas nav elementāri sakārtotas, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 

pārsvarā neveido pievilcīgu mājas apkārtnes teritoriju. Problēmas ciematos sagādā arī sliktais 

ceļu un ielu stāvoklis. 
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Pilsētas ainava 

Pilsētas ainavas izvērtēšana un sakārtošana, kā arī jaunu skata punktu izveidošana ir 

svarīgi teritorijas plānojuma jautājumi. Dobeles pilsētai raksturīgās ainavas saistītas ar Bērzes 

upes ieleju un pilsētas vēsturisko apbūvi. Pilsēta atrodas sarežģītā reljefā, Bērzes upes līkumu 

gleznainajos krastos. Reljefs, dabas apstākļi, dominējošās pilsdrupas un luterāņu baznīcas 

tornis ir priekšnosacījumi, kas rada iespēju izcelt pilsētbūvnieciski augstvērtīgās ainavas un 

atrast izdevīgākos skatu punktus šo ainavu uztveršanai. 

14.gadsimtā Dobele bija izvietojusies un visa dzīve notika Bērzes upes labajā krastā, 

bet 15.gadsimtā ciems veidojās arī upes kreisajā krastā. Miests veidojās trijstūra formā, tā 

kontūras dabā iezīmē tagadējās Uzvaras, Brīvības un Viestura iela. 19.gadsimta beigās Tirgus 

laukumā uzcēla pirmos mūra namus, 20.gadsimta sākumā pilsētā tika uzbūvēts pirmais 

trīsstāvu dzīvojamais nams. 

 

2.4.3.att. Dobeles pilsēta, 20.gadsimta 10.-tie gadi 
Avots: http://www.letonika.lv/groups/?id=2438229&g=3&r= 

 

20.gadsimtā, padomju būvniecības posma sākumā, daudzstāvu dzīvojamo namu 

būvniecība tika izvērsta dienvidu un nedaudz ziemeļu un austrumu virzienā no Dobeles 

vecpilsētas, praktiski neskarot Bērzes upes labo krastu, kur atrodas Livonijas ordeņa pils 

drupas. Šāda apbūves tendence radīja ideālu iespēju saglabāt pilsētai to pilsētbūvniecisko 

kompozīciju un apbūvi, kādu Dobele ieguvusi laikā no XVI līdz XVIII gadsimtam, taču šī 

iespēja netika izmantota. Vēlāk, cenšoties saglabāt vecpilsētas administratīvi – sabiedriskā 

centra lomu, pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības robežās uzbūvētas vairākas 

mazpilsētas mērogam neatbilstošas tipveida daudzstāvu ēkas. Tādējādi tika degradēta pilsētas 
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vēsturiskā centra arhitektoniski – telpiskā kvalitāte. Tā paša iemesla dēļ zudušas arī vairākas, 

no pilsētbūvniecības viedokļa, nozīmīgas ēkas. 

Analizējot pilsētas ainavas un panorāmas no raksturīgajiem skatu punktiem, iespējams 

izcelt mūsdienu Dobeles vecpilsētas pozitīvās un negatīvās īpašības pilsētbūvnieciskā 

izpratnē. 

 

2.4.4.att. Dobeles pilsēta, 21.gadsimta 10.-tie gadi 
Avots: http://aerofoto.posterous.com/dobele 

 

Pilsētas kopējo ainavu veido daudzie stādījumi, kas ir gandrīz gar visām ielām un, 

lielākoties, koku vainagi ir virs apbūves augstuma. Tāpat pilsētas ainavisko vērtību uzlabo trīs 

parki – Latviešu mācītājmuižas, Vācu mācītājmuižas un Luterāņu baznīcas parks un 

mežaparks „Ķestermežs”.  

Kā negatīvu aspektu var minēt to, ka pilsētas asptādījumu struktūra nav viendabīga – 

pilsētas centrā ir koncentrēti vairāki skvēri, daudzstāvu daudzdzīvokļu rajonos apstādījumi nav 

pietiekoši kopti, koki atrodas pārmērīgi tuvu viens otram. Pilsētā nav veidota vienota 

apstādījumu sistēma, tā izveidojusies pakāpeniski, apbūves un citu faktoru ietekmē. 

Daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu stādījumi nav veidoti pārdomātu projektu rezultātā. 

Tāpat ar apstādījumiem nav norobežoti pilsētas rūpnieciskie rajoni, kas gan apdraud apkārtni 

ar rūpniecisko piesārņojumu, gan dara nepievilcīgu kopējo pilsētas ainavu.  

2.5. Vides stāvoklis 

Vides kvalitāte ir uzskatāma par priekšnosacījumu cilvēka saimnieciskajai darbībai, 

veselībai, atpūtai un biotopu pastāvēšanai. Vide ir nacionālā vērtība un resurss, kas ietekmē 
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dzīves kvalitāti un var kļūt par valsts, reģiona un novada attīstības faktoru. Apkārtējās vides 

piesārņojums rada vietēju, reģionālu un globālu ietekmi – veselības problēmas, ēku un 

mehānismu bojāšanos korozijas dēļ, degradē apkārtējo ainavu un ekosistēmas. Tieši cilvēku 

rīcība ikdienā un attieksme pret dabu nosaka teritorijas apkārtnes sakoptību un dzīvotspēju. 

Dobeles novada vides kvalitāte kopumā ir vērtējama kā laba un atbilstoša esošajiem 

normatīviem. Tuvākajā nākotnē vides kvalitātes pasliktināšanās draudi novadā netiek 

prognozēti. 

2.5.1. Gaisa kvalitāte 

MK noteikumi nosaka kvalitātes normatīvus ārtelpu gaisam troposfērā Latvijas 

teritorijā, kā arī gaisa kvalitātes normatīvu nodrošināšanas termiņus, gaisu piesārņojošu vielu 

pieļaujamo līmeni vidē un raksturlielumus, parametrus, monitoringa metodes un metodes, 

kuras izmanto, lai noteiktu attiecīgo gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu, pasākumus, kas 

veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti 

Saimnieciskās darbības rezultātā rodas divu veidu izmeši gaisā: 

1) stacionāro avotu izmeši, kas rodas siltumenerģētikā no katlumājām, rūpniecībā 

u.tml.; 

2) mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa u.c.. 

Līdzīgi kā Zemgales reģionā kopumā, gaisa kvalitāte novadā nav aktuālo vides 

jautājumu lokā un to var uzskatīt par labu. Dobeles novadā nav lielu gaisa piesārņojuma avotu 

un kopumā gaisa kvalitāte vērtējama kā atbilstoša esošajiem normatīvajiem aktiem. Novada 

teritorijā par nebūtisku var uzskatīt transportlīdzekļu radīto piesārņojumu. Lai gan novada 

teritoriju šķērso trīs dzelzceļa līnijas, vilciena kustība pa tām notiek samērā reti un būtisku 

kaitējumu gaisa kvalitātei nerada. Novada lauku teritorijā pārsvarā notiek lauksaimnieciskā 

darbība, kas nerada gaisa piesārņojumu, lielāko gaisa piesārņojumu novada teritorijā rada 

pilsētā esošie, lielie rūpniecības uzņēmumi. 

2.5.2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas 

Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apsaimniekošana jāveic atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

Par vienu no nozīmīgākajām vides aizsardzības jomām valstī tiek uzskatīta ūdeņu 

aizsardzība no piesārņojuma. Tas, galvenokārt, izskaidrojams ar faktu, ka ūdens vidē noturīgo 

ķīmisko vielu piesārņojums akumulējas ļoti ilgi un labvēlīgos apstākļos izplatās plašā areālā. 
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Kā viens no nozīmīgākajiem ūdens vides piesārņojuma avotiem ir minams punktveida 

piesārņojums, kurā tiek izdalītas sekojošas nozīmīgāko punktveida piesārņojuma avotu 

grupas:  

� rūpniecisko atkritumu izgāztuves;  

� sadzīves atkritumu izgāztuves;  

� degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes;  

� bijušās ķimikāliju un pesticīdu noliktavas;  

� lopbarības kompleksi, cūku un putnu fermas;  

� bijušās PSRS armijas teritorijas. 

Dobeles novada potenciāli piesārņotās un piesārņotās vietas, kā arī to īss raksturojums ir 

skatāms pielikumā Nr.3. 

2.5.3. Paaugstināta riska objekti un teritorijas 

Apzināt paaugstināta riska objektu un teritorijas novadā ir svarīgi, lai nākotnē varētu 

veikt sabalansētu un veiksmīgu teritorijas attīstību.  

Paaugstināta riska teritorijas ir tās, kuras biežāk nekā citas apdraud dabas stihijas vai 

cilvēku darbības izraisītas katastrofas, kas rada materiālo zaudējumu vai vides piesārņojumu. 

Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu, atbilstoši katastrofas raksturam, tās radīto 

postījumu apjomam un reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām izšķir: 

1) vietēja mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz 

vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skartās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai; 

2) reģionāla mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz 

vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skarto pašvaldību 

administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas 

pārvaldīšanai; 

3) valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu 

valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav pietiekami 

katastrofas pārvaldīšanai; 

4) dabas katastrofas. 
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2.5.3.1. tabula 

Paaugstināta riska teritorijas un objekti Dobeles novadā 

Ārk ārt ējo situāciju cēloņi Riska teritorijas un objekti 

Rūpnieciskā riska objekti DUS „D.J.”, „Lūcija”, „Astarte Nafta” 
Dobelē, rūpniecības uzņēmumi, minerālmēslu 
noliktava 

Avārijas enerģētikas un komunālās 
saimniecības objektos 

Katlu mājas, ūdensvadi, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas 

Transporta avārijas Dzelzceļa līnijas Rīga-Reņģe, Jelgava-
Ventspils, Jelgava-Liepāja, valsts galvenais 
autoceļš A9 Rīga-Skulte-Liepāja, autoceļi 

Cilvēku masu pulcēšanās vietas Kultūras/tautas nami, sporta centri, skolas, 
pagastu ciemu teritorijas, pilsēta 

Ēku un būvju sagrūšana Vecās, neapsaimniekotās ēkas 
Ugunsnedrošie un sprādzienbīstamie objekti Maģistrālais gāzesvads 
Vides piesārņojums Potenciāli piesārņotās teritorijas, bijušo 

artēzisko urbumu vietās pazemes ūdeņu 
piesārņojums, Zebrenes bīstamo atkritumu 
poligons, bīstamo atkritumu novietne „BAO” 
AS Gardene. 
Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas 
novadā 253,5 ha platībā 

Ugunsgrēka risks Bīstamo atkritumu novietne „BAO” AS 
Gardene, sausajos vasaras periodos meža 
masīvi un purvi, kas, galvenokārt, skar 
Jaunbērzes, Naudītes un Zebrenes pagastu, 
kūlas dedzināšana, kokapstrādes uzņēmumi 

Plūdu teritorijas Applūšanas apdraudētas: Bērzes pag. Miltiņu 
ciema dienvidu ražošanas teritorijas, 
teritorijas gar Bērzes upi no Bērzes ciema līdz 
Līvbērzes pag. robežām, Dobeles pilsētā – 
Bērzes labā krasta palienu pļavas, posmā no 
pilsētas robežas līdz Brīvības ielai, un kreisā 
krasta palienu pļavas, pie Skolas ielas posmā 
līdz Dobeles HES, Vecbērzes polderis 

Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Bīstama apkārtējai videi un iedzīvotājiem ir jebkura novada teritorijā izvietotā 

uzņēmuma avārija, tāpēc līdz minimumam jāsamazina avāriju varbūtība. 

Saskaņā ar 2011.gada Valsts civilās aizsardzības plānu, Dobeles pilsētā atrodas trīs 

paaugstinātas bīstamības objekti: 

1) valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts A/s BAO „Gardenes bīstamo 

atkritumu novietne” Auru pag. Gardenē; 
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2) reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts SIA „Oktāns” naftas bāze 

Dobelē Uzvaras ielā 52; 

3) reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts SIA „TENACHEM” 

Dobelē Spodrības ielā 3. 

2.5.4. Degradētās teritorijas 

Kā degradētas teritorijas novadā noteiktas teritorijas un būves, kas iepriekš tikušas 

izmantotas vai apbūvētas, bet pašlaik ir pamestas vai tiek izmantotas nepilnīgi. Būves, 

pārsvarā, ir padomju laika saimnieciskie objekti, kuriem nav izdevies atrast pielietojumu 

mūsdienu ekonomikas apstākļos – pamatā tās ir lopu fermas, kurās darbība jau ilgstoši 

nenotiek. Būves ir daļēji nojauktas vai pussagruvušas un izdemolētas, teritorijas ir vizuāli 

nepievilcīgas un atzīmējamas kā ainavu degradējošas. Par otru problēmgrupu var uzskatīt 

kolhozu laikos uzceltās un ekspluatācijā nenodotās daudzdzīvokļu ēkas un daudzdzīvokļu 

mājas Auru pag. Gardenē. Gardenes ciematā vairākas ēkas ir palikušas neapdzīvotas pēc 

Padomju armijas izbraukšanas no Latvijas un laika gaitā tās ir kļuvušas pat bīstamas.  

Degradēto teritoriju efektīva izmantošana nav atsākama bez ievērojamām investīcijām 

to rekultivācijā un ēku rekonstrukcijā. 

2.5.5. Ūdens kvalitāte 

Ūdens ir nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai, līdz ar to kvalitatīvs ūdens ir 

viens no veselības uzturēšanas priekšnosacījumiem un ir būtisks sabiedrības labklājības 

rādītājs. 

Virszemes ūdens piesārņojumu, galvenokārt, izraisa notekūdeņu novadīšana. Savukārt 

to stāvoklis ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo notekūdeņu attīrīšanas 

kvalitātes, rūpniecisko notekūdeņu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, difūzā piesārņojuma 

no lauksaimnieciskās ražošanas, lietus ūdens noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. 

Par galveno visu novada upju ūdens kvalitāti ietekmējošo faktoru var uzskatīt 

lauksaimniecību. Lielās lauksaimniecības platības (59% no novada kopplatības), zemes 

intensīva izmantošana un nepārdomāta zemju apsaimniekošana rada lielu slodzi novada upēm 

un var apdraudēt ūdeņu kvalitāti iekšzemes ūdeņos. Tā kā lauksaimniecībā tiek izmantota 

intensīvā saimniekošana, tad novada pagasti pēc organiskā un minerālmēslojuma lietošanas 

ietilpst augsta riska pakāpes kategorijā. Savukārt Bērzes upei lielāko piesārņojumu rada 

Dobeles pilsēta. Bērzes upe augšpus pilsētas ir vērtējama kā vāji piesārņota, taču lejpus 
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pilsētas tajā ir liela biogēnu koncentrācija. Ja augšpus Dobeles Bērzes upe atbilst karpveidīgo 

zivju ūdens prasībām, tad posms lejpus Dobeles neatbilst normatīvos pārsniegtā nitrītu 

slāpekļa, amonija slāpekļa un kopējā fosfora daudzuma dēļ.  

Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan 

no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības 

jautājums. Novadā dzeramo ūdeni iegūst no pazemes ūdens avotiem, kuru krājumi pilnībā 

nodrošina iedzīvotājus. Dzeramajam ūdenim ir liels dzelzs piemaisījums, kas ir raksturīgi 

horizontam, kurā atrodamies. Novadā centralizētai ūdensapgādei paredzēto ūdeni iegūst no 41 

artēziskās akas. Kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvei ir uzstādītas 22 ūdens atdzelžošanas 

iekārtas.  

2.5.6. Atkritumu apsaimniekošana 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam atkritumi tiek iedalīti: 

1) bīstamos atkritumos; 

2) sadzīves atkritumos. 

Latvijā par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un koordinēšanu ir 

atbildīga valsts. Bīstamo atkritumu pārvaldības funkcijas pilda BAPA, kas ir VARAM 

pārraudzībā esoša valsts iestāde. V/a BAPA uzdevums ir nodrošināt bīstamo atkritumu 

pārstrādes valsts objektu, sadedzināšanas iekārtu, poligonu un citu infrastruktūras valsts 

objektu drošu apsaimniekošanu. 

Auru pagasta Gardenē atrodas bīstamo atkritumu novietne „BAO” AS. Tā atrodas 

pietiekami tālu no apdzīvotām vietām un aizņem 8,2 ha lielu platību. Glabātuves tehniskais 

risinājums atbilst starptautiskajiem noteikumiem un nav paredzams, ka, normālu darbību laikā, 

varētu rasties videi vai cilvēku veselībai kaitīgi izmeši. Pat avāriju, piemēram, ugunsgrēka 

gadījumā iespējamā ietekme var būt neliela un tikai ierobežotā teritorijā, objekts kopumā ir 

labi piemērots bīstamo atkritumu uzglabāšanai. No ģeoloģiskā viedokļa, pateicoties mālainu 

iežu klātbūtnei ar zemām filtrācijas īpašībām, teritorija ir jāatzīst par piemērotu pesticīdu 

pagaidu glabāšanai. 

Otra teritorija, kurā noglabā bīstamos atkritumus, ir Zebrenes pagastā esošais bīstamo 

atkritumu poligons „Zebrene”. Poligons atrodas VARAM piederošā teritorijā 7,2 ha platībā, 

tajā ir atkritumu pieņemšanas, pārfasēšanas, noglabāšanas un infrastruktūras zona. Plānotais 

poligona darbības ilgums ir 20 gadi, kuru laikā ir paredzēts noglabāt 180 000 t bīstamo 
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atkritumu. Poligonā ir atļauts noglabāt tikai apstrādātus bīstamos atkritumus un tajā tiek 

ievērotas visas prasības, lai nerastos nekāds vides piesārņojums. 

Novadā sadzīves atkritumu savākšanu īsteno pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

„Dobeles komunālie pakalpojumi”. Novada teritorijā atrodas vairākas rekultivētas sadzīves 

atkritumu izgāztuves un nav nevienas darbojošās. 

2.5.6.1.tabula 

Rekultivētās atkritumu izgāztuves Dobeles novada teritorijā 

Pagasts Sadzīves atkritumu 
izgāztuve 

Darbības laika 
beigas, gads 

Vietas kategorija 

Auru pag. „Lemkini” 2009. Piesārņota teritorija 
Bikstu pag. „Aizupji” 2001. Potenciāli piesārņota teritorija 
Dobeles pag. pie „Glūdaiņiem” 2001. Potenciāli piesārņota teritorija 
Dobeles pag. Lejasstrazdos 2001. Potenciāli piesārņota teritorija 
Krimūnu pag. „Galiņi” 1995. Potenciāli piesārņota teritorija 
Penkules pag. „Ķeturi” 2001. Potenciāli piesārņota teritorija 
Zebrenes pag. „Grabas” 2003. Potenciāli piesārņota teritorija 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Dobeles novadā ir ierīkoti dalītās atkritumu vākšanas punkti (DAV), pilsētā ir ierīkoti 

šķiroto atkritumu savākšanas punkti. Visi atkritumi tiek nogādāti atkritumu poligonā 

„Brakšķi” Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. Lai samazinātu atkritumu noglabāšanu 

„Brakšķos”, novadā ir jāierīko kompostēšanas laukums, kur veikt bioloģiski noārdāmo 

atkritumu mulčēšanu. 

2.5.7. Kapsētas un kapsētu teritorijas 

Mazās kapsētas ir Latvijas lauku kultūrainavas neatņemama sastāvdaļa, kas raksturo 

tradīcijas un ietver sevī vēsturiski nozīmīgas informācijas kopumu. Katrā kapsētā atspoguļojas 

konkrētās kultūrvēsturiskās vides īpatnības. 

Dobeles novada pašvaldības teritorijā ir 51 kapsēta, no tām 21 darbojas, 21 - slēgtas, 3 

- daļēji slēgtas (apbedīšanas notiek ļoti reti) un 6 karavīru kapi. Vairākos novada kapos ir 

jāuzlabo to labiekārtojums un teritorijas sakoptība, kā arī ir nepieciešams risināt jautājumu par 

Bikstu, Annenieku, Vērpju, Jaunsesavas, Sidrabiņu, Bērzes un Virkus kapu teritoriju 

paplašināšanu. 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ap novada kapsētām ir noteikta 300 m plata 

aizsargjosla no kapsētas teritorijas ārējās malas, lai nepieļautu kapsētām piegulošo teritoriju 

sanitāro apstākļu pasliktināšanos.  
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2.5.7.1. tabula 

Dobeles novada kapsētas 

Administrat īvā 
teritorija 

Kapsēta Statuss 

Annenieku kapi Darbojas 
Baznīcas kapi Darbojas 
Karmaču kapi Slēgti 

Vecie kapi Slēgti 
Annenieku pagasts 

Ausātu kapi Slēgti 
Sarkankroga kapi Slēgti 

Baronu kapi Slēgti 
Lielbērzes kapi Darbojas 

Jaku kapi Slēgti 
Auru pagasts 

Tīlaišu brāļu kapi 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi 
Virkus kapi Darbojas 
Bērzes kapi Daļēji slēgti 

Strazdu viduslaiku kapi Slēgti 
Šķibes brāļu kapi 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi 

Bērzes pagasts 

Bērzes brāļu kapi 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi 
Bikstu kapi Darbojas 
Upes kapi Darbojas Bikstu pagasts 
Lapsu kapi Slēgti 

Dobeles pilsētas kapi Darbojas 
Dobeles pilsēta 

Brāļu kapi 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi 
Bāļu kapi Darbojas 

Bietleru kapi Darbojas 
Brenču kapi Darbojas 

Sidrabiņu kapi Slēgti (vajadzības gadījumā var atsākt 
glabāšanu) 

Dobeles pagasts 

Nāreiku kapi Slēgti 
Aņģu kapi Darbojas 

Branču kapi Darbojas 
Vācu kapi Vācu armijas 1. un 2. Pasaules karā 

kritušo karavīru apbedījumi pie 
Kazupes parka 

Jaunbērzes pagasts 

Poču brāļu kapi 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi  
Vērpju Darbojas 
Pluņķu Slēgti 
Glūdas Slēgti  

Vīndedžu Slēgti 
Krimūnu pagasts 

Ilksiņu Slēgti 
Meža kapi Darbojas 
Sēju kapi Darbojas 

Jaunsesavas kapi Darbojas 
Kursīšu kapi Glabā ļoti reti 

Naudītes pagasts 

Teņu kapi Slēgti 
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Mūrnieku kapi Slēgti 
Māskaļķu kapi Slēgti 

Sējas kapi Darbojas 
Plēpju kapi Slēgti Penkules pagasts 

Zemzaru kapi Slēgti 
Grenču kapi Darbojas 
Grabu kapi Darbojas 
Ārīšu kapi Darbojas 

Zebrenes (baznīcas) kapi Glabā ļoti reti 
Villiku kapi Slēgti 

Liepkalnu kapi Slēgti 

Zebrenes pagasts 

Slagūnes kapi Darbojas 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

Kapsētu teritoriju izvietojums ir attēlots teritorijas plānojuma grafiskajā daļā kā 

indeksētas dabas un apstādījumu teritorijas DA-1.  

Novadā nav nevienas dzīvnieku kapsētas, tuvākā – „Citi medību lauki” atrodas Babītes 

novadā.  

2.6.  Aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti 

2.6.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā 

valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas 

ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas 

ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un 

dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām”.  

Latvijā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 11,9% valsts teritorijas. Nelielu 

daļu no tām sastāda Dobeles novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Aizsargājamās 

teritorijas iedala sekojošās kategorijās: 

• dabas rezervāti; 

• nacionālie parki; 

• biosfēras rezervāti; 

• dabas parki; 

• dabas pieminekļi; 

• dabas liegumi; 
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• aizsargājamo ainavu apvidi. 

Novadā ir divas aizsargājamo teritoriju kategorijas: dabas liegums un dabas 

piemineklis. Dabas pieminekļu kategorijā tiek iekļauti: 

• ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi; 

• aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki. 

Dabas liegumi 

Zebrus un Svētes ezers  

Natura 2000 teritorija 

Administratīvais iedalījums: Zebrenes un Bikstu pagasts 

Platība: 935 ha 

Dibināšanas gads: 1957 

Dabas vērtības: teritorija izveidota, lai aizsargātu Zebrus un Svētes ezerus un to  

apkārtējo ainavu. Dabas lieguma galveno daļu aizņem eitrofi ezeri, sastopami arī purvaini 

meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. 2001.gadā, pēc 60 gadu pārtraukuma, atkal 

konstatēta dzeltenā dzegužkurpīte, ir arī neliela lēzeļa lipares populācija. Ezers ir piemērota 

barošanās vieta retām un īpaši aizsargājamām sikspārņu sugām un nozīmīga putnu 

aizsardzības vieta. 

Liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2004. līdz 

2014.gadam un 16.05. 2006. pieņemti MK noteikumi Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un 

Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". 
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2.6.1.1. att. Dabas lieguma Zebrus un Svētes ezers atrašanās vietas shēma 
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

L īvbērzes liekņa  

Natura 2000 teritorija 

Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Jaunbērzes pagasts un Jelgavas novada 

Līvbērzes pagasts. 

Platība: 144 ha 

Dibināšanas gads: 1999 

Dabas vērtības: izcili pārmitru platlapju (ošu, melnalkšņu, apšu) meži. Piemistrojumā 

arī ozoli. Teritorijā daudz retu un aizsargājamu putnu sugu, konstatēta reta sikspārņu suga - 

brūnais garausainis. Viena no vistālāk uz rietumiem izvirzītajām atradnēm ES Biotopu 

direktīvas sugai - spilvainajam ancītim. Sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā 

melnais stārķis, vakarlēpis, vidējais, trīspirkstu un baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā 

dzilna. 

Liegumam izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2011.-2020.gadam. 
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2.6.1.2.att. Dabas lieguma Līvbērzes liekņa atrašanās vietas shēma 
Avots:Dabas aizsardzības pārvalde 

Skujaines un Svētaines ieleja  

Natura 2000 teritorija 

Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Penkules pagasts un Tērvetes novada 

Tērvetes un Bukaišu pagasts. 

Platība: 130 ha 

Dibināšanas gads: 2004 

Dabas vērtības: dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā 

aizsargājamus meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas 

Zemgalē ir reti sastopamas. Nozīmīgākie ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi ir boreālie 

meži, pārmitri platlapju meži, upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, 

nogāžu un gravu meži un avoti, kas veido avotkaļķus. Sastopamas četras īpaši aizsargājamas 

augu sugas: lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgalē), stāvlapu dzegužpirkstīte, 
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bezdelīgactiņa, rūsganā melncere, kā arī ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga - spilvainais 

ancītis.  

Liegumam izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2011.-2020.gadam. 

 

2.6.1.3.att. Dabas lieguma Skujaines un Svētaines ielejas atrašanās vietas shēma 
Avots:Dabas aizsardzības pārvalde 

Dabas pieminekļi. 

Novadā, ar 17.04.2001. MK noteikumiem Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem 

ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”, ir noteikts viens dabas 

piemineklis – Zebrus avoti. Zebrus avoti ir ainavisku avotu grupa, kas atrodas Bikstu pagastā 

(dabas pieminekļu shēmu skatīt pielikumā Nr.5). 

 

 

 

 

2.6.1.1.tabula 
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Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zebrus avoti” robežu apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Saimniecība “Avoti”  
1. 1-2 No saimniecības “Avoti” dienvidaustrumu stūra Zebrus ezera krastā 

100 m uz ziemeļaustrumiem augšup pa nogāzi līdz tās augšējai malai 
2. 2-3 600 m uz ziemeļrietumiem pa kroti (saimniecības “Avoti” teritorijā) 

aptuveni 100 m no ezera 
3. 3-4 100 m uz dienvidrietumiem lejup pa nogāzi līdz Zebrus ezeram 
4. 4-1 600 m uz dienvidaustrumiem gar ezeru līdz sākumpunktam 

Avots: MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem 
dabas pieminekļiem” 

 

Atsevišķu aizsargājamo dzīvnieku, augu un sēņu aizsardzībai nepieciešamības 

gadījumā var izveidot mikroliegumus, kuru izveidošanas kārtību nosaka normatīvie akti. 

Dobeles novada teritorijā ir noteikti 43 mikroliegumi, kuros ir aizliegtas vai ierobežotas 

darbības, kas apdraud tur esošās retās sugas vai biotopu pastāvēšanu. Mikroliegumu sarakstu 

skatīt pielikumā Nr.6. 

Dabas pieminekļu kategorijā tiek iekļauti aizsargājamie koki – vietējo un citzemju 

sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums 

nav mazāks par 2010.gada 16. marta MK noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 2.pielikumā noteiktajiem 

izmēriem). Dižkoku esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes 

raksturojums. Dižkoki uztverami kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un 

apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem un tiem ir liela nozīme vispārējās 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Novada teritorijā esošo aizsargājamo koku sarakstu 

skatīt pielikumā Nr.4.  

Novada teritorijā ir vairāki vietējās nozīmes stādījumi – parki. Tās  ir mākslīgi veidotas 

teritorijas, kuru apstādījumus veido 80 – 100 gadus veci koki, tās pārstāv dendroloģiskās un 

kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības atpūtai un audzināšanai. Novada 

dendroloģiskie stādījumi ir noteikti kā vietējas nozīmes aizsargājamās teritorijas: 

• Dobeles pilsētā: mežaparks „Ķestermežs”, Latviešu mācītājmuižas parks, Vācu 

mācītājmuižas parks un Luterāņu baznīcas parks; 

• Penkules pagastā: Penkules skolas apstādījumi; Penkules baznīcas apstādījumi 

un Penkules kultūras nama apstādījumi; 
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• Auru pagastā: Auru ciema parks 2,6 ha platībā. Parka teritorijā izbūvēta neliela 

estrāde; 

• Krimūnu pagastā: Skolas parks, kas atrodas Krimūnu ciematā pie skolas, ir 

izkopts un papildināts ar jauniem stādījumiem, kuri veikti par godu dažādiem 

notikumiem, parkā ierīkota ugunskura vieta, Akāciju ciematā Audžu muižas 

parks (nekopts privātīpašums), Krimūnu ciematā „Iepazīšanās dārzs”, kurā 

stādījumus uzsākts veikt 2008.gadā un Krimūnu ciematā „Smilšu pulkstenis”, 

kurš iestādīts 2009.gadā; 

• Dobeles pagastā: parks Lejasstrazdu ciematā, iepretim skolai; 

• Naudītes pagastā: Naudītes ciemā atrodas ūdenskrātuve, kuras malā ir izveidots 

parks ar brīvdabas estrādi 1,1 ha platībā un Apguldes ciema Vecapguldes  

muižas parks, kurš ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, parka platība ~ 

8,0 ha, t.sk. mežaparks 5,3 ha. Parka lielākā daļa atrodas privātīpašumā;  

• Zebrenes pagastā: Zebrenes centra parks; 

• Bikstu pagastā: parks pie Bikstu pamatskolas; 

• Annenieku pagastā: izkopta teritorija pie Bērzes upes. 

Novada parku teritorijas plānojuma grafiskajā daļā atsevišķi nav izdalītas, tās ir 

iekļautas dabas un apstādījumu teritorijās. 

Ar Dobeles novada teritorijas plānojumu kā ainaviski nozīmīgas un novada mērogā 

aizsargājamas dabas teritorijas ir noteiktas Bērzes, Sesavas un Auces upes ieleju teritorijas. 

2.6.2.Kultūras pieminekļi 

Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - senkapi, kapsētas,  

ievērojamu personu darbības vietas, pilsētu vēsturiskie centri, kā arī ēkas un to grupas, 

mākslas darbi, iekārtas un interjera priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska 

vērtība.  

 

 

 

 

 

 

2.6.2.1. tabula 
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Dobeles novada kultūrvēsturisko pieminekļu veidi 

Vērt ību grupa un pieminekļu veids Skaits 

Valsts nozīmes, t.sk.: 41 

arheoloģijas 21 

arhitektūras 15 

mākslas  3 

pilsētbūvniecības 1 

vēsturiska notikuma vieta 1 

Vietējas nozīmes, t.sk.: 68 

arheoloģijas 14 

arhitektūras 54 

Avots: VKPAI 

 

Novadā  kopā ir 109 valsts aizsardzības kultūras pieminekļi – 68 vietējas nozīmes un 

41 valsts nozīmes piemineklis. Valsts un vietējas nozīmes aizsargājamo nekustamo kultūras 

pieminekļu sarakstu skatīt pielikumā Nr.7. 

Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas attēlotas plānojuma grafiskajā daļā, pieminekļu 

izmantošanas nosacījumi ietverti „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”. 

2.7. Apdzīvojuma struktūra un iedzīvotāju raksturojums 

Ģeogrāfiski Dobeles novads atrodas Latvijas centrālās daļas rietumos. Novada 

apdzīvoto vietu telpiskā struktūra, saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu,  ir raksturojama ar trīs veidu apdzīvoto vietu tipiem: 

• pilsēta; 

• ciemi; 

• viensētas. 
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2.7.1.att. Iedzīvotāju sadalījums (%) Dobeles novadā uz 01.01.2012. 

Avots: PMLP 
 

Visa Dobeles novada apdzīvojuma struktūru var uzskatīt par monocentrisku, jo 

iedzīvotāju liela daļa dzīvo novada centrā - Dobeles pilsētā (45,69%). Dobeles pilsēta ir 

novada centrs, tā ir izglītības, pakalpojumu, atpūtas, darba vieta arī pārējiem novada 

iedzīvotājiem. Dobele ir daudzfunkcionāla pilsēta, ar centra ietekmi uz pārējo novada teritoriju 

- lielākā daļa novada iedzīvotāju regulāri vai vismaz reizi nedēļā apmeklē pilsētu (iepirkšanās 

nolūkos, ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, dokumentu kārtošanai, atpūtai utt.).  

Novada centrs – Dobeles pilsēta ir noteikta kā reģiona nozīmes attīstības centrs. Kā 

novada nozīmes attīstības centri ir noteikti Kaķenieki, Biksti, Jaunbērze, Krimūnas, Naudīte 

un Penkule, savukārt, Annenieki, Ķirpēni, Auri, Gardene, Miltiņi, Šķibe, Bērze, 

Aizstrautnieki, Lejasstrazdi, Akācijas, Apgulde un Zebrene – ir vietējas nozīmes attīstības 

centri, kas raksturojas ar kompaktu daudzdzīvokļu ēku un savrupmāju izvietojumu, un attīstītu 

inženiertehnisko un  publisko infrastruktūru. 

Apdzīvojuma struktūru pagastos var raksturot pēc iedzīvotāju skaita, pakalpojumu 

pieejamības, apbūves un sasniedzamības. Starp apdzīvotajām vietām šajā ziņā pastāv lielas 

atšķirības. 

Katrā novada pagastā ir viens vai vairāki ciemi un arī citas blīvi apdzīvotas vietas, 

kurām nav ciema statusa, un tās pastāv jau no kopsaimniecību laikiem. Būtiskas izmaiņas 

novada pagastu attīstībā ienesa kopsaimniecību sabrukums. Bijušo lielo kolhozu un sovhozu 

centri sāka zaudēt savu nozīmi un pievilcību, jo pašvaldības nespēja nodrošināt optimālu 
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infrastruktūras uzturēšanu. Lielu lomu apdzīvojuma struktūras izmaiņās ienesa īpašumu 

atgūšanas process. Novada teritorijā pēdējo 30 gadu laikā nav izveidots neviens jauns ciems 

vai ciemats. 

2.7.1.tabula 

Ciemi un citas blīvi apdzīvotas vietas Dobeles novadā uz 01.07.2011. 

Administra
tīvā 

teritorija 

Nr. 
shēmā Ciems 

Blīvi 
apdzīvota 

vieta 

Iedz. 
skaits 

pagastā 

Iedz. 
skaits 

% no 
pagasta iedz. 

Annenieku 
pag. 

   1095   

 1. Kaķenieki   550 50,23 
 2. Annenieki   80 7,31 
Auru pag.    3376   
 3. Ķirpēni   356 10,55 
 4. Auri   305 9,03 
 5. Gardene   1484 43,96 
 6. Lielbērze   288 8,53 
 7. Liepziedi   173 5,12 
Bērzes pag.    1932   
 8. Miltiņi   600 31,06 
 9. Bērze   280 14,49 
 10. Šķibe   400 20,70 
 11.  Runči  70 3,62 
 12.  Vilciņi  50 2,59 
Bikstu pag.    1044   
 13. Biksti   290 27,78 
 14.  Mazbiksti  75 7,18 
 15.  Upenieki  103 9,87 
 16.  Jaunā māja  12 1,15 
 17.  Bikstu 

stacija 
 46 4,41 

 18.  Līvi  47 4,50 
Dobeles 
pag. 

   925   

 19. Aizstrautnie
ki 

  245 26,49 

 20. Lejasstrazdi   489 52,86 
 21.  Bērzbeķe  47 5,08 
 22.  Bitenieki  12 1,30 
Jaunbērzes 
pag. 

   1077   

 23. Jaunbērze   680 63,14 
Krimūnu 
pag. 

   1202   
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 24. Akācijas   235 19,55 
 25. Krimūnas   470 39,10 
 26. Ceriņi   103 8,57 
 27.  Degu muiža  11 0,92 
 28.  Lauciņi  27 2,25 
 29.  Parūķis  50 4,16 
Naudītes 
pag. 

   841   

 30. Apgulde   171 20,33 
 31. Naudīte   344 40,90 
 32.  Līdumi  46 5,47 
Penkules 
pag. 

   1021   

 33. Penkule   448 32,32 
 34.  Ābeles  38 3,72 
 35.  Ālave  19 1,86 
 36.  Baldonas  31 3,04 
 37.  Ezeriņi  47 4,60 
 38.  Skujaine  66 6,46 
 39.  Vecvagares  83 8,13 
Zebrenes 
pag. 

   549   

 40. Zebrene   290 52,82 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Lielākā daļa novada pagastu iedzīvotāju izvēlas dzīvot ciemos vai citās blīvi 

apdzīvotās vietās, bet ne viensētās. 
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22,8
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Viensētās, %
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apdzīvotās vietās, %

2.7.2. att. Novada pagastu iedzīvotāju īpatsvars pēc apdzīvojuma struktūras (01.01.2012.) 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 
 

Iedzīvotāju raksturojums 

Tāpat kā visā valstī, arī novadā iedzīvotāju skaitam ir tendence ar katru gadu 

samazināties un novadā uz 01.01.2012. bija 23 843 iedzīvotāji. 
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2.7.3. att. Novada iedzīvotāju skaita dinamika (2008.-2012.gads) 
Avots: PMLP 

 

No visiem novada iedzīvotājiem 47,5% jeb 11 326 ir vīrieši un 52,5% jeb 12 517 – 
sievietes. 

Pēc vecuma struktūras novada iedzīvotāji dalās trijās grupās: 

• līdz darbaspējas vecumam; 

• darbaspējas vecumā; 

• pēc darbaspējas vecuma. 

Četru gadu periodā novadā ir samazinājies iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam un 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits un palielinājies iedzīvotāju pēc darbaspējas vecuma 

skaits. Iedzīvotāju skaita attiecība starp visām trijām vecuma grupām atspoguļo novada 

iedzīvotāju sastāva novecošanās procesus. 
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2.7.4.att. Novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma struktūras 2009.-2012.gada sākumā 
Avots: PMLP 

Bērnu un iedzīvotāju pēc darbaspējas vecuma attiecību pret darbaspējas vecuma 

iedzīvotājiem raksturo demogrāfiskā slodze. 2011.gada sākumā novadā uz 1000 

darbaspējīgiem iedzīvotājiem bija 507,03 bērni un pensijas vecuma iedzīvotāji, Zemgales 

reģionā – 505,2 un valstī 519,5. 

 

229,13
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2.7.5. att. Demogrāfiskās slodzes dinamika Dobeles novadā 2009.-2012.gada sākumā 
Avots: PMLP 
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Novada iedzīvotāju skaitam nemitīgi samazinoties, atbilstoši sarūk arī iedzīvotāju 

blīvums uz 1 km2. 

2.7.3. tabula 

Iedzīvotāju bl īvums Dobeles novadā 2008.-2012.gada sākumā, cilv./km2 

Administrat īvā 
teritorija 

01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. 01.01.2011 01.01.2012. 

Annenieku pag. 13,91 13,66 13,26 13,02 12,57 
Auru pag. 29,31 29,40 29,23 30,47 30,19 
Bērzes pag. 24,99 24,42 24,26 24,04 23,72 
Bikstu pag. 10,92 11,00 10,86 10,92 10,65 
Dobele 1 395,13 1 405,13 1 401,75 1 383,25 1 361,88 
Dobeles pag. 13,45 13,11 13,07 12,89 12,59 
Jaunbērzes pag. 10,28 10,15 9,97 9,76 9,74 
Krimūnu pag. 17,55 17,14 17,10 16,99 16,92 
Naudītes pag. 10,04 9,90 9,64 9,48 9,21 
Penkules pag. 14,94 14,59 14,35 14,11 13,81 
Zebrenes pag. 6,21 6,19 6,23 6,20 6,01 
Dobeles novads 27,64 27,56 27,37 27,23 26,80 
Zemgales reģions 26,4 26,3 26,1 25,8 25,52 
Latvija 35,2 35,0 34,8 34,5 34,34 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Salīdzinot iedzīvotāju blīvumu uz 1 km2 novadā un Zemgales reģiona rādītājus, 

redzams, ka novadā tas ir nedaudz lielāks, bet salīdzinot ar vidējo Latvijas iedzīvotāju blīvumu 

– mazāks. Ap Dobeles pilsētu izvietotie Auru un Bērzes pagasts ir samērā blīvi apdzīvotas 

vietas (iedzīvotāju blīvums uz 1 km2, attiecīgi, 30,39 iedz/km2 un 23,96 iedz/km2). Otri divi 

pagasti, kas robežojas ar pilsētu ir Krimūnu un Dobeles pagasts. Abos pagastos, salīdzinot 

novada griezumā, ir vidējs iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 (attiecīgi 17,00 iedz/km2 un 12,71 

iedz/km2). Starp pilsētu un šīm apdzīvotajām vietām ir ciešas savstarpējās saiknes, jo pagastu 

iedzīvotāji izmanto pakalpojumus, kas pieejami Dobelē, daļai iedzīvotāju dzīves vieta ir 

pagastos, bet strādāt brauc uz pilsētu, un otrādi. Viszemākais iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 ir 

pagastā, kas atrodas vistālāk no novada centra – Zebrenes pagastā, tikai 6,06 iedzīvotāji uz 1 

km2. 

2.8. Satiksmes infrastruktūra  

Laba sasniedzamība ir izšķirošs priekšnosacījums vietas, novada un reģiona 

līdzsvarotai attīstībai. 
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2.8.1.att. Valsts autoceļi Dobeles novada teritorijā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Autoceļu tīkls ir viens no galvenajiem transporta infrastruktūras pamata elementiem, 

tas nodrošina iedzīvotāju mobilitāti un veicina novada ekonomisko aktivitāti. Dobeles novadā 

ir samērā labi sazarots ceļu tīkls. 
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2.8.1.tabula 

Valsts, reģionālās un vietējās nozīmes autoceļi Dobeles novadā 

Autoceļa Nr. Autoceļa nosaukums 

Zemes 
nodalījuma 

josla no 
autoceļa ass, 

m 

Aizsargjosla 
no autoceļa 

ass, m 

Valsts autoceļi 
A9 Rīga – Skulte – Liepāja  100 
Reģionālie autoceļi 
P96 Pūri- Auce – Grīvaiši  60 
P97 Jelgava – Dobele- Annenieki  60 
P98 Jelgava – Tukums  60 
P102 Dobele- Jaunbērze  60 
P103 Dobele- Bauska  60 
P104 Tukums – Auce - Lietuvas robeža  60 
Vietējie autoceļi 
V1098 Dobele – Krimūnas – Zaļenieki - Ūziņi  30 
V1100 Biksti – Lieluži  30 
V1101 Dobele – Lestene – Tukums  30 
V1102 Līvbērzes stacija – Bērze  30 
V1103 Šķibes skola – Bērze  30 
V1104 Lukstiņi – Dungas  30 
V1105 Krimūnu stacija – Šķibe  30 
V1106 Augstkalne – Bēne  30 
V1112 Tērvete – Penkule  30 
V1122 Apguldes stacija – Bukaiši  30 
V1123 Jaunsesava – Penkules stacija  30 
V1124 Naudīte – Apguldes meh.skola  30 
V1125 Auri – Apguldes dzirnavas  30 
V1126 Dobele – Penkule  30 
V1127 Dobele – Bēne  30 
V1128 Dobele – Īle – Auce  30 
V1129 Naudīte – Slagūne – Upenieki  30 
V1130 Kaķenieki – Slagūne  30 
V1131 Biksti – Apšenieki  30 
V1132 Pievedceļš Bikstu stacijai  30 
V1133 Pievedceļš Annenieku HES  30 
V1138 Pievedceļš Auru stacijai  30 
V1140 Jaunsesava – Ziedugravas  30 
V1428 Jurģi – Jostas stacija – Upenieki  30 
V1457 Annenieki - Jaunpils  30 
Avots:VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
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Novada autoceļu infrastruktūras tīklā iekļaujas arī novada pašvaldības ceļi, māju un 

uzņēmumu piebraucamie ceļi un meža ceļi. Izvērstu pašvaldības autoceļu sarakstu skatīt 

pielikumā Nr. 8. 

2.8.2. tabula 

Pašvaldības autoceļu raksturojums 

Ceļu seguma veids 

Asfalta 
segums 

Melnais 
segums 

Grants 
segums Bruģis Bez seguma Betons 

A
dm

in
is

tr
at

īv
ā 

te
rit

or
ija

 

P
aš

va
ldī

ba
s 

ce
ļi,

 k
m

 

km % km % km % km % km % km % 
Annenieku 
pag. 65,04    3,53 5,43 51,05 78,49 0,33 0,51 10,13 15,58     

Auru pag. 68,34     5,9 8,63 57,97 84,83 0,27 0,40 0,8 1,17 3,4 4,98 
Bērzes 
pag. 63,61     9,38 14,75 54,23 85,25             

Bikstu pag. 56,44     2,86 5,07 48,05 85,13     5,53 9,80     
Dobeles 
pag. 67,13 1,43 2,13 5,77 8,60 59,93 89,27             
Jaunbērzes 
pag. 60,27     2,04 3,38 46,93 77,87     11,3 18,75     
Krimūnu 
pag. 47,48     1,51 3,18 37,62 79,23 0,04 0,08 8,31 17,50     
Naudītes 
pag. 52,04     1,17 2,25 27,34 52,54     23,53 45,22     
Penkules 
pag. 48,91     3,81 7,79 45,10 92,21             
Zebrenes 
pag. 69,02     5,0 7,24 64,02 92,76             

Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Autoceļu tīkla attīstība pagastos ir viens no priekšnoteikumiem lauku teritoriju 

sabalansētai attīstībai. Nepievēršot uzmanību ceļu sakārtošanai, pakāpeniski veidojas 

teritorijas ar apgrūtinātu satiksmi, pasliktinās teritoriju sasniedzamība. 

Pašvaldības ceļi novadā ir nolietojušies un lielai daļai to ir nepieciešami 

rekonstrukcijas un labošanas darbi. Dobeles novada teritorijā (gan pilsētā, gan lielākajās 

apdzīvotajās vietās) kā viena no problēmām ir ietvju trūkums gar ielām un ceļiem, kas apdraud 

gājēju drošību. Dobeles pilsētā un lielākajās apdzīvotajās vietās trūkst autostāvvietu, tādējādi 

automašīnas tiek novietotas ielu malās, apgrūtinot gājēju pārvietošanos un autosatiksmi, vai 

zaļajās zonās.  
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2.8.2. att. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2010.gadā valsts galvenajos autoceļos 
Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

 

Mežu ceļi 

Mežu ceļi Dobeles novadā ir 148,0 km, kas, galvenokārt, savieno mežu nogabalus ar 

pašvaldību vai valsts ceļiem, visi mežu ceļi atrodas AS „Latvijas Valsts meži” valdījumā. 

Meža ceļi ir ar grants vai grunts segumu, to uzturēšanu veic AS „Latvijas Valsts meži”. 

Izvērstu mežu ceļu sarakstu skatīt pielikumā Nr.9 un AS „Latvijas Valsts mežu” plānotos 

darbus uz meža ceļiem pielikumā Nr.10. 

Dzelzceļš 

Pētījumi un dati par emisijām gaisā rāda, ka gaisa piesārņojums, ko rada dzelzceļa 

pārvadājumi ir daudzkārt mazāks nekā citiem transporta veidiem. Dzelzceļa satiksmes 

izmantošana ir viens no videi draudzīgākajiem pārvietošanās veidiem. Rietumeiropā šis ir 

viens no vispopulārākajiem transporta līdzekļiem, taču viscaur Latvijā dzelzceļa satiksme 

zaudēja savu popularitāti pēc Padomju laikiem. 

Dobeles novada teritoriju šķērso trīs dzelzceļa līnijas: 

� Tukums II - Jelgava (Jaunbērzes pagasta teritorijā); 
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� Jelgava – Liepāja (Bērzes, Krimūnu, Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasta un 

Dobeles pilsētas teritorijā). 

� Glūda – Reņģe – valsts robeža (Krimūnu, Auru, Naudītes un Penkules pagasta 

teritorijā). 

Dobeles novadu šķērsojošās dzelzceļa līnijas ir redzamas 2.8.3. attēlā un 2.8.4. attēlā. 

Pa visām trijām līnijām kravu un pasažieru pārvadājumi tika veikti jau pagājušā gadsimta 30.-

tajos gados. 

 

2.8.3.att. Latvijas dzelzceļu karte 1930.-to gadu beigas 
Avots: www.wikipedia.lv 

 

Patreiz jebkādi pārvadājumi ir pārtraukti līnijā Glūda – Reņģe – valsts robeža un tā 

netiek izmantota. Līnija Jelgava - Liepāja tiek izmantota pasažieru un kravu pārvadājumiem, 

savukārt līnijā Tukums II - Jelgava tiek veikti tikai kravu pārvadājumi.  
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2.8.4. att. Latvijas dzelzceļu karte 
Attēls: http://www.transport.lv/?sadala=106 

 

Tranzīta koridors 

Latvijas tranzīta koridoru veido 10 ostas, divi naftas un viens naftas produktu 

maģistrālais cauruļvads, labi attīstīts autoceļu un dzelzceļa tīkls, kā arī vairākas lidostas. 

 

2.8.6.att. Latvijas tranz īta koridors 
Avots: http://www.transport.lv/?sadala=102 

 

2.8.6. attēlā redzams, ka Dobeles novada Jaunbērzes pagastu šķērso naftas un naftas 

produktu cauruļvads un Annenieku un Jaunbērzes pagastu šķērso gāzes vads. 
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Sabiedriskais transports 

Sabiedriskais transports ir organizēts, lai nodrošinātu cilvēkiem ērtu un ātru saikni ar 

viņu darba un dzīves vietām, iepirkšanās, veselības aizsardzības, izglītības, valsts un 

pašvaldību pakalpojumu saņemšanas vietām un atpūtas iestādēm. 

Novada teritorijā tiek nodrošināti sabiedriskie pārvadājumi gan ar satiksmes 

autobusiem, gan ar taksometriem. Novada teritoriju šķērso dīzeļvilciena maršruts Jelgava - 

Liepāja, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu. 

 

2.8.5. att. Pasažieru pārvadājumu dzelzceļu maršrutu shēma 
Avots: www.ldz.lv 

 

Lidostas un ostas 

Novadā ir trīs privāti mazie lidlauki - Krimūnu, Dobeles un Penkules pagastā. Tie 

patreiz netiek izmantoti un arī lidlauku perspektīva šobrīd nav skaidra. 

Dobeles novads atrodas ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā situācijā – tas ir tuvu gan Latvijas 

lidostām, gan ostām, tuvākā starptautiskā pasažieru un kravu pārvadājumu lidosta ir lidosta 

„Rīga”, kas atrodas 75 km attālumā. Novads atrodas 35 km attālumā no Tukuma lidostas, kas 

šobrīd tiek attīstīta kā starptautiska lidosta un 150 km attālumā no Liepājas lidostas, kas ir 

starptautiskiem lidojumiem sertificēta reģionālā lidosta. Novadam tuvākā osta atrodas Rīgā, 

aptuveni 80 km attālumā, nedaudz tālākas ir Liepājas osta – 150 km un Ventspils osta – 166 

km. 
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2.9. Inženiertehniskā infrastrukt ūra  

Dobeles novadā infrastruktūras veidiem ir atšķirīgas valdījuma tiesības – būves pieder 

gan valstij, gan pašvaldībai, gan privātām struktūrām, līdz ar to arī tiek pielietoti atšķirīgi 

katras nozares apsaimniekošanas principi un attīstības iespējas.  

2.9.1. Gāzes apgāde 

Dobeles novada teritorijā atrodas sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes 

transports” eskpluatācijas zonā esoši gāzesvadi: 

1) gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) Iecava – 

Liepāja DN 500 mm un DN 350 mm; 

2) pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Nākotne” DN 150 mm; 

3) pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Dobele” DN 200 mm; 

4) pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Sloka” DN 250 mm; 

5) pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Dzirkstele” DN 150 mm 

un sabiedrības Jelgavas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: 

1) augstā spiediena (P<0,6 Mpa) sadales gāzesvadi un to iekārtas; 

2) vidējā spiediena (P<0,4 Mpa) sadales gāzesvadi un to iekārtas; 

3) zemā spiediena (P<0,005 Mpa) sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Gāzes vadu garums novada teritorijā ir 164 466 m, tie šķērso Annenieku, Auru, Bērzes, 

Bikstu, Jaunbērzes un Krimūnu pagastu ar vienu atzares galapunktu Dobeles pilsētā. Novadā 

atrodas 7 gāzes regulēšanas punkti ēkā (GRP), 14 gāzes regulēšanas punkti skapī un 221 mājas 

regulators, pakalpojuma saņēmēji ir gan iedzīvotāji, gan pašvaldības un valsts iestādes, gan  

uzņēmumi. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1.1. tabula 

Dobeles novada gāzes apgāde 
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Annenieku pag. 3086 780 6645 1 1 1 
Auru pag. - 4088 - - - 26 

Bērzes pag. 13389 1667 31058 4 5 8 
Bikstu pag. 7921 - 4422 - 3 4 

Dobeles pag. - - 3750 - - - 
Dobeles pilsēta 25722 9405 - 1 3 177 
Jaunbērzes pag. 3029 1016 4981 1 2 6 
Krimūnu pag. 280 1201 - - - 11 

Avots: A/S „Latvijas Gāze” 

Dobeles novada Naudītes, Penkules un Zebrenes pagasta teritorija nav gazificēta. 

Dobelē darbojas SIA „Latvijas Propāna gāze”, kas realizē sašķidrināto gāzi, apkalpo 

stacionāros gāzes apgādes stacijas un balonus. 

Latvijai ir labvēlīgi ģeoloģiskie apstākļi lai izveidotu pazemes dabasgāzes krātuvju 

sistēmu. Viena no pazemes dabasgāzes krātuvēm varētu tikt izveidota arī Dobeles novadā, kur 

ir piemērota struktūra dabasgāzes uzglabāšanai. Dobeles struktūra ir izvietota, galvenokārt, 

Dobeles novada Annenieku, Bikstu un Zebrenes pagastā, pavisam nedaudz arī Naudītes un 

Auru pagastā. 

2.9.2. Elektroapgāde 

Dobeles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Dienvidu 

reģions, kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas un 

20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas. Dobeles pilsētas teritorijā atrodas AS „Latvenergo” 

radiosakaru līniju tornis ar aizsargjoslām – zemes gabalu un gaisa telpu torņa augstumā un 110 

kV transformatoru apakštacija „Dobele”. Novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 

330 kV gaisvadu elektrolīnijas, izņemot Krimūnu un Naudītes pagasta teritoriju, kur nav šādu 

elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu un to ierīkošana nav plānota. 
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2.9.2.1. att. Latvijas augstsprieguma tīklu izvietojuma shēma 
Avots: www.ast.latvenergo.lv 

 

AS „Latvijas elektriskie tīkli” pl āno ierīkot 330 kV elektrolīniju, kas šķērsos 

Jaunbērzes pagasta teritoriju. Plānotā elektrolīnija ir projekta „Kurzemes Loks” posma „Tume 

- Rīga” un Latvijas – Igaunijas energosistēmu starpsavienojuma sastāvdaļa. 

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšans komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma 

noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Sistēmas pieslēguma ierīkošana 

elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem”. 

 2.9.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  

Dobeles novada teritorija izvietota Lielupes baseina apgabala teritorijā, kam ar 

2010.gada 6. maija rīkojumu Nr.143 apstiprināts apsaimniekošanas plāns. Lielupes baseina 

apgabala teritorija ir labi nodrošināta ar dzeramo pazemes ūdeni, taču problēmas ar tā 

daudzumu ir lielākajās pilsētās (Jūrmalā, Jelgavā, Olainē, Rīgas apkārtnē u.c.), kur ir liels 

iedzīvotāju blīvums un vietējo pazemes ūdeņu resursu dabiskā atjaunošanās nespēj kompensēt 

lielo ūdens patēriņu. Kopumā pazemes ūdeņu kvalitāti Lielupes baseina apgabalā var vērtēt kā 

labu, bet sarežģīto hidroģeoloģisko apstākļu un ūdens horizontu litoloģiskā sastāva dēļ daļas 
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Dobeles un tās apkārtnē ekspluatējamā Jonišķu – Akmenes ūdens horizontā iegūstamajā ūdenī 

ir paaugstināta duļķainība un dzelzs saturs.  

Dobeles novadā centralizēti ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus sniedz 

pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Dobeles Ūdens”. 

 
2.9.3.1. att. Plāns ar apkalpojamo teritoriju izvietojumu  
Avots: SIA „Dobeles Ūdens” 

 

Dobeles novadā pavisam ir 53 artēziskās akas, no kurām 33 akas ir darba kārtībā, 4 – 

rezerves un 16 tamponējamas akas (skatīt pielikumā Nr.9). Kopējais ūdensapgādes tīklu 

garums novadā ir 91 065 m, ūdensapgādes pakalpojumus saņem 15 955 novada iedzīvotāju 

jeb 66,92% no visiem novada iedzīvotājiem, kā arī pakalpojumus izmanto 221 novada 

uzņēmums un 216 iestādes. 
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2.9.3.1. tabula 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija novada apdzīvotajās vietās (2011.g.) 

Apdzīvota vieta 

Iedzīvotāj
u skaits, 

kas 
izmanto 
ūdensapgā

des 
pakalpoju

mus 

Iedzīvotāju 
skaits, kas 
izmanto 

kanalizācijas 
pakalpojumu

s 

Dzeram
ā ūdens 
patēriņš 
2011.g., 

m3 
 

Notekūde
ņu 

daudzums  
pie 

ieplūdes 
notekūdeņ

u 
attīr īšanas 
iekārt ās, 
m3 gadā 

Ūdensa
pgādes 
tīklu 

garum
s, m 

Kanali
zācijas 
tīklu 

garum
s, m 

Uzņēmum
u un 

iestāžu 
skaits, kas 
izmanto 
ūdenssaim
niecības 

pakalpoju
mus 

Dobeles pilsēta ar 
Auru pag. Liepziedu 
ciemu un Krimūnu 
pag. Ceriņu ciemu 

9432 
(85%) 

8986 (81%) 330918 509678 32020 28070 143/146 

Annenieku pag. 
Annenieku ciems 

78 (100%) 0 975 0 770 0 1/0 

Annenieku pag. 
Kaķenieku ciems 

517 (94%) 517 (94%) 18200 21730 9400 3280 5/4 

Annenieku pag.apdz. 
vieta "Rundēļi" 

12 (100%) 0 524 0 550 0 0 

Auru pag. Auru ciems 288 (94%) 267 (87%) 6740 17179 2500 4410 5/5 
Auru pag. Gardenes 
ciems 

1457 
(100%) 

1434 (98%) 27473 23201 3690 4990 7/6 

Auru pag. Ķirpēnu 
ciems 

354 
(100%) 

340 (96%) 5124 5031 3700 2610 2/2 

Auru pag. apdz. vieta 
"Spriksteles" 

46 (100%) 0 871 0 760 0 0 

Bērzes pag. Bērzes 
ciems 

165 
(100%) 

163 (99%) 2992 3870 1970 2160 2/2 

Bērzes pag. Miltiņu 
ciems 

400 (75%) 372 (70%) 10869 34722 4240 5940 4/4 

Bērzes pag. Šķibes 
ciems 

367 
(100%) 

367 (100%) 18749 12350 3620 4940 5/4 

Bikstu pag. Bikstu 
ciems 

289 
(100%) 

281 (97%) 4918 17600 2120 4990 5/4 

Bikstu pag. Līvu ciems 30 (61%) 0 591 1825 260 120 1/1 
Dobeles pag. 
Aizstrautnieku ciems 

247 (92%) 205 (76%) 3871 10340 1790 1700 4/3 

Dobeles pag. 
Lejasstrazdu ciems 

530 
(100%) 

503 (95%) 8049 18030 4200 2500 4/4 

Jaunbērzes pag. 
Jaunbērzes ciems 

601 
(100%) 

601 (100%) 17210 19600 5900 4900 17/16 

Krimūnu pag. Akāciju 
ciems 

160 (70%) 160 (70%) 2730 5060 800 1050 1/1 

Krimūnu pag. 
Krimūnu ciems 

340 (73%) 340 (73%) 8457 8860 4390 2610 7/7 

Penkules pag. apdz. 
vieta "Baldones" 

10 (32%) 0  292 0 970 0 0 

Penkules pag. 
Penkules ciems 

296 (81%) 270 (74%)  5275 14830 3720 2290 3/3 

Penkules pag. 
Skujaines ciems 

30 (45%) 0  676 0 245 0 1 

Penkules pag. 
Vecvagares ciems 

19 (23%) 0 486 0 1020 0 0 
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Zebrenes pag. 
Zebrenes ciems 

327 
(100%) 

327 (100%) 4836 7970 2430 3460 4/4 

KOPĀ 15 955 15 133 480 826 731 876 91 065 80 020 221/216 
Avots: SIA „Dobeles Ūdens” 

 

Kanalizācijas sistēmas novadā ir veidotas daudzu gadu laikā. Vecākās sistēmas 

pārsvarā ir jauktas, tajās tiek savākti gan sadzīves, gan ražošanas, gan arī lietus notekūdeņi. 

Kopējais novada kanalizācijas tīklu garums – 80 020 m un kanalizācijas pakalpojumus saņem 

15 133 (63,47%) novada iedzīvotāju. Lielākā daļa no iedzīvotājiem, kam netiek nodrošināti 

centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, notekūdeņus uzkrāj izvedamajās krājakās vai arī, bez 

attīrīšanas, tos novada vidē. 

Gandrīz visos lielākajos ciemos ir izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI), no 

kurām daļa novecojusi, un tajās ir jāveic rekonstrukcijas darbi.  

2.9.3.2. tabula 

Dobeles novada notekūdeņu attīr īšanas iekārtu raksturojums 

NAI nosaukums 
NAI 

izbūvēšanas 
gads 

Jauda 
m3/dn 

Tips 
Aizsargjosla, 

m 
NAI raksturojums 

Dobeles pilsētas NAI 
2001 3500 bioloģiskās 

200 Bērzes pag. 
„Kr īgeri” 

Kaķenieku ciema NAI 1987 200 bioloģiskās 100 Annenieku pag. 
Kaķenieku ciemā 

 Auru ciema NAI 1987 200 bioloģiskās 100 Auru pag. pie 
mājām 
„Zemgalieši” 

Gardenes ciema NAI 
1997 450 bioloģiskās 

200 Auru pag. Gardenes 
ciemā 

Ķirpēnu ciema NAI 
1982 200 bioloģiskās 

100 Auru pag. Ķirpēnu 
ciemā 

Bērzes ciema NAI 1991 100 bioloģiskās 100 Bērzes pag. 
„T īrība” 

Šķibes ciema NAI 1979 400 bioloģiskās 100 Bērzes pag. Šķibes 
ciemā 

Bikstu ciema NAI 2010 75 bioloģiskās 100 Bikstu pag. „Lāses” 
Bikstu skolas NAI Līvu 
ciemā 

2010 3,5 bioloģiskās 50  (jauda 4,5 m3/dn) 
Bikstu pag. 
„Alejas” 

Aizstrautnieku ciema NAI 2010 35 bioloģiskās 100 Dobeles pag. 
Aizstrautnieku 
ciemā 

Lejasstrazdu ciema NAI 1980 400 bioloģiskās 100 Dobeles pag. 
Lejasstrazdu ciemā 

Jaunbērzes ciema NAI 1980 400 bioloģiskās 100 Jaunbērzes pag. 
„Burbuļi” 

Akāciju ciema NAI 2010 35 bioloģiskās 50 Krimūnu pag. 
Akāciju ciemā 

Krimūnu ciema NAI 1982 150 bioloģiskās 100 Krimūnu pag. 
Krimūnu ciemā 

Penkules ciema NAI 1989 100 bioloģiskās 100 Penkules pag. 
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„Att īrīšanas” 
Zebrenes ciema NAI 2004 100 bioloģiskās 100 Zebrenes pag. 

Zebrenes ciemā 
Avots: SIA „Dobeles Ūdens” 

 

Notekūdeņu radītais piesārņojums atstāj negatīvas sekas gan uz apkārtējo vidi, gan uz 

cilvēku veselību. Nekvalitatīvi attīrītu notekūdeņu ievadīšana ūdenstilpēs var pasliktināt ūdens 

fizikālās īpašības, mainīt ūdens ķīmisko sastāvu un organisko un neorganisko vielu saturu 

ūdenī, kā arī ūdenstilpēs var nokļūt patogēnās baktērijas un vīrusi. 

2.9.4. Siltumapgāde 

Siltumapgādes nodrošinājums Dobeles novada teritorijā ir atšķirīgs – tiek izmantota 

gan centralizēta siltumapgādes sistēmas, gan lokālās apkures sistēmas.  

Centralizēti siltumapgāde tiek  nodrošināta Dobeles pilsētā, Zebrenes pagasta Zebrenes 

ciemā un Krimūnu pagastā, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Dobeles 

enerģija”. Dobelē centralizētajiem siltumapgādes tīkliem ir pieslēgtas visas daudzstāvu 

daudzdzīvokļu mājas un lielākā daļa sabiedrisko objektu pilsētas robežās (~75 - 80% māju). 

Pilsētas siltumtrases garums ir 22,7 km un patērētājus ar siltumu un karsto ūdeni apgādā 6 

katlu mājas, kur par kurināmo tiek izmantota dabasgāze. Zebrenes pagastā centralizētajiem 

siltumapgādes tīkliem ir pieslēgtas 3 daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas, 13 individuālās mājas, 

no kurām tikai 6 izmanto centralizēto apkures sistēmu, un citi objekti. Pagasta siltumtrases 

garums ir 1,75 km un kā kurināmais katlu mājā tiek izmantota malka. Krimūnu pagastā 

siltumapgāde centralizēti tiek nodrošināta tikai pagasta pārvaldes ēkā un abās Krimūnu 

pamatskolas ēkās. 

Pārējos pagastos tiek izmantotas lokālas apkures sistēmas, kur kā kurināmais tiek 

izmanota gan malka, gan ogles, gan dabasgāze. Kā negatīvu aspektu pie lokālas apkures 

sistēmas izmantošanas var minēt to, ka pagastu teritorijās tā daudzviet ir ierīkota arī 

daudzdzīvokļu mājās, izbūvējot un ierīkojot katram savu skursteni, tādējādi degradējot 

apkārtējo ainavu un paaugstinot ugunsbīstamību ēkās. 

2.9.5. Elektroniskie sakari 

Kopumā Dobeles novads ir labi nodrošināts ar sakaru komunikācijām. Fiksēto sakaru 

pieejamību Dobeles novada teritorijā nodrošina SIA „Lattelecom”, piedāvāto sakaru 

pieejamība ir pietiekoša, ir modernizēta ciparu sistēma.  
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Mobilos sakarus novadā nodrošina vairāki operatori – SIA „Latvijas Mobilais 

telefons”, SIA „Tele2” un SIA „Bite Latvija”.  

2.9.5.1. tabula 

Mobilo sakaru bāzes stacijas Dobeles novadā 

Administrat īvā 
teritorija 

Adrese Kadastra Nr. Raksturojums 

LMT 
Auru pagasts „Gardenieki” 4646 001 0119  Uz zemes gabala atrodas radiotornis 

un iekārtu ēka 
Bikstu pagasts „LMT Sakari” 4654 006 0229 Uz zemes gabala atrodas antenu 

tornis un konteiners 
Jaunbērzes pagasts „Tornīši” 4668 001 0087 Uz zemes gabala atrodas sakaru 

tornis un konteiners sakaru iekārtām 
Jaunbērzes pagasts „LMT Sakari” 4668 002 0102 Uz zemes gabala atrodas antenu 

tornis un konteiners 
Krimūnu pagasts „LMT Sakari” 4672 005 0293 Uz zemes gabala plānots uzprojektēt, 

uzbūvēt, nodot ekspluatācijā un 
ekspluatēt jaunu bāzes staciju, 
sastāvošu no radiotorņa un 
aparatūras konteinera 

Naudītes pagasts „LMT Sakari” 4680 003 0366 Uz zemes gabala atrodas antenu 
tornis un konteiners 

TELE 2 
Annenieku pagasts p/n Kaķenieki  Bāzes stacija 
Naudītes pagasts „Ceriņi” 4680 003 0067  

 
Bāzes stacija 

Jaunbērzes pagasts Bērzu iela 8 4668 001 0159 Bāzes stacija 
BITE  Latvija 

Krimūnu pagasts „Dadzīši”  78 m masts 
Annenieku pagasts Skolas iela 2  78 m masts 
Jaunbērzes pagasts „Liepiņas0”  78 m masts 
Avots: SIA „LMT”, SIA „TELE 2”, SIA „BITE Latvija” 

 

Visos novada pagastos un pilsētā ir izveidoti publiskie interneta pieejas punkti. 

Interneta pakalpojumus novadā sniedz SIA „Ilva”, SIA „Net”, SIA „Datorcentrs”, kā arī 

mobilo sakaru sniedzēji. 

Dobeles pilsētā iedzīvotājiem ir pieejama kabeļtelevīzija, savukārt pārējā novada 

teritorijā ir pieejami virszemes TV un satelīta TV pakalpojumi.  

 

2.10. Sociālā infrastrukt ūra 
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2.10.1. Izglītība 

Viena no likumā „Par pašvaldībām” noteiktā pašvaldības funkcija ir gādāt par 

iedzīvotāju izglītību. Dobeles novadā izglītības darbu koordinē, pārrauga un organizē Dobeles 

novada pašvaldības Izglītības pārvalde. 

Izglītības jomā 2009. – 2011.gadā ir veikta Dobeles novada izglītības iestāžu 

reorganizācija, optimizējot novada izglītības iestādes. Kopumā novadā darbojas 30 izglītības 

un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 

 

2.10.1.1. att. Izglītības iestādes Dobeles novadā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 

Pirmsskolas izglītība 

Pirmsskolas izglītību novadā nodrošina: 

1. Dobeles PII „Spodrītis” Dobeles pilsētā; 

2. Dobeles PII „Zvaniņš” Dobeles pilsētā; 

3. Dobeles PII „Jāņtārpiņš” Dobeles pilsētā; 

4. Dobeles speciālā PII „Valodiņa” Dobeles pilsētā; 

5. Auru PII „Auriņš” Auru pagastā; 

6. Jaunbērzes PII „Minkuparks” Jaunbērzes pagastā; 

7. Annenieku PII „Riekstiņš” Annenieku pagastā. 
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Novadā ir 8 izglītības iestādes, pie kurām ir izveidotas pirmsskolas izglītības grupas: 

1. Krimūnu pamatskolas PII (Krimūnu pagasts); 

2. Penkules pamatskolas PII (Penkules pagasts); 

3. Naudītes pamatskolas PII (Naudītes pagasts); 

4. Bikstu pamatskolas PII (Bikstu pagasts); 

5. Gardenes pamatskolas PII (Auru pagasts); 

6. Dobeles Kristīgā pamatskola (Dobeles pilsēta); 

7. Lejasstrazdu pamatskola (Dobeles pagasts); 

8. Bērzupes speciālā internātpamatskola (Annenieku pagasts). 

Pamatizglītība 

Dobeles novadā pamatizglītības programmu 1.-9. klasei realizē 11 pašvaldības mācību 

iestādes: 

1. Dobeles Kristīgā pamatskola (Dobeles pilsēta); 

2. Dobeles 1.vidusskola (Dobeles pilsēta); 

3. Annenieku pamatskola (Annenieku pagasts); 

4. Bērzupes speciālā internātpamatskola (Annenieku pagasts); 

5. Gardenes pamatskola (Auru pagasts); 

6. Krimūnu pamatskola (Krimūnu pagasts); 

7. Lejasstrazdu pamatskola (Dobeles pagasts); 

8. Mežinieku pamatskola (Jaunbērzes pagasts); 

9. Naudītes pamatskola (Naudītes pagasts); 

10. Penkules pamatskola (Penkules pagasts); 

11. Bikstu pamatskola (Bikstu pagasts). 

Pamatizglītības pirmā posma programmu realizē Dobeles sākumskola (Dobeles 

pilsēta). Pamatizglītības otrā posma izglītības programmu realizē Dobeles Valsts ģimnāzija 

(Dobeles pilsēta) un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola (Dobeles pilsēta). 

Vidējā izglītība 

Vidējās izglītības programmas tiek realizētas trijās Dobeles novada pašvaldības mācību 

iestādēs: 

1. Dobeles 1.vidusskolā (Dobeles pilsēta); 

2. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā (Dobeles pilsēta); 

3. Dobeles Valsts ģimnāzijā (Dobeles pilsēta). 

Profesionālā izglītība 
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Profesionālo izglītību Dobeles novadā nodrošina valsts izglītības iestāde Apguldes 

arodvidusskola (Naudītes pagasts) un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

(Dobeles pilsēta). 

Profesionālās ievirzes izglītība 

1. Mūzikas skola (Dobeles pilsēta); 

2. Mākslas skola (Dobeles pilsēta); 

3. Sporta skola (Dobeles pilsēta). 

Interešu izglītība 

Dažādas interešu izglītības programmas tiek piedāvātas visās novada vispārizglītojošās 

skolās un Dobeles Bērnu un jauniešu centrā (Dobeles pilsētā). 

Zinātne 

Dobelē strādā Latvijas Valsts Augļkopības institūts, kas atrodas Zemkopības 

ministrijas pārziņā un ir vadošā zinātniskā institūcija Latvijas augļkopības nozarē, kas 

izveidojusies par Latvijas augļkopības zinātnes centru. Valsts Augļkopības institūtā tiek veikti 

augļkopības nozarei aktuāli un prioritāri zinātniskie pētījumi, kuru rezultāti tiek nodoti 

Latvijas komercaugļkopjiem un pārtikas ražošanas uzņēmumiem gan sniedzot 

rekomendācijas, gan izstrādājot jaunus produktus, gan inovatīvu tehnoloģiju veidā. Institūts 

strādā un attīstās augļkopības un veselīgas pārtikas izpētes zinātniskās darbības jomā, augļu 

koku, ogulāju un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzības un to ilgtspējīgas izmantošanas jomā, 

kā arī sadarbojas ar Latvijas lauksaimniecības nozares interešu grupām un atsevišķiem 

uzņēmumiem, augļkopības un veselīgas pārtikas ražošanas jomās.  
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2.10.2. Kultūra un sports 

 

2.10.2.1. att. Kult ūras un sporta iestādes Dobeles novadā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

Kultūrvide ir gan nozīmīgs resurss novada ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgai 

attīstībai, gan arī dzīves vides kvalitāti ietekmējošs faktors. Dobeles novadā - pilsētā un 

gandrīz katrā pagastā, darbojas kultūras iestādes, kas ir arī vienīgie profesionālās un 

amatiermākslas pieejamības nodrošinātāji lauku apvidū un kas veic vietējās kultūrvides 

uzturēšanas un attīstības funkcijas. 

Novada kultūras iestādes 

1. Dobeles pilsētas kultūras nams; 

2. Bikstu pagasta kultūras un atpūtas centrs; 

3. Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras un sporta centrs; 

4. Jaunbērzes kultūras nams; 
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5. Penkules kultūras nams; 

6. Krimūnu tautas nams. 

Nozīmīga kultūras iestāde novadā ir Amatu māja Dobeles pilsētā, kur ir radīta 

labvēlīga vide seno  un mūsdienu amatu apgūšanai. 

Bibliotēkas 

Novadā ir izveidots vienots bibliotēku tīkls, ar Centrālo biblitēku Dobeles pilsētā un 11 

fili ālbibliotēkām: 

1. Bērzes bibliotēka Bērzes pagastā; 

2. Šķibes bibliotēka Bērzes pagastā; 

3. Krimūnu bibliotēka Krimūnu pagastā; 

4. Bikstu bibliotēka Bikstu pagastā; 

5. Annenieku bibliotēka Annenieku pagastā; 

6. Penkules bibliotēka Penkules pagastā; 

7. Naudītes bibliotēka Naudītes pagastā; 

8. Jaunbērzes bibliotēka Jaunbērzes pagastā; 

9. Zebrenes bibliotēka Zebrenes pagastā; 

10. Aizstrautnieku bibliotēka Dobeles pagastā pagastā; 

11. Lejasstrazdu bibliotēka Dobeles pagastā  

 un 1 grāmatu izsniegšanas punktu Auru pagasta Auru ciematā.  

Muzeji 

Dobeles novadā ir pieejami 3 ir valsts akreditēti muzeji: 

1. Dobeles novadpētniecības muzejs; 

2. K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas” (atrodas LZM pārraudzībā); 

3. P.Upīša memoriālais muzejs (Latvijas Augļkopības institūta pārraudzībā).  

Sporta iestādes 

Sporta darba mērķis ir veicināt veselas un sabiedriski aktīvas sabiedrības veidošanu. 

Novadā darbojas 4 sporta centri: 

1. Dobeles sporta centrs; 

2. Kaķenieku kultūras un sporta centrs Annenieku pagastā; 

3. Bikstu sporta un atpūtas centrs Bikstu pagastā; 

4. Penkules sporta centrs Penkules pagastā. 
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Novadā darbojas vairākas sporta bāzes: 

� sporta zāles Dobelē, Zebrenes, Bikstu, Krimūnu, Penkules un Jaunbērzes pagastā, 

Annenieku pagastā Anneniekos un Kaķeniekos, Auru pagasta Gardenē, Naudītes 

pagastā Naudītē un Apguldē un Dobeles pagasta Lejasstrazdos; 

� stadions un sporta laukumi Dobelē, Bikstu, Annenieku un Krimūnu pagastā, 

Naudītes pagastā Naudītē un Apguldē, Auru pagastā Gardenē un Auru ciematā; 

� šautuve, peldbaseins, svarcelšanas zāles, skeitparks, hokeja laukums un kompleksais 

sporta spēļu laukums Dobelē; 

� mototrase Auru pagastā. 

2.10.3. Veselības un sociālā aprūpe 

 

2.10.3.1. att. Veselības un sociālās aprūpes nodrošinājums Dobeles novadā 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 
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Veselības aprūpe 

Medicīniskos pakalpojumus novadā nodrošina dažāda profila ārstniecības iestādes: 

1. SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, kur sniedz nepārtrauktu neatliekamo 

medicīnisko, ambulatoro un stacionāro palīdzību; 

2. Kaķenieku ambulance (Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā); 

3. feldšerpunkts (Krimūnu un Penkules pagastā, Bērzes pagasta Šķibes un Bērzes 

ciemā, Naudītes pagasta Apguldes un Naudītes ciemā); 

4. doktorāts (Jaunbērzes pagastā un Dobelē); 

5. ārstu privātprakses (Auru pagasta Auru ciemā, Dobeles pagasta Aizstrautnieku un 

Lejasstrazdu ciemā un Dobelē). 

Novadā ir pieejamas 7 aptiekas, no kurām 6 ir pilsētā un viena Annenieku pagasta 

Kaķenieku ciemā. 

Dobeles novadā sociālos pakalpojumus nodrošina Dobeles novada pašvaldības iestāde 

- Sociālais dienests. Dienestu veido divas nodaļas – Sociālās palīdzības un Sociālo 

pakalpojumu nodaļa. Sociālā dienesta pārziņā atrodas: 

� ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” (Dobeles pagastā); 

� Dobeles Sociālo pakalpojumu centrs; 

� grupu dzīvokļi; 

� aprūpes mājās birojs; 

� sociālā dzīvojamā māja Jaunbērzes pagastā. 

2.11. Attīstības priekšnoteikumu un iespēju vērt ējums  

Dobeles novada izaugsme un attīstība būs atkarīga no tā, kā pašvaldība izmantos savas 

priekšrocības un attīstības iespējas. 

Saskaņā ar Dobeles novada attīstības programmas 2011.-2014.gadam pašreizējās 

situācijas un SVID analīzi ir noteiktas novada attīstības pamatvērtības, kā arī izvirzītas 

attīstības iespējas. Pilna novada SVID analīze izvērstā veidā ir veikta attīstības programmā.  

Dobeles novada attīstības pamatvērt ības: 

1. Nacionālas nozīmes: 

• Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes un senas, stabilas 

lauksaimniecības tradīcijas; 
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• Annenieku pagasta teritorija piemērota dabasgāzes glabātuves ierīkošanai; 

• Dabasgāzes tīkls ar vienu atzara galapunktu Dobeles pilsētā šķērso Annenieku, 

Auru, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu pagasta teritoriju; 

• Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums (reģiona centra Jelgavas un galvaspilsētas 

Rīgas tuvums), laba transporta un sakaru infrastruktūra; 

• Spēcīgi lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, eksportspējīgi 

rūpniecības uzņēmumi un uzņēmumi, kas izstrādā inovatīvus produktus; 

• Atpazīstami tūrisma objekti (P.Upīša dārzs, „Pokaiņi”, K.Ulmaņa piemiņas 

muzejs „Pikšas”, Dobeles muzejs). 

2. Reģionālas nozīmes: 

• Maz gaisa piesārņojuma avotu, līdz ar to laba gaisa kvalitāte novadā; 

• Daudzveidīgs reljefs un ainavas - auglīgi līdzenumi A daļā, plašas mežainas 

pauguraines R daļā 

3. Vietējas nozīmes: 

• Lielie rūpniecības uzņēmumi pārsvarā izvietoti ražošanas zonās, netraucējot 

dzīvojamās zonas; 

• Pieejamas pašvaldības teritorijas rūpnieciskās apbūves attīstībai; 

• Blīvs valsts un pašvaldības autoceļu tīkls; 

• Laba sporta bāžu un kultūras iestāžu pieejamība; 

• Sakārtota vides infrastruktūra pilsētas centrā kultūras pasākumu rīkošanai; 

• Pietiekami ūdens resursi; 

• Plaša centralizētā ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēma; 

• Vienota atkritumu apsaimniekošana; 

• Labi izveidota infrastruktūra un pakalpojumu pieejamība; 

• Banku un valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība. 

Dobeles novada attīstības iespējas: 

1. Nacionālas nozīmes: 

• Dabasgāzes krātuves attīstība; 

• Elektroenerģijas piegādes drošības paaugstināšana; 

• Videi draudzīga tūrisma un apkalpojošās infrastruktūras attīstība; 

• ES fondu finansējuma piestīšana novada infrastruktūras sakārtošanai. 
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2. Reģionālas nozīmes: 

• Alternatīvas enerģijas izmantošana un vidi saudzējošu tehnoloģiju izmantošana; 

• Industriālo, tehnoloģisko centru izveides sekmēšana, kā arī industriālo teritoriju 

attīstība; 

• Uzņēmējdarbību atbalstošas, labvēlīgas vides veicināšana. 

3. Vietējas nozīmes: 

• Netradicionālas lauksaimniecības popularizēšana teritorijās ar zemu auglības 

rādītāju; 

• Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība dzelzceļa tuvumā; 

• Pieejamības nodrošinājuma uzlabošana visām novada apdzīvotajām vietām ar 

novada centru; 

• Pašvaldības īpašumā atrodas ēkas un telpas, kuras var izmantot alternatīvo 

sociālo pakalpojumu izveidei un attīstībai; 

• Degradēto teritoriju sakopšana un efektīva izmantošana nākotnē; 

• Daudzveidīgu tūrisma un rekreācijas objektu attīstības veicināšana; 

• Aktīvā dzīvesveida veicināšana un popularizēšana; 

• Plaši atpazīstamu kultūras un sporta pasākumu ar lielu apmeklētāju skaitu 

rīkošana; 

• Atkritumu apsaimniekošanas modernizēšana un pilnveidošana; 

• Kultūrvēsturisko objektu iesaistīšana ekonomiskajā apritē, veicinot to 

saglabāšanu un tālāko attīstību. 
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3. NOVADA PERSPEKTĪVĀ ATT ĪSTĪBA 

Dobeles novada teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar novada ilgtermiņa 

attīstības stratēģiju, kurā ir definēta gan novada attīstības vīzija, gan stratēģiskie mērķi. 

Novada attīstības vīzija: 

Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina 

iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo 

uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, 

kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē 

iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, 

konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji 

attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Novada attīstības stratēģiskie mērķi teritorijas pl ānojuma aspektā: 

� attīstīta un sakārtota dzīves, darba un atpūtas vide; 

� attīstīta uzņēmējdarbības vide. 

Novada attīstības ilgtermiņa priorit ātes teritorijas plānojuma aspektā: 

� pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta pakalpojumi; 

� attīstīta inženiertehniskā infrastruktūra. 

 

Plānošanas periodā līdz 2025.gadam Dobeles novadā ir noteikti trīs līmeņu attīstības 

centri: 

• reģionālas nozīmes attīstības centrs – Dobeles pilsēta; 

• novada nozīmes attīstības centri - Biksti Bikstu pagastā, Jaunbērze Jaunbērzes pagastā, 

Kaķenieki Annenieku pagastā, Krimūnas Krimūnu pagastā, Naudīte Naudītes pagastā, 

Penkule Penkules pagastā; 

• vietējas nozīmes attīstības centri – Annenieki Annenieku pagastā, Akācijas Krimūnu 

pagastā, Apgulde Naudītes pagastā, Auri, Ķirpēni un Gardene Auru pagastā, Bērze, 

Milti ņi un Šķibe Bērzes pagastā, Aizstrautnieki un Lejasstrazdi Dobeles pagastā, 

Zebrene Zebrenes pagastā. 
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3.1. att.Dobeles novada perspektīvie attīstības centri 
Avots: Dobeles novada pašvaldība 

 
Nākotnes redzējums novada attīstības centros 

Att īstības 
centrs 

Uzlabojamie kritēriji Centra n ākotnes redzējums 

Reģionālas nozīmes attīstības centrs 
Dobele Zinātniski pētnieciskā centra 

pilnveidošana un tehnoloģiskā 
parka izveidošana un attīstība. 

Darba tirgus pieprasījumam 
atbilstoša kvalificēta 
darbaspēka sagatavošana 
Zemgales reģionam un Dobeles 
novadam. 

Industriālā un transporta riska 

Novada sociālās un ekonomiskās attīstības 
virzītājspēks, kurā ir plaša dažādu resursu koncentrācija. 

Plaši pieejami novada pārvaldes administratīvie 
pakalpojumi, valsts iestāžu pakalpojumi un darījumi. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ielu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu kultūras, sporta 
un atpūtas infrastruktūru. 

Attīstīta dzelzceļa satiksmes ar Jelgavu, Rīgu un 
Liepāju. 
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samazināšanas pasākumu 
realizācija. 

Pilsētas infrastruktūras 
pilnveidošana. 

Pievilcīga vide tūristiem. 
Pieejama kvalitatīva dažādu līmeņu izglītība.  
Pieejami ārstniecības iestāžu pakalpojumi. 
Attīstīta zinātniski pētnieciskā infrastruktūra – Latvijas 

Valsts Augļkopības institūts, biznesa inkubators. 
Attīstīta ķīmiskā, tekstila un metālapstrādes 

rūpniecība, lauksaimniecisko produktu pārstrāde. 

Novada nozīmes attīstības centri 
Biksti  Inženiertehniskās 

infrastruktūras pilnveidošana. 
Izglītības, sporta un kultūras 

infrastruktūras attīstība. 
Tūrisma infrastruktūras 

attīstība. 
Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 

Kvalitatīva dzīves vide ar lielu nozīmi apkārtējās 
teritorijas apkalpē un ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības,  
kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas vieta. 
Attīstīta lauksaimiecības produkcijas ražošana, 

pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību. 

Jaunbērze Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Izglītības, sporta un kultūras 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības, 
kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas vieta. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, 

pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību. 

Attīstīta amatniecība, lauku tūrisms, uzņēmējdarbība. 

Kaķenieki 
 

Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Izglītības, sporta un kultūras 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības, 
kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, 

pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību. 

Zaļais tirdziņš. 
Attīstīts lauku tūrisms, uzņēmējdarbība. 

Krim ūnas Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Izglītības, sporta un kultūras 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Pasažieru pārvadājumu pa 

dzelzceļu atjaunošana. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības, 
kultūras un atpūtas infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Attīstīta intensīvā lauksaimniecības produkcijas 

ražošana, pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību. 
Attīstīts lauku tūrisms, uzņēmējdarbība. 
Atjaunota dzelzceļa satiksme. 

Naudīte Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Izglītības, sporta un atpūtas 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības, sporta 
un atpūtas infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, 

pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību. 

Attīstīts lauku un medību tūrisms. 

Penkule Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Izglītības, sporta un kultūras 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības, 
kultūras un sporta infrastruktūru. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Attīstīta intensīvā lauksaimniecības produkcijas 

ražošana, pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
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 lauksaimniecību. 
Attīstīts lauku tūrisms, uzņēmējdarbība. 

Vietējas nozīmes attīstības centri 
Annenieki Inženiertehniskās 

infrastruktūras pilnveidošana. 
Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru.  

Speciālās izglītības pieejamība. 
Tūrisma pakalpojumu sniegšanas vieta. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana. 

Auri Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Pasažieru pārvadājumu pa 

dzelzceļu atjaunošana. 

Dobeles pilsētas tuvums,  ērta sasniedzamība un 
kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru nosaka teritorijas 
pievilcību dzīvesvietas izvēlei. 

Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 
Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana, 

lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārstrāde, pakalpojumi, 
kas saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. 

Attīstīta amatniecība un lauku tūrisms. 
Atjaunota dzelzceļa satiksme. 

Ķirp ēni Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Autoceļu rekonstrukcija. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru.  

Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana, 
lauksaimniecības produktu pārstrāde. 

Gardene Izglītības un sporta 
infrastruktūras attīstība. 

Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai. 

Dobeles pilsētas tuvums,  ērta sasniedzamība un 
kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu inženiertehnisko 
infrastruktūru nosaka teritorijas pievilcību dzīvesvietas 
izvēlei. 

Sakārtota izglītības infrastruktūra, attīstīta sporta un 
atpūtas infrastruktūra. 

Attīstīta uzņēmējdarbība. 

Apgulde Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Izglītības, sporta un atpūtas 

infrastruktūras attīstība. 
Autoceļu rekonstrukcija. 
Pasažieru pārvadājumu pa 

dzelzceļu atjaunošana. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu sporta un 
atpūtas infrastruktūru. 

Attīstīts profesionālās izglītības centrs saistībā ar 
lauksaimnieciskās izglītības iegūšanas iespējām. 

 Attīstīta intensīvā un netradicionālā lauksaimnieciskā 
ražošana, lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārstrāde, 
pakalpojumi, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi. 

Attīstīta amatniecība un lauku tūrisms. 
Atjaunota dzelzceļa satiksme. 

Bērze Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Autoceļu rekonstrukcija. 
 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru.  

Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana, 
lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārstrāde, pakalpojumi, 
kas saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. 

Milti ņi Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
 

Dobeles pilsētas tuvums,  ērta sasniedzamība un 
kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru nosaka teritorijas 
pievilcību dzīvesvietas izvēlei. 

Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana, 
lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārstrāde, pakalpojumi, 
kas saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. 

Attīstīta uzņēmējdarbība. 
Veloceliņš Dobele - Nākotne 

Šķibe Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 

Dobeles pilsētas tuvums,  ērta sasniedzamība un 
kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru nosaka teritorijas 
pievilcību dzīvesvietas izvēlei. 
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 Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana, 
lauksaimnieciskie pakalpojumi, pārstrāde, pakalpojumi, 
kas saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. 

Attīstīta uzņēmējdarbība. 
Veloceliņš Dobele – Nākotne 
Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 

Aizstrautnieki Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Autoceļu rekonstrukcija. 
 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru.  

Attīstīta intensīvā un netradicionālā lauksaimnieciskā 
ražošana, lauksaimnieciskie pakalpojumi un pārstrāde, 
pakalpojumi, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi. 

Attīstīta amatniecība un lauku tūrisms. 
Administratīvo pakalpojumu saņemšanas vieta. 

Lejasstrazdi Izglītības un atpūtas 
infrastruktūras attīstība. 

Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
Autoceļu rekonstrukcija. 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, attīstītu izglītības 
infrastruktūru. 

Attīstīta lauksaimnieciskā ražošana, lauksaimnieciskie 
pakalpojumi un pārstrāde, pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecības produktu pārstrādi. 

Attīstīts lauku tūrisms. 
Attīstīts, moderns ģimenes atbalsta centrs. 

Akācijas Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. 
 

Dobeles pilsētas tuvums,  ērta sasniedzamība un 
kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru nosaka teritorijas 
pievilcību dzīvesvietas izvēlei. 

Attīstīta intensīvā lauksaimnieciskā ražošana,  
pārstrāde. 

Zebrene Inženiertehniskās 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Sporta un atpūtas 
infrastruktūras attīstība. 

Autoceļu rekonstrukcija. 
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu ceļu un 
inženiertehnisko infrastruktūru, sakārtotu sporta un 
atpūtas infrastruktūru. 

Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, 
pārstrāde un pakalpojumi, kas saistīti ar 
lauksaimniecību, netradicionālā lauksaimniecība. 

Attīstīta amatniecība. 
Attīstīts lauku un medību tūrisms. 

 

Teritorijas plānojuma risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju. 
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Viens no novada attīstības priekšnoteikumiem ir laba iekšējā un ārējā sasniedzamība. 

Novada esošais autoceļu tīkls ir pietiekami funkcionāls, taču būtiski jāpaaugstina ceļu 

kvalitāte, tos rekonstruējot, uzlabojot segumu, veidojot jaunas trases. Lai veicinātu attīstības 

centru funkcionālo papildinātību dažādās jomās, jāuzlabo mobilitāte, sakārtojot un attīstot ceļu 

infrastruktūru, nodrošinot pieejamu un ērtu sabiedrisko transportu. Tāpat ir jāveido integrēts 

un sabalansēts transporta infrastruktūras tīkls, kurā iekļaujas veloceliņi, autoceļi un dzelzceļš. 

Izstrādātais novada plānojums paredz koncentrēt attīstību jau esošajās apdzīvotajās 

vietās. Novads attīstās apdzīvojumu un apbūvi koncentrējot esošo apdzīvotības centru robežās, 

kas, savukārt, nozīmē, ka publiskā un sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūra var tikt 

izveidota, attīstīta, kvalitatīva un uzturēta ar mazākiem līdzekļiem, tādējādi sekmējot novada 

ilgtspējīgu attīstību. Plānojot jaunu objektu būvniecību novadā, iespēju robežās tiek izmantota 

jau esošā infrastruktūra un neizmantotās, pamestās apbūves teritorijas, kā arī nav pieļaujama 

blīva dzīvojamo māju apbūve ārpus esošo ciemu robežām. 
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Dobeles pilsētā un ap to tiek koncentrēta rūpnieciskā ražošana, savukārt lielāko daļu 

novada lauku telpas aizņem lauksaimniecības zemes un nedaudz arī mežu areāli. Nākotnē 

nebūtu pieļaujama lauksaimniecības zemju transformācija par apbūves teritorijām. Ņemot vērā 

infrastruktūras pieejamību un tās pievienošanas iespējas, kā arī esošo un perspektīvo autoceļu 

un dzelzceļa infrastruktūru, par perspektīvām rūpniecības teritorijām ir uzskatāmas: 

� attīstības zona Dobelē Lauku ielā (piemērota rūpnieciskai ražošanai); 

� attīstības zona Dobelē Elektrības ielā (piemērota rūpnieciskai ražošanai); 

� attīstības zona Auru pag. Gardenē  (piemērota rūpnieciskai ražošanai). 

Novada teritorijā (Annenieku, Bikstu, Zebrenes un Naudītes pagasts) atrodas valsts 

nozīmes zemes dzīļu nogabals „Dobeles struktūra”2, kur perspektīvā varētu tikt izveidots 

starptautiskas nozīmes infrastruktūras objekts – Dobeles gāzes krātuve, kas būtu šāda veida 

lielākais objekts Eiropā.3 

Kaimiņu novadu funkcionālās ietekmes areāli (kopīgās interešu teritorijas) 

Dobeles novada teritorija robežojas ar sešiem novadiem: Jelgavas, Tērvetes, Auces, 

Brocēnu, Jaunpils un Tukuma novadu. Vairāku pašvaldību kopējās intereses veidojas, 

balstoties uz to specializāciju noteiktu pakalpojumu, atsevišķu resursu sniegšanā, darba vietu 

nodrošināšanā utt.. 

Ar Dobeles novada un kaimiņu pašvaldību funkcionālās ietekmes areāliem tiek 

saprastas funkcionāli saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus Dobeles novada 

robežām. Faktiski dabā, lielākoties, to robežas nav nosakāmas. Blakus esošās teritorijas 

ietekmē viena otru, un apkārtējās teritorijas konteksts ir ļoti svarīgs plānošanas procesā.  

Kā redzams Dobeles novada telpiskās attīstības shēmā, no sešiem novadiem, kas 

robežojas ar mūsu novadu, divi (Tukuma un Brocēnu novads) nav iezīmēti kā funkcionālie 

ietekmes areāli, jo to ietekme ir salīdzinoši zema. Iespējams tas izskaidrojams ar to, ka šo 

novadu centri un ciemi atrodas salīdzinoši tālāk nekā pārējo kaimiņu novadu. 

 

Risinot Dobeles novada teritorijas attīstības jautājumus, jāņem vērā un jāveic kopīgs 

darbs vairāku jautājumu risināšanā: 

                                                 
2 2008.gada 7.jūlija MK noteikumi Nr.524 „Valsts nozīmes  zemes dzīļu nogabals „Dobeles struktūra””. 

3 LIAA 2010.gada pētījums „Ģeoloģiskā un ekonomiskā izpēte par dabasgāzes pazemes krātuves iespējamo 
izveidi Latvijā, Dobeles rajonā” 
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• par kapu aizsargjoslām, jo Dobeles novada teritorijā atrodas daļa no Jaunpils 

novada Jaunpils pagasta Sparvu kapu aizsargjoslas, Tukuma novada Džūkstes 

pagasta Ķunduru kapu aizsargjoslas un Tērvetes novada  Tērvetes pagasta 

Mežmaliešu kapu aizsargjoslas, savukārt Dobeles novada Naudītes pagasta 

Maskaļķu kapu aizsargjoslas daļa atrodas Auces novada teritorijā; 

• jautājumu par Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 – 

dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” (kopīgi ar Jelgavas novadu) un dabas 

lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” (kopīgi ar Tērvetes novadu) teritoriju 

saglabāšanu un uzturēšanu; 

• kopīgi risināmi jautājumi par ceļu apsaimniekošanu ar kaimiņu pašvaldībām; 

• meliorācijas sistēmu objektu apsaimniekošana, piemēram, Vecbērzes polderis 

atrodas gan mūsu, gan Jelgavas novada teritorijā. 



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

127 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS  



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

128 

 

Pielikums Nr. 1 Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala 
“Dobeles struktūra” robežu shēma un robežpunktu koordinātas  

 

 
Robežpunktu koordinātas 

Nr. 
p.k. 

Robežpunkts X koordināta Y koordināta 

1. 1 270143,6 432974,2 
2. 2 271721,6 432430,2 
3. 3 272688,0 432592,4 
4. 4 273555,9 433001,5 
5. 5 275022,7 434074,6 
6. 6 277173,7 436168,2 
7. 7 280030,4 440203,8 
8. 8 279934,6 446808,5 
9. 9 279678,6 447609,7 
10. 10 279149,4 448168,0 
11. 11 278439,6 448263,1 
12. 12 277581,1 448154,4 
13. 13 276508,9 447855,5 
14. 14 275407,8 447273,1 
15. 15 274106,0 445622,0 
16. 16 272409,2 442328,9 
17. 17 270984,1 438492,0 
18. 18 270034,0 434052,2 
Avots: MK 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.524 
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Pielikums Nr.2 Dobeles novada valsts nozīmes ūdensteces un ūdensnotekas 
Dobeles novada valsts nozīmes ūdensteces un ūdensnotekas 

Nr.p.k. Nosaukums ŪSIK kods 
Kopgarums 
novadā, km 

Regulētā posma 
garums, km 

1. Abaviņa 362934:01 3,00 3,00 
2. Akāciju grāvis 382434:01 7,62 7,62 
3. Ālave 38222:01 29,42 29,42 
4. Apguldes ezera grāvis 382222:01 11,17 10,55 
5. Apšupes strauts 381644:01 5,98 5,98 
6. Auce 3824:01 37,74 4,36 
7. Aurupīte 382224:01 6,27 6,27 
8. Balžņa 382272:01 10,42 10,42 
9. Bērze 3822:01 102,91 8,00 
10. Bikstupe 38226:01 15,72 11,81 
11. Bitšķēpu strauts 3822552:01 4,1 4,1 
12. Čabu grāvis 3816442:01 6,31 6,31 
13. Dreimaņu strauts 381642:01 9,01 9,01 
14. Eglone 382632:01 6,41 6,41 
15. Gardene 382254:01 17,89 17,89 
16. Gaurata 38168:01 11,57 11,57 
17. Govainis 38244:01 11,79 11,79 
18. Grieņu grāvis 381656:01 8,29 8,29 
19. Jaunzemju grāvis 3826612:01 1,23 1,23 
20. Jugliņa 382226:01 15,24 15,24 
21. Kalves grāvis 3816814:01 5,93 5,93 
22. Kaulaiņu grāvis 382262:01 1,04 1,04 
23. Kliederu grāvis 3816832:01 5,10 5,10 
24. Krievaine 3826614:01 0,91 0,91 
25. Leinertu dīķu strauts 382242:01 6,95 6,95 
26. Līčupe 382294:01 4,56 4,56 
27. Mežinieku upīte 38174196:01 4,85 4,85 
28. Midzeņu grāvis 382276:01 5,30 5,30 
29. Mucenieku grāvis 3822542:01 8,55 8,55 
30 Pienava 38166:01 14,26 8,06 
31. Pikšu grāvis 3822112:01 2,15 2,15 
32. Puktu grāvis 382422:01 1,94 1,94 
33. Rīgava 38246:01 5,06 5,06 
34. Sellīte 381662:01 5,76 5,76 
35. Sesava 38224:01 22,35 1,91 
36. Šķibes dārza grāvis 3822212:01 7,43 7,43 
37. Skujaine 38266:01 5,85 1,00 
38. Smukupīte 3822922:01 1,32 1,26 
39. Snierājs 382252:01 8,39 8,39 
40. Strautiņauce 3824312:01 3,60 3,60 
41. Strautiņu grāvis 382432:01 5,08 5,08 
42. Stūrupe 382292:01 6,75 0,55 
43. Tērvete 3826:01 4,10 4,10 
44. Upenieku grāvis 382436:01 5,03 5,03 
45. Vecbērzes poldera apvadkanāls 3816:01 10,65 10,65 
46. Vecmiķeļu grāvis 382462:01 0,58 0,58 
47. Vecslampe 38164:01 4,29 4,29 
48. Virkus grāvis 381682:01 7,70 7,70 
49. Zušupīte 382274:01 2,86 2,86 

KOPĀ: 397,75 306,77 
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Pielikums Nr.3 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

Potenciāli piesārņotās vietas 

Nr.
p.k. 

Vietas 
nosaukums 

Darbības 
nozare (tips) 

Raksturojums 

Dobeles pilsēta 
1. ZS 51.bataljons, 

Aizsardzības 
ministrijas 
valdījuma 
objekts, Lauku 98 

Vispārīgā valsts 
dienestu darbība 

Pilsētas nomale, purvains, krūmāji, blakus novadgrāvis, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, kūdra, gruntsūdens-0,5 m, tuvākā 
aka-700 m, tuvākās mājas-700 m, objektam valsts aizsardzība 

2. DUS „Astarte 
nafta”, Brīvības 
60 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākais ezers, dīķis-120 m, tuvākā upe Bērze-1,35 km, 
ģeoloģiskā situācija-augšējā daļā mūsdienu tehnogēnie 
nogulumi (~0,6 m) un fluvioglaciālie nogulumi (smiltis), 
dziļāk morēna (2,0 m dziļumā), gruntsūdens-2,1-2,3 m, tuvākā 
aka-120 m, tuvākās mājas-60 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija- 
mazdārziņi, teritorijā 3 „uzpildes saliņas”, lietus ūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un administratīvā ēka. Veikti sanācijas 
darbi 

3. SIA „Oktāns” 
DUS un 
degvielas bāze, 
Uzvaras 52 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākā upe, strauts-130 m, ģeoloģiskā situācija-virskārtā 
tehnogēnie nogulumi (1,5-2,0 m), smilts, grants un oļi, 
gruntsūdens-2,6-3,2 m, tuvākās mājas-45 m, tuvumā īpaši 
jutīga teritorija- mazdārziņi, Bērzes upe, uzglabā naftas 
produktus lielā daudzumā 

4. Katlu māja 
Krasta ielā 9 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Tuvākā upe-Bērze, 120 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, 
gruntsūdens-1,5 m, tuvākās mājas-30 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-Bērzes upe, tvaika un karstā ūdens piegāde, darbojās 
līdz 1999.g. un izmantoja šķidro kurināmo 

5. Mazuta 
saimniecības 
katlu māja, 
Spodrības 4a 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Tuvākais ezers, dīķis-300 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, 
gruntsūdens-1,6 m, tuvākās mājas-50 m, mazuta pārkraušana 
un glabāšana, katlu mājā izmantots šķidrais kurināmais 

6. SIA „Aksioma” 
DUS, Liepājas 
šoseja 35 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākais ezers, dīķis-210 m, tuvākā upe, strauts-230 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-
300 m, tuvākās mājas-400 m, teritorijā 3 virszemes un 7 
pazemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 285 m3 un 5 uzpildes 
vietām, ap kurām ir cietais segums 

7. SIA „Lūcija” 
DUS „Alco A”, 
Jāņa Čakstes 1 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākais ezers, dīķis-220 m, tuvākā upe Bērze-750 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-1,3 m, tuvākā aka-
120 m, tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-
mazdārziņi, teritorijā 3 uzpildes punkti, administratīvā ēka, 8 
pazemes rezervuāri un lietus notekūdens attīrīšanas ietaises, 
teritorija asfaltēta  

8. A/S „Spodrība”, 
Dzirnavu 1 

Ziepju un 
mazgāšanas, 
tīrīšanas un 
spodrināšanas 
līdzekļu ražošana 

Tuvākā upe Bērze-10 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, grants,  
gruntsūdens-1,2 m, tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-skola, Bērzes upe, mazdārziņi, ķīmiskā rūpnīca 
darbojas kopš 1960.gada 

9. DUS 
„Relserviss”, 
Uzvaras 46a 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākā upe Bērze-150 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, grants,  
gruntsūdens-1,3 m, tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-mazdārziņi 

10. SIA „Baltijas 
sveces” Uzvaras 
14a 

Ķīmiskā rūpnīca Tuvākais ezers, dīķis-330 m, tuvākā upe Bērze-300 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-1,5 m, tuvākās mājas-
50 m, ķīmiskā rūpniecība no 1966.gada 

11. SIA „Baltijas 
sveces”, Uzvaras 

Ķīmiskā rūpnīca Tuvākais ezers, dīķis-300 m, tuvākā upe Bērze-220 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-1,3 m, tuvākās mājas-
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44 50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, ķīmiskā 
rūpniecība no 1966.gada 

12. Defreo, ķīmiskā 
rūpnīca, Smilšu 2 

Ķīmiskā rūpnīca Tuvākais ezers, dīķis-350 m, tuvākā upe Bērze-240 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-1,5 m, tuvākās mājas-
40 m 

13. SIA „TENAX”, 
Spodrības 1 un 3 

Ķīmiskā rūpnīca Tuvākais ezers, dīķis-200 m, tuvākā upe-480 m, ģeoloģiskā 
situācija-smilts, gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-80 m, tuvākās 
mājas-150 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, 
ķīmiskā rūpniecība no 1966.gada 

Annenieku pagasts 
14. SIA „Agro-

Kaķenieki” 
degvielas bāze, 
Annenieku ciemā 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākā upe, strauts-20 m, ģeoloģiskā situācija-aleirītisks 
māls, gruntsūdens-4,5 m, tuvākā aka-50 m,  tuvākās mājas-50 
m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-Bēres upe, 1995.gadā 
teritorijā bija 10 virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 130 
m3 un 5 uzpildes vietām. Šobrīd teritorijā atrodas 
kokapstrādes uzņēmums 

15. SIA „Agro-
Kaķenieki” 
degvielas bāze 
Kaķeniekos 

Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

Tuvākā upe, strauts-150 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-3 m, tuvākās mājas-150 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-mazdārziņi, teritorijā 10 virszemes rezervuāri ar 
kopējo tilpumu 235 m3 un 6 uzpildes vietām. DUS teritorija 
atrodas mehāniskajā sektorā 

Auru pagasts 
16. KS „Auru 

grauds”, „Ziņģi” 
Sadedzināšanas 
iekārtas kaltes 
apsildīšanai 

Kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela 

17. SIA „Rīgas 
kombinētās 
lopbarības 
rūpnīca”, ferma 
intensīvai cūku 
audzēšanai 
„Kroņauce”, 
„Pogas”-1 

Cūku ferma Tuvākā upe Jugliņa-300 m, ģeoloģiskā situācija-virskārtā 
aramzeme, tālāk smilts un smilšmāls, dziļāk dolomīti, vēl 
dziļāk māls, merģelis, tuvākā aka-artēziskā 300 m, tuvākās 
mājas-300 m 

18. p/s „Kroņauce” 
degvielas bāze, 
Ķirpēnu ciems 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida  kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Tuvākais ezers, dīķis-50 m, tuvākā upe-50 m, ģeoloģiskā 
situācija-smilts, gruntsūdens-1,5 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās 
mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, upe 
Ālave, teritorijā 11 virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 
300 m3 un 4 uzpildes vietām 

19. P/s „Auri”  
degvielas bāze 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Tuvākā upe, strauts-50m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-70 m, 
objekta tuvumā mazdārziņi, teritorijā 12 virszemes, ar kopējo 
tilpumu 320 m3 un 4 uzpildes vietām 

20. Bijusī PSRS 
armijas teritorija 
Gardenē, BA 
novietne 

Bijušās PSRS 
armijas daļa, 
teritorijā bīstamo 
atkritumu glabātuve 

Tuvākais ezers, dīķis-teritorijā, tuvākā upe-10 m, ģeoloģiskā 
situācija-smilšmāls, gruntsūdens-1,5 m, tuvākā aka-teritorijā, 
tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-skola, 
bērnudārzs, ūdenstornis, tanku garāžu vietā iekārtota toksisko 
atkritumu glabātuve, darbības ar naftas produktiem un 
ķīmiskajiem atkritumiem 

Bērzes pagasts 
21. SIA „G un S”, 

kokapstrādes cehs 
„Imantas” 

Kokapstrādes 
iekārtas 

Tuvākā upe Bērze-250 m, ģeoloģiskā situācija-Q smilšmāls, 
tuvākā aka-400 m, tuvākās mājas-400 m, kokapstrādes 
iekārtas, kurās pārstrādā vairāk kā 3000 m3 zāģbaļķu gadā, 
iekārtas koksnes impregnēšanai, kurināmā ražošana no 
koksnes, t.sk. koka skaidām, koksnes miltiem, granulām, ja 
izmanto 100 m3 un vairāk izejvielu gadā 

22. P/S „Zelta druva” 
degvielas bāze, 
Milti ņi 

Degvielas bāze Tuvākā upe Bērze-70 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,6 m, tuvākā aka-200 m, tuvākās mājas-200 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-Bērzes upe, teritorijā 10 
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virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 500 m3 un 6 uzpildes 
vietām, pie kurām ir cietais segums 

23. SIA „Sandra” 
degvielas bāze, 
Šķibes ciems 

Degvielas bāze Tuvākā upe-100 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,5 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-50 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, teritorijā 12 
virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 320 m3 un 4 uzpildes 
vietām, pie kurām ir cietais segums 

24. Kodinātava, 
„Kodinātava” 

Pesticīdu noliktavu, 
sēklu kodinātava 

Tuvākā upe-50 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,7 m, tuvākā aka-100 m, tuvākās mājas-250 m 

25. Vērpīši, Miltiņu 
ciems „Vērpīši” 

Slaucamo govju 
ferma 

Tuvākā upe-20 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-500 m, tuvākās mājas-350 m 

Bikstu pagasts 
26. „Apsītes” 

degvielas bāze, 
„Apsītes” 

Degvielas bāze Tuvākā upe-1,5 km, tuvākais meliorācijas grāvis-50 m, 
ģeoloģiskā situācija-grants, gruntsūdens-2,2 m, tuvākā aka-
100 m, tuvākās mājas-250 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-
dziļurbuma aka, darbojās līdz 1996.gadam 

27. „Līvi” pie dz/c 
pārbrauktuves 

Amonjaka 
glabātuve 

Tuvākā upe-300 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-2 
m, tuvākā aka-200 m, tuvākās mājas-250 m, tuvumā īpaši 
jutīga teritorija-skola, augļu dārzs, šobrīd nedarbojas, bet līdz 
1988.gadam cisternās tika uzglabāts amonjaks 
lauksaimniecības vajadzībām 

28. „Muldas” pie 
kapiem, „Putniņi” 

Amonjaka 
glabātuve 

Tuvākā upe Bērze-200 m, ģeoloģiskā situācija-aleirīt, māls, 
gruntsūdens-2,3 m, tuvākā aka-100 m, tuvākās mājas-100 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-Bērzes upe, šobrīd nedarbojas, 
bet līdz 1988.gadam cisternās tika uzglabāts amonjaks 
lauksaimniecības vajadzībām 

29. Rekultivējamā 
atkritumu 
izgāztuve 
„Aizupji” 

Rekultivēta 
atkritumu izgāztuve 

Tuvākā upe Bikstupīte-500 m, ģeoloģiskā situācija-smilts,  
tuvākā aka-300 m, tuvākās mājas-300 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-Bikstupīte, izgāztuve slēgta 2001.gadā un 2002.gadā 
rekultivēta 

30. „Strazdiņi” Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe-350 m, ģeoloģiskā situācija-grants, gruntsūdens-
2,3 m, tuvākā aka-300 m, tuvākās mājas-300 m, noliktava 
darbojās līdz 1994.gadam 

Dobeles pagasts 
31. Bijušā ķimikāliju 

noliktava 
Aizstrautniekos 

Bijusī ķimikāliju 
noliktava 

Tuvākā upe-150 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-150 m, 
nedarbojas kopš 1993.gada 

32. Bijušā ķimikāliju 
noliktava 
Lejasstrazdos 

Bijusī ķimikāliju 
noliktava 

Tuvākais ezers, dīķis-150 m, tuvākā upe-100 m, ģeoloģiskā 
situācija-mālsmilts, gruntsūdens-1,9 m, tuvākā aka-250 m, 
tuvākās mājas-250 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-dīķis, 
nedarbojas kopš 1993.gada 

33. Minerālmēslu 
noliktava 
„Kaijas” 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe-50 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2,1 m, tuvākā aka-80 m, tuvākās mājas-80 m, 
noliktava nedarbojas kopš 1993.gada 

34. Rekultivētā 
atkritumu 
izgāztuve pie 
„Glūdaiņiem” 

Rekultivēta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 

Tuvākā upe, strauts-80 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-150 m, 
darbojās līdz 2001.gadam, šobrīd rekultivēta 

35. Rekultivētā 
atkritumu 
izgāztuve 
Lejasstrazdos 

Rekultivēta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 

Tuvākā upe, strauts-70 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-120 m, tuvākās mājas-120 m, 
darbojās līdz 2001.gadam, šobrīd rekultivēta 

36. k.s. 
„Lejasstrazdi” 
DUS 

Degvielas uzpildes 
stacija 

Tuvākais ezers, dīķis-50 m, tuvākā upe, strauts-150 m, 
ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, gruntsūdens-2,5 m, tuvākā 
aka-70 m, tuvākās mājas-30 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-
dzeramā ūdens urbums, teritorijā 5 virszemes rezervuāri ar 
kopējo tilpumu 130 m3 un 3 uzpildes vietām 

37. Bijušās PSRS Degvielas bāze Tuvākā upe Bērze-200 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, 
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naftas bāze gruntsūdens-2,5 m, tuvākās mājas-800 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-Bērzes upe, degvielas cisternas daļēji novāktas 

38. ZS IMC poligons, 
Aizsardzības 
ministrijas 
valdījuma 
objekts, Dobeles 
virsmežniecības 
teritorijā 

Vispārīgā valsts 
dienestu darbība 

Tuvākā upe Bērze-300 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-3 m, tuvākā aka-30 m, tuvākās mājas-30 m, 
teritorijai valsts aizsardzība 

Jaunbērzes pagasts 
39. P/s „Jaunbērze” 

degvielas bāze, 
Jaunbērzes pag. 
Ausmaņa iela 2a 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā 
un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Kopējais aktīvā laika periods-26 gadi (1970-1996), tuvākā 
upe, strauts-50m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, gruntsūdens-
2 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-50 m, objekta tuvumā 
mazdārziņi, teritorijā 13 virszemes un 5 pazemes rezervuāri, 
ar kopējo tilpumu 800 m3 un 5 uzpildes vietām 

40. Minerālmēslu 
noliktava pie 
„Vidi ņiem” 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe, strauts-400 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-50 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, bērnudārzs, šobrīd 
minerālmēsli netiek uzglabāti 

41. DUS „Graviņās” Degvielas uzpildes 
stacija 

Tuvākā upe, strauts-800 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-400 m, tuvākās mājas-400 m, 
DUS darbību sākusi 2004.gadā 

Krim ūnu pagasts 
42. Krimūnu 

degvielas bāze, 
„Jaungrāveri” 

Degvielas bāze Tuvākā upe Ālave-300 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, aleirīti, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-300 m, 
teritorijā 8 virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 150 m3 un 
4 uzpildes vietām (1999.gadā) 

43. Akāciju degvielas 
bāze, „Jaunaudži” 

Degvielas bāze Tuvākais ezers, dīķis-250 m, tuvākā upe Auce-300 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-
150 m, tuvākās mājas-150 m, teritorijā 1995.gadā bija 14 
virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 200 m3 un 
demontētām uzpildes vietām, šobrīd neizmanto 

44. Akāciju 
ķimikāliju 
noliktava, 
„Jaunaudži” 

Pesticīdu noliktava Tuvākais ezers, dīķis-250 m, tuvākā upe Auce-300 m, 
ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, gruntsūdens-1,8 m, tuvākā 
aka-150 m, tuvākās mājas-150 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-mazdārziņi, šobrīd neizmanto 

45. SIA „Dobele 
Agra” 
minerālmēslu 
noliktava, 
lidlauks 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe-30 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, gruntsūdens-
1,7 m, tuvākā aka-700 m, tuvākās mājas-700 m, tuvumā īpaši 
jutīga teritorija-Auces upe, šobrīd izmanto 

46. Rekultivētā 
sadzīves 
atkritumu 
izgāztuve, 
„Galiņi” 

Rekultivēta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 

Tuvākā upe-50 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-600 m, tuvākās mājas-600 m 

47. Krimūnu katlu 
māja 

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

Tuvākais ezers, dīķis-400 m, tuvākā upe-100 m, ģeoloģiskā 
situācija-mālsmilts, gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-50 m, 
tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-dzeramā 
ūdens ieguves vieta, sākotnēji tika izmantots šķidrais 
kurināmais, šobrīd katlu māja nedarbojas 

48. Vērpju lopu 
kapsēta „Vērpji” 

Lopu kapsēta Tuvākais ezers, dīķis-250 m, tuvākā upe -50 m, ģeoloģiskā 
situācija-kūdra, tuvākā aka-250 m, tuvākās mājas-250 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-Vērpju purvs, šobrīd neizmanto 

49. Mežiņu 
minerālmēslu 
noliktava, 
„Mežiņi” 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe-200 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-40 m, kopš 
1990.gada minerāmēsli netiek uzglabāti 
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50. Glūdas 
minerālmēslu 
noliktava, 
„Glūdas” 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe-350 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-70 m, tuvākās mājas-70 m, kopš 
1990.gada minerāmēsli netiek uzglabāti, noliktava atradās 
baznīcā 

51. Glūdas sēklu 
kodinātava, 
„Glūdas” 

Sēklu kodinātava Tuvākā upe-300 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-50 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-augļudārzs, kopš 1990.gada 
aktīva darbība nenotiek 

52. Akāciju sēklu 
kodinātava, 
„Madaras” 

Sēklu kodinātava Tuvākā upe-200 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, tuvākās 
mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, 
darbojas arī šobrīd 

Naudītes pagasts 
53. Apguldes l/s 

skolas DUS 
Degvielas bāze Tuvākais ezers- Apguldes ezers 350 m, tuvākā upe, strauts-

200 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, gruntsūdens-1,8 m, 
tuvākā aka-200 m, tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga 
teritorija-dzīvojamā teritorija, ezers, teritorijā 9 virszemes 
rezervuāri ar kopējo tilpumu 123 m3 4 uzpildes vietas, ap 
kurām cietais segums 

54. P/s „Naudīte” 
degvielas bāze 

Mehāniskās 
darbnīcas un 
degvielas bāze 

Tuvākā upe Sesava-200 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,5 m, tuvākā aka-100 m, tuvākās mājas-250 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-ūdenstornis, skola, teritorijā 8 
virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 275 m3, 5 uzpildes 
vietas, visur cietais segums 

55. Ferma „Brakši” Lopu ferma Tuvākais ezers-250 m, tuvākā up, strauts-300 m, ģeoloģiskā 
situācija-mālsmilts, gruntsūdens-1,2 m, tuvākā aka-200 m, 
tuvākās mājas-200 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-Apguldes 
dzirnavezers, ferma darbojās līdz 1996.gadam 

56. Ferma „Liesmas” Lopu ferma Tuvākā upe-550 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-300 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-ūdenstornis, ferma darbojās līdz 
1998.gadam 

57. Naudītes 
minerālmēslu 
noliktava 

Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe Sesava-50 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, 
gruntsūdens-1 m, tuvākā aka-300 m, tuvākās mājas-250 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-Sesavas upe, izmanto arī šobrīd 

58. Ferma „Brieži” Lopu ferma Tuvākais ezers-650 m, tuvākā up, strauts-200 m, ģeoloģiskā 
situācija-smilšmāls, gruntsūdens-1,6 m, tuvākā aka-50 m, 
tuvākās mājas-50 m, tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, 
ferma darbojas arī šobrīd 

59. Ferma 
„M ūrnieki” 

Lopu ferma Tuvākā upe Sesava-100 m, ģeoloģiskā situācija-smilts, 
gruntsūdens-1,2 m, tuvākā aka-50 m, tuvākās mājas-300 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, Sesavas upe, ferma 
nedarbojas kopš 1989.gada 

Penkules pagasts 
60. SIA „Penkule” 

degvielas bāze 
Degvielas uzpildes 
stacija 

Tuvākā upe-250 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,8 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-50 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, teritorijā 11 
virszemes rezervuāri ar kopējo tilpumu 470 m3 un 10 uzpildes 
vietām, visapkārt cietais segums 

61. Šķindeļi-Krūmiņi Minerālmēslu 
noliktava 

Tuvākā upe Govainis-200 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-500 m, tuvākās mājas-500 m, 
noliktava darbojas kopš 1985.gada 

62. Gateris Pesticīdu noliktava Tuvākā upe Ālave-200 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,6 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-150 m, 
pesticīdu noliktava darbojās līdz 1990.gadam, šobrīd gateris 

63. Ķeturi-atkritumu 
izgāztuve 

Atkritumu izgāztuve Tuvākā upe-150 m, ģeoloģiskā situācija-mālsmilts, 
gruntsūdens-1,5 m, tuvākā aka-450 m, tuvākās mājas-450 m, 
sadzīves atkritumi karjerā uzkrāti līdz 2001.gadam 
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Zebrenes pagasts 
64. Sadzīves 

atkritumu 
izgāztuve 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve 

Tuvākā upe-100 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-500 m, tuvākās mājas-500 m, 
aktīvā laika periods-1991.-2003. 

65. Minerālmēslu 
noliktava 

Minerālmēslu un 
ķimikāliju noliktava 

Tuvākā upe-200 m, ģeoloģiskā situācija-smilšmāls, 
gruntsūdens-2 m, tuvākā aka-600 m, tuvākās mājas-600 m,  
objekts darbojās līdz 1992.gadam 

66. Bijusī degvielas 
bāze 

Degvielas uzpildes 
stacija 

Tuvākais dīķis-200 m, tuvākā upe-200 m, ģeoloģiskā 
situācija-mālsmilts, gruntsūdens-1,8 m, tuvākās mājas-200 m, 
tuvumā īpaši jutīga teritorija-mazdārziņi, DUS darbojās līdz 
1992.gadam 

 

Piesārņotās vietas 

Nr.
p.k. 

Vietas 
nosaukums 

Darbības 
nozares 

Raksturojums 

Dobeles pilsēta 
1. SIA „ZemNor”, 

Uzvaras 14e 
Minerālmēslu un 
slāpekļa savienojumu 
ražošana, 
lauksaimnieciskie 
pakalpojumi 

Tuvākais ezers 150 m, tuvākā upe, strauts-400 m, 
ģeoloģiskā situācija-uzbērta grunts, kam seko 
putekļaina, ar ūdeni piesātināta smilts un mālsmilts, 
grunstūdens-2,5 m, tuvākā aka-150 m, tuvākās mājas-
200 m, noliktavu teritorija ir daļēji noklāta ar cieto 
segumu un tajā iebūvēti horizontāli virszemes ūdeņu 
savācēji kolektori 

Auru pagasts 
2. Atkritumu 

izgāztuve 
„Lemkini” 

Lielākā Dobeles 
raj.atkritumu 
izgāztuve 
(rekultivēta) 

Tuvākais ezers, dīķis-250 m, tuvākā upe, strauts-
meliorācijas grāvji ierobežo izgāztuvi, ģeoloģiskā 
situācija-mālsmilts, māls un smilšmāls, grunstūdens-
0,5 m, tuvākā aka-300 m, tuvākās mājas-300 m, 
tuvumā ir īpaši jutīga teritorija-purvs 

 

Potenciāli nepiesārņotas vietas 

Nr.
p.k. 

Vietas 
nosaukums 

Darbības 
nozares 

Raksturojums 

Dobeles pilsēta 
1. ZS 51.bataljons, 

mācību centrs, 
Aizsardzības 
ministrijas 
valdījuma objekts, 
Lauku 15 un 
Kazarmu 2 un 6  

Pilsētas teritorijā, 
Padomju arminas 
bijušās ēkās 

Tuvākais dīķis-Lāču, 2000 m, tuvākā upe-Bērze, 1000 
m, smilšmāls, mālsmilts, grunstūdens-2,0 m, tuvākās 
mājas-400 m, tuvumā ir īpaši jutīga teritorija-purvs 

Bērzes pagasts 
2. SIA „BAKA 

PRO” zivju 
pārstrādes cehs, 
Šķibes iela 15a 

Iekārtas zivju un 
vēžveidīgo produktu 
ražošanai, t.sk, 
konservētu un saldētu 
produktu ražošanai 

- 
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Pielikums Nr. 4 Aizsargājamie koki Dobeles novadā 

Koka suga Aizsardzības 
kategorija 

Atrašanās vieta Apkārtm ērs, 
m 

Augstums, 
m 

Vietējais 
nosaukums 

  Annenieku pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks Putniņu Koblās 5,32 18 Putnukoblu 
ozols 

Parastā priede Dižkoks 2,5 km D no Ausātu 
muižas pie bijušām 
Blusām 

3,22 20 Blusu priede 

Vītols, baltais Dižkoks 400 m ZA no Kapeņu 
ezera, 30 m Z no 
bijušiem Cibēniem, 
Balžņas ielejā pie 
aizauguša dīķa 

4,92 20,5 Cibēnu vītols 

Parastā liepa Dižkoks Blaizu dārza malā 4,08 15 Blaizu liepa 
Parastais 
ozols 

Dižkoks 300 m A no Pavāriem, 
Bērzes kreisajā krastā, 
Āža kalna D nogāzes 
augšmalā 

5,12 24,5 Āžakalna 
Lielais ozols 

Vīksna Dižkoks Annasmuižas parkā pie 
Kastaņu māju malkas 
šķūņa, 50 m Z no 
kultūras nama 

4,3 27  

Parastais osis Potenciālais 
dižkoks 

1,2 km ZA no Slagūnes 
dzirnavām, ceļmalā 20 
m ZR no bijušiem 
Strautiņiem 

3,97 19 Strautiņu osis 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

300 m DA no Āmariem, 
500 m D no Dobeles-
Liepājas šosejas, tīrumā 

4,26 16 Āmaru ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Aizpuros 3,96 22 Aizpuru ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Slagūnes muižas parkā 3,75 22,5 Slagūnes 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Pie Ausātu muižas, dīķa 
Z krastā 

4,06 16,8 Ausātu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

1 km R no Slagūnes 
dzirnavām, 350 m ZR no 
bijušiem Garlaukiem, 
mežmalā 10 m A no 
Lapsu-Ezer-Lūku ceļa 

4,16 22 Garlauku 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

3 km DA no 
Annasmuižas, tīrumā 40 
m Z no bijušiem 
Iņķēniem, 350 m D no 
Ausātu-Annasmuižas 
ceļa 

4,18 20 Iņķēnu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

260 m A no Pavāriem, 
Bērzes kreisajā krastā, 
Āža kalna R pakājē 

4,86 29 Āžakalna 
Mazais ozols 

Parastā goba Potenciālais 
dižkoks 

Blaizu dārzā 3,97 23,5 Blaizu goba 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

600 m Z no Pētermuižas, 
100 m ZA no 
Augstmaļiem, mājceļa 
malā 

3,85 24 Augstmaļu 
vīksna 
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  Auru pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks 150 m D no Dobeles-
Liepājas šosejas, 70 m A 
no Lielbērzes Baronu 
kapiem 

5,13 23,5 Lielbērzes 
Resnais ozols 

Parastais 
ozols 

Dižkoks 2,5 km ZR no Naudītes, 
Muceniekos 

5,1 18 Mucenieku 
ozols 

Vīksna Dižkoks 2,7 km DR no Potkaises, 
30 m DR no bijušām 
Sūnu mežsargmājām 

4,85 19 Lintiņa vīksna 

Vīksna Dižkoks 2 km R no Dobeles, 200 
m no bijušiem 
Legzdiņiem, Tīrmeru 
kalna A nogāzē 

4,72 26,5 Legzdiņu 
vīksna 

Vīksna Dižkoks 0,5 km R no Dobeles-
Tērvetes ceļa, 60 m no 
Pogām, Jugliņas kreisajā 
krastā 

4,5 20,3 Pogu 
Aplauztā 
vīksna 

Vīksna Dižkoks 0,5 km R no Dobeles-
Tērvetes ceļa, 60 m no 
Pogām, Jugliņas kreisajā 
krastā 

4,83 22,1 Pogu vīksna 

Parastais 
ozols 

Dižkoks R no Dobeles, 20 m DR 
no Kalna Stiļļiem 

5,9 23 Stiļļu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

2 km D no Lielbērzes, 
uz lauka 70 m ZA no 
bijušiem Celmiem 

4,12 19 Celmu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

150 m D no Dobeles-
Liepājas šosejas, 100 m 
A no Lielbērzes baronu 
kapiem 

4 25 Lielbērzes 
Tievais ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

1,2 km DR no Potkaises, 
Bāliņos pie māju ceļa 

3,93 21 Bāliņu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Potkaises muižas parkā 
pie Vecozoliem, upītes 
malā 

3,93 21 Vecozolu 
Jaunais ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Lielbērzes muižas parkā 4,68 21,5 Lielbērzes 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Potkaises muižas parkā 
pie Vecozoliem 

4,74 15,5 Vecozolu 
Vecais ozols 

Saldķirsis Rets svešzemju 
sugas koks 

2 km R no Dobeles, 140 
m Z no bijušiem 
Legzdiņiem, Tīsmēru 
kalna A nogāzē 

1,12 22 Legzdiņu 
ķirsis 

Parastā priede Īpatnējs koks 0,5 km DA no 
Lielbērzes, Dobeles-
Liepājas šosejas D pusē 
pie Vellakroga kapu 
vārtiem 

3,4 18,5 Vellakroga 
priede 

  Bikstu pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks 120 m ZA no bijušiem 
Bērziņiem 

5,63 22 Bērziņu ozols 

Vīksna Dižkoks 90 m DR no 
Upesmuižas, aizaugušā 
parkā 

5,06 29,4 Upesmuižas 
Resnā vīksna 

Vīksna Dižkoks 140 m A no bijušiem 
Krastiem, mežmalas 
krūmājā 

4,68 24 Krastu vīksna 
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Vīksna Dižkoks 80 m DR no 
Upesmuižas, aizaugušā 
parkā 

3,74 33,5 Upesmuižas 
Slaidā vīksna 

Tūja, rietumu Dižkoks 10 m A no Bērziņu māju 
drupām, bijušā pagalmā 

2,23 16,3 Bērziņu tūja 

Vīksna Kultūrvēsturisks 1,9 km ZA no Bikstu 
stacijas, 400 m  ZA no 
Vērpjiem, tīrumā 

3,0 20,0 Vērpju 
Upurvīksna 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Bikstu-Jaunpils ceļa 
kreisajā malā, 400 m DR 
no Rukiem 

4,9 15,5 Ruku ozols 

Zviedrijas 
kadiķis 

Potenciālais 
dižkoks 

400 m D no Lekužām, 
Zebrus ezera ZA krasta 
avoksnājā 

 9,1 Lekužu 
kadiķis 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

300 m Z no Zebrus 
ezera, tīrumā 80  m D no 
Lekužām 

4,31 26 Lekužu ozols 

  Bērzes pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks 270 m Z no Virkus 
muižas, mežaparka D 
daļā pie grants karjera 

4,6 26 Virkus ozols 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas alejā 410 
m A no pils drupām, 
ceļa D pusē 

3,09 18 Virkus alejas 
5. zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas alejā 450 
m A no pils drupām, 
ceļa Z pusē 

3,22 16 Virkus alejas 
2. zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas parkā 240 
m DR no pils drupām 

3,17 24 Virkus 2. 
zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas parkā 250 
m DR no pils drupām 

3,18 23 Virkus 1. 
zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas parka D 
malā pie dīķa, 230 m  no 
pils drupām 

3,17 23,5 Virkus 3. 
zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks 3,5 km D no Bērzes, 
Vilku pagalmā 50 m DR 
no dzīvojamās ēkas 

3,7 16 Vilkavēju 
zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas alejā 430 
m A no pils drupām, 
ceļa Z pusē 

3,36 16,5 Virkus alejas 
3. zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Virkus muižas alejā 430 
m A no pils drupām, 
ceļa D pusē 

3,78 16 Virkus alejas 
1. zirgkastaņa 

Parastais 
ozols 

Dižkoks 3 km R no Bērzes, 
tīrumā 100 m DR no 
bijušiem Vēveriem 

5,4 21,5 Vēveru ozols 

Robīnija, 
baltā 

Dižkoks Virkus muižas parkā 2,06 17,5 Virkus Šķībā 
robīnija 

Vīksna Dižkoks Bērzes kreisajā krastā 
170 m lejpus Dobeles-
Šķibes ceļa, 70 m no 
upes, pie Miltiņu muižas 

4,14 19 Miltiņu vīksna 

Robīnija, 
baltā 

Dižkoks Virkus muižas parkā 30 
m ZA no pils drupām 

2,32 16,5 Virkus Resnā 
robīnija 

Papels un to 
hibrīdi 

Kultūrvēsturisks Udzes muižā, 50 m DR 
no Dravnieku 
jaunsaimniecības 

4,5 28,5 Dravnieku 
papele 

Parastais Kultūrvēsturisks 15 m DA no Bērzes 2,38 16,0 Ulmaņa ozols 
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ozols vecās skolas 
Parastais 
ozols 

Kultūrvēsturisks 8 m R no Bērzes vecās 
skolas 

2,02 17,5 Baloža ozols 

Dižskābardis  Potenciālais 
dižkoks 

Virkus muižas parkā, 
280 m ZR no pils 
drupām, 140 m Z no 
Galējiem 

3,56 24 Virkus 
dižskābardis 

Papeles un to 
hibrīdi 

Potenciālais 
dižkoks 

1,3 km ZR no Bērzes 
baznīcas, ceļmalā pie 
Oškalnu kūtiņas 

4,84 23 Oškalnu 
papele 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

3,3 km DA no Bērzes, 
200 m DA no K.Ulmaņa 
muzeja, Pikšu dārzā 40 
m DA no dzīvojamās 
ēkas 

4,06 20,5 Pikšu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

3,2 km D no Bērzes, 
Stērķu dārzā 20 m Z no 
dzīvojamās ēkas 

4,88 21 Stērķu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

1,2 km Z no Nākotnes 
ciema, Strauta-Kleišu 
pagalmā 50 m ZR no 
dzīvojamās ēkas 

4,08 20,5 Strautakleišu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

2,3 km DA no Bērzes, 
70 m DR no Purvaiņiem, 
tīrumā 

3,71 13,5 Purvaiņu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

50 m DR no Daujatiem 3,86 22 Daujatu ozols 

Parastā liepa Potenciālais 
dižkoks 

Virkus parka D malā, 
240 m DR no pils 
drupām 

2,66 32,5 Virkus liepa 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

3,2 km D no Bērzes, 
Stērķu dārzā 25 m ZR 
no dzīvojamās ēkas 

3,97 23 Stērķu vīksna 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

4,3 km DR no Bērzes, 
Mušu pagalmā 

3,96 21,5 Mušu vīksna 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Potenciālais 
dižkoks 

Virkus muižas alejā 420 
m A no pils drupām, 
ceļa D pusē 

2,81 16,3 Virkus alejas 
4.zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Potenciālais 
dižkoks 

Virkus muižas parkā 20 
0 m R no pils drupām, 
12 m Z no ceļa uz muižu 

2,77 17 Virkus 
4.zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Potenciālais 
dižkoks 

1,3 km DA no Bērzes, 
Kārkliņu pagalmā 

2,92 18 Kārkliņu 
zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Potenciālais 
dižkoks 

Virkus muižas alejā 370 
m A no pils drupām, 
ceļa Z pusē 

2,96 15 Virkus alejas 
6.zirgkastaņa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Īpatnējs koks 0,5 km R no Virkus 
muižas, Virkus baronu 
kapsētas D malā 

2,63 20 Virkus kapu 
zirgkastaņa 

  Dobeles pilsēta    
Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks 50 m Z no Dobeles 
luterāņu baznīcas 

3,05 18 Dobeles 
Veselīgā 

zirgkastaņa 
Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks 12 m no Dobeles  
luterāņu baznīcas DA 
stūra 

3,12 14 Dobeles 
Aplūzusī 

zirgkastaņa 

  Dobeles pagasts    
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Parastā priede Dižkoks 100 m A no Bāļu 
kapiem, Bērzes upes 
kreisā krasta kraujā 

3,4 20 Bāļu priede 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Dobeles-Pienavas ceļu 
kreisajā pusē 650 m ZR 
no Sellītes dīķa, tīrumā 
pie bijušiem 
Kundziņiem 

3,86 14,1 Kundziņu 
zirgkastaņa 

Vīksna Dižkoks Lejasstrazdu ciemā, 40 
m D no Lejasstrazdu 
pamatskolas 

4,4 20 Lejasstrazdu 
vīksna 

Parastais 
ozols 

Kultūrvēsturisks 1,5 km ZR no Dobeles-
Tukuma ceļa, 500 m DA 
no bijušiem Kalna 
Košķiniem, tīrumā 

3,8 15 Košķinu ozols 

Parastais 
ozols 

Kultūrvēsturisks 0,5 km R no Dobeles-
Tukuma ceļa, tīrumā 
200 m D no bijušiem 
Preķiem 

3,84 18 Preķu ozols 

Parastā priede Kultūrvēsturisks 1,6 km ZR no Gardenes 
stacijas, 300 m R no 
bijušām Lūtiķu 
mežsargmājām, meža 
ceļa malā 

2,56 32 Lūtiķu priede 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

650 m ZA no Dobes 
muižas, tīrumā 70 m no 
meža malas 

4,34 22  

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Dobeles-Tukuma ceļa 
kreisajā pusē, Budu 
pagalmā 

4,48 17,5 Budu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

550 m ZA no Dobes 
muižas, tīrumā 15 m no 
meža malas 

4,14 22 Dobes 
Mežmalas 

ozols 
Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

1,5 km Z no 
Aizstrautnieku ciema, 
300 m ZR no bijušiem 
Skroderiem, tīrumā 

4 19 Skroderu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

850 m DR no Gauratas 
ezera, 100 m R no 
Bietleru kapsētas 

3,35 17,5 Bietleru ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

2,3 km Z no 
Aizstrautnieku ciema, 
300 m ZA no bijušiem 
Audžiem, tīrumā 

3,95 21 Audzu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

600 m ZA no Dobes 
muižas, tīrumā 40 m no 
meža malas 

3,56 13,5 Dobes 
Zemzaru 

ozols 
Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Stirnumuižas pagalmā 
30 m Z no dzīvojamās 
ēkas 

4,89 23,3 Stirnumuižas 
Lielais ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

30 m ZR no Priežusargu 
mažsargmājām, ceļmalā 

4,24 24,5 Priežusargu 
ozols 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

2 km Z no 
Aizstrautnieku ciema, 
150 m ZR no bijušiem 
Audžiem, tīrumā 

3,78 18,5 Audžu vīksna 

Āra bērzs Potenciālais 
dižkoks 

2 km DR no 
Aizstrautnieku ciema, 

1,82 16 Brenču Līkais 
bērzs 
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Brenču kapsētā pie 
vārtiem 

Parastā priede Īpatnējs koks 650 m ZA no 
Dreimaņiem, 100 m Z 
no Dobeles-Tukuma 
ceļa, birzītē 

1,46 19 Dreimaņu 
priede 

  Jaunbērzes pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks Kazupes muižas parka R 
malā 

5,8 23 Kazupes 
Resnais ozols 

Vīksna Dižkoks Dobeles-Tukuma šosejas 
kreisajā pusē, Jaunaņģu 
pagalmā 

4,09 23 Jaunaņģu 
vīksna 

Parastais 
ozols 

Kultūrvēsturisks 300 m ZR no Rīgas-
Liepājas un Dobeles-
Tukuma ceļu 
krustojuma, tīruma malā 

3,5 16,5 Lāmu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Rodžu pagalmā 4,29 18 Rodžu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

300 m no bijušā Maisa 
kroga, Jelgavas-Tukuma 
ceļa 1.malā iepretī 
Pūliņiem 

4,1 21 Maisa ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

250 m ZA no Rīgas-
Liepājas un Dobeles –
Tukuma ceļu 
krustojuma, tīruma malā 

4,9 26 Lāmu Lielais 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

100 m ZR no 
Mežamuižas, ceļmalā 
pie dīķa 

4,1 26 Mežmuižas 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

20 m DA no Branču 
kapiem, tīrumā 

4,59 17 Branču ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

250 m DA no bijušām 
Branču mežsargmājām, 
tīrumā 650 m D no 
Branču kapsētas 

3,7 13 Branču 
Zemais ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

4 km DR no Jaunbērzes, 
20 m D no Kūlēm, 
krūmos pie pagraba 

4,7 19,8 Kūles ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

0,8 km DDA no Rīgas-
Liepājas un Dobeles-
Tukuma ceļu 
krustojuma, 150 m Z no 
Šņorēm 

4,7 21 Šņoru ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Dobeles-Tukuma šosejas 
kreisajā pusē, tīrumā 70 
m R no Vecaņģiem 

4,77 23,5 Vecaņģu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Kazupes muižas parka R 
malā 

4,75 24,5 Kazupes 
Kuplais ozols 

Parastais 
ozols 

Īpatnējs koks 900 m ZR no Bāļām, 
Slampes vecupes krastā 

3,8 20 Bāļu ozols 

  Krim ūnu pagasts    
Parastā liepa Dižkoks 2 km R no Krimūnu 

stacijas, 50 m ZA no 
bijušām Lāmām, 
aizaugušā dārzā 

4,44 23 Lāmu liepa 

Vīksna Dižkoks 2 km R no Krimūnu 
stacijas, 120 m DA no 
bijušām Lāmām, tīrumā 

4,18 20 Lāmu vīksna 
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Sudrabvītols Dižkoks Pie Bīlastu muižas 5,25 17,5 Bīlastu vītols 
Parastais 
ozols 

Kultūrvēsturisks 1,6 km Z no Dobeles-
Zaļenieku ceļa, tīrumā 
pie bijušās Ozolmuižas 

3,44 17 Ozolmuižas 
ozols 

Parastais osis Potenciālais 
dižkoks 

Auces labā krasta 
palienē 50 m pirms 
Dobeles-Zaļenieku ceļa 
tilta, 100 m ZR no 
Audzu muižas 

3,71 22 Audzu osis 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

2,5 km Z no Krimūnu 
stacijas, 100 m D no 
Lāčgalvām, dārza malā 

4,86 20 Lāčgalvu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Krimūnu-Šķibes ceļa 
kreisajā pusē, Bištēviņu 
pagalmā 12 m ZR no 
dzīvojamās ēkas 

4,09 22,5 Bištēviņu 
ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

2 km R no Krimūnu 
stacijas, 80 m DA no 
bijušām Lāmām, 
aizauguša dārza malā 

4,7 24 Lāmu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

0,6 km D no Audzu 
muižas, Auces labajā 
krastā, 100 m ZR no 
Ozoliem 

4,94 16 Audzu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

0,9 km D no Dobeles-
Zaļenieku ceļa, 50 m ZA 
no Lācīšu mājas 
drupām,  dārza malā 

4,68 21,5 Lācīšu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Bīlastu muižas pagalmā 
25 m ZA no dzīvojamās 
ēkas 

4,11 18 Aires ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

50 m A no 
Vecmaikužām, 50 m no 
Auces labā krasta 

4,03 12 Vecmaikužu 
ozols 

  Naudītes pagasts    
Parastais 
ozols 

Dižkoks 1,9 km DA no Naudītes, 
170 m DR no bijušiem 
Liel-Braņķiem, krūmājā 

6,3 22,5 Lielbraņķu 
ozols 

Vītols, baltais Dižkoks 250 m D no Naudītes-
Slagūnes ceļa, 130 m A 
no Krūmmežiem, dīķa 
krastā 

6,13 19,5 Krumešu 
vītols 

Vīksna Dižkoks Vecapguldes muižas 
parkā 140 m D no 
Apguldes ezera 

4,25 25 Vecapguldes 
vīksna 

Parastais 
ozols 

Dižkoks 3 km Z no Naudītes, 300 
m DA no Līplantiem, 
tīrumā 

6,52 18,5 Līplantu ozols 

Parastā priede Dižkoks 600 m Z no Kraķiem, 
ceļmalā 

3,3 14,5 Kraķu priede 

Parastā priede Dižkoks 160 m R no Maz-
Poķiem 

3,6 17 Mazpoķu 
priede 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

100 m no Aurīšiem 4,02 22 Aurīšu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Naudītes muižas parkā 
pie staļļa drupām 

4,42 18,5 Naudītes 
1.ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

300 m A no Pētervaldes, 
20 m D no meža malas 

4,3 24,05 Kalnadīķu 
ozols 
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Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

60 m D no bijušiem 
Liel-Poķiem 

4,48 22 Poķu ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

Naudītes muižas parkā, 
alejā 

4,22 20,5 Naudītes 
2.ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

4 km ZR no 
Vecapguldes, 180 m DA 
no Rubeņiem 

4,21 19 Rubeņu ozols 

Parastā liepa Potenciālais 
dižkoks 

100 m D no bijušiem 
Sparu Bļodniekiem, 200 
m Z no Jaunsesavas 
kapsētas, zemesraga galā 

3,9 20 Bļodnieku 
liepa 

  Penkules pagasts    
Parastais osis Dižkoks 15 m D no Penkules 

baznīcas uz senas 
akmeņu vaļņa sētas 

4,4 21 Penkules osis 

Parastais 
skābardis 

Dižkoks 4,5 km DA no Penkules 
baznīcas, parkā 70 m D 
no bijušās Kalnamuižas 
mācītājmuižas 

2,03 17 Mācītājmuižas 
skābardis 

Parastā liepa Dižkoks Krūškalnes karjerezera 
pašā A galā, bijušo 
Silagaiļu mežsargmāju 
pagalmā 

4,15 27,5 Silagaiļu liepa 

Vīksna Dižkoks 1,7 km Z no Penkules, 
Ķekšu pagalmā 20 m 
DA no dzīvojamās ēkas 

5,11 25 Ķekšu vīksna 

Vīksna Dižkoks 0,9 km Z no Penkules 
ciema, 10 m D no 
Sējām, ceļmalā 

4,14 17,5 Sēju vīksna 

Parastā liepa Dižkoks 370 m  R no Ņerbukiem, 
tīrumā 

4,85 13 Ņērbuku liepa 

Parastais osis Dižkoks 0,4 km A no 
Vecapguldes-Bukaišu 
ceļa, 50 m R no Kaln-
Āķiem, dārza malā 

4,2 22 Āķu osis 

Parastais 
ozols 

Dižkoks Krūškalnes karjerezera 
pašā A galā, 250 m D no 
bijušām Silagaiļu 
mežsargmājām 

5,04 21 Silagaiļu 
ozols 

Dižskābardis, 
parastais 

Potenciālais 
dižkoks 

Penkules pag. 3,38 21,5 Mācītājmuižas 
dižskābardis 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

0,9 km Z no Penkules 
ciema, 20 m D no Sējām 

3,96 19,5 Sēju ozols 

Parastais 
ozols 

Potenciālais 
dižkoks 

4,5 km DA no Penkules 
baznīcas, 60 m DA no 
bijušām Kalnamuižas 
mācītājmuižas, ceļmalā 

4,05 26 Mācītājmuižas 
ozols 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

Ķūru pagalmā 5 m A no 
dzīvojamās ēkas 

3,67 22 Ķūru vīksna 

Vīksna Potenciālais 
dižkoks 

350 m DA no bijušās 
Kalnamuižas 
mācītājmuižas, ceļmalā 

3,63 18 Mācītājmuižas 
vīksna 

Parastais 
ozols 

Īpatnējs koks 5 km R no Penkules 
baznīcas, 150 m R no 
Zariņiem 

3,44 18 Zariņu ozols 

  Zebrenes pagasts    
Eiropas 
lapegle 

Dižkoks Ārīšu muižas parkā 60 
m D no pils drupām 

3,45 24,2 Ārīšu 
1.lapegle 
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Zirgkastaņa, 
parastā 

Dižkoks Ārīšu parka malā pie 
Vidusmuižas-Slagūnes 
ceļa, 60 m R no Ārīšu 
pils drupām 

3,3 18 Ārīšu Labā 
zirgkastaņa 

Eiropas 
lapegle 

Potenciālais 
dižkoks 

Ārīšu muižas parkā 30 
m D no pils drupām 

2,97 20,3 Ārīšu 
2.lapegle 

Papeles un to 
hibrīdi 

Potenciālais 
dižkoks 

Reņģes parka Z malā pie 
dīķa krasta 

4,95 29,9 Reņģes papele 

Parastā liepa Potenciālais 
dižkoks 

Ārīšu muižas parkā 35 
m R no pils drupām 

3,88 21,6 Ārīšu liepa 

Zirgkastaņa, 
parastā 

Potenciālais 
dižkoks 

Ārīšu parka malā pie 
Vidusmuižas-Slagūnes 
ceļa, 60 m R no Ārīšu 
pils drupām 

2,82 16 Ārīšu Kreisā 
zirgkastaņa 

Avots: http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.IZDR  
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Pielikums Nr.5 Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Zebrus avoti” shēma 

 

Avots:MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem” 
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Pielikums Nr.6 Mikroliegumi Dobeles novada teritorijā 

Kods 
Administrat īvā 
teritorija 

Teritorijas 
apraksts 

Īpašums Mežniecība 
Platība, 
ha 

1309 Penkules pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

35,9 

1314 Bikstu pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

12,0 

1315 Bikstu pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

28,5 

1316 Zebrenes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

12,8 

1317 Jaunbērzes pag. Meža zemes Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 
Saimniecība 
„Robežnieki” 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

 
9,7 
 
1,3 

1318 Jaunbērzes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

8,7 

1319 Naudītes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

17,4 

1320 Naudītes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

23,7 

1321 Auru pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

16,0 

1322 Auru pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

15,8 

1323 Jaunbērzes pag. Meža zemes Saimniecība 
„Čiekuri”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

1,1 

1324 Bikstu pag. Meža zemes Saimniecība 
„Upenieki”  

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

0,8 

1325 Bērzes pag. Meža zemes Saimniecība 
„V ītoli”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

3,9 

1326 Bērzes pag. Meža zemes Saimniecība 
„V ītoli”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

1,2 

1327 Bikstu pag. Meža zemes Saimniecība „Joži”  Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

3,0 

1328 Bikstu pag. Meža zemes Saimniecība 
„Bebri”  

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

0,2 

1329 Zebrenes pag. Meža zemes Saimniecība 
„Elkukalns”  

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

14,8 

1330 Bikstu pag. Meža zemes Saimniecība 
„Pilskalns”  

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

0,7 

1331 Bikstu pag. Meža zemes Saimniecība 
„Zaļkalni”  

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

1,4 

1332 Naudītes pag. Meža zemes Saimniecība 
„Vecapgulde”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

1,2 

1333 Naudītes pag. Meža zemes Saimniecība „Sējas”  Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

0,3 

1334 Auru pag. Meža zemes Saimniecība 
„L āčplēši”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

3,7 

1335 Krimūnu pag. Meža zemes Saimniecība 
„Jaunkūras”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

2,1 

1336 Bērzes pag. Meža zemes Saimniecība 
„Ieviņas”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

2,3 

1337 Auru pag. Meža zemes Saimniecība 
„Bērzkrasti”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

1,5 

1338 Krimūnu pag. Meža zemes Saimniecība „Āķi”  Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

0,5 



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

147 

 

1344 Penkules pag. Meža zemes Saimniecība 
„Silgaiļi”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

0,2 

1345 Jaunbērzes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

5,9 

1531 Annenieku pag. 
Naudītes pag. 

Meža zemes Saimniecības 
„Kalnabeltes” 
„Ataugas” 
„Ošenieki” 
„Rogas” 

Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

 
7,9 
5,3 
4,1 
1,9 

1678 Annenieku pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

9,3 

1679 Zebrenes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, Bikstu 
mežn. 

16,9 

1827 Naudītes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

25,1 

1840 Annenieku pag. 
Auru pag. 

Meža zemes VAS LVM 
Saimniecība 
„Mažingas” 
 VAS LVM 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

5,0 
 
2,0 
18,0 

1880 Bērzes pag. Meža zemes Saimniecība 
„Kliesmetes”  

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

8,7 

1896 Penkules pag. Meža zemes Saimniecībaa 
„Stirnas”  
„Ezerklauciņi” 
„Putras” 
„Bitaiši” 
„Silatīļas” 
„Liellaģi” 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

 
1,5 
3,0 
2,8 
4,1 
1,6 
3,2 

1945 Zebrenes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

39,7 

1972 Zebrenes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

52,5 

2031 Bērzes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

24,2 

2045 Zebrenes pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

36,9 

2062 Auru pag. Meža zemes VAS LVM Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

7,0 

2063 Auru pag. Meža zemes Saimniecība 
„Lauciņi” 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

0,3 

2075 Auru pag. 
Naudītes pag. 

Meža zemes Saimniecība 
„Ievalti” 
„Mucenieki” 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

 
7,2 
9,9 

67030 Auru pag. 
Naudītes pag. 

Meža zemes Saimniecība 
„Ievalti” 
„Mucenieki” 
„Apsītes” 

Dobeles VM, 
Dobeles mežn. 

 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 
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Pielikums Nr.7 Valsts un vietējas nozīmes aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu 
saraksts 

 
Nr.p
.k. 

Aizsardz. 
Nr. Vērt ības grupa Pieminekļa 

nosaukums 
Pieminekļa 

veids 
Atrašanās vieta un 

pieminekļa datējums 
Annenieku pagasts 

1. 724 Valsts nozīmes Cibēnu senkapi (Kapeņu 
kalniņš) 

Arheoloģija Kapeņu ezera Z krastā pie 
Ružām 

2. 726 Valsts nozīmes Ozolkalna senkapi ar 
upurakmeni 

Arheoloģija Pie bijušiem Cibēniem un 
Ružām 

3. 4844 Valsts nozīmes Annenieku kapliča Arhitektūra 18.gs. 2.puse 
4. 4845 Valsts nozīmes Annenieku luterāņu 

baznīca 
Arhitektūra 18./19.gs. 

5. 725 Vietējas nozīmes Avotiņu senkapi Arheoloģija Pie Avotiņiem 
6. 4846 Vietējas nozīmes Annas muižas apbūve Arhitektūra 18.gs.beigas, 19./20.gs. 
7. 4848 Vietējas nozīmes Klēts Arhitektūra Annas muižā, 19./20.gs. 
8. 4847 Vietējas nozīmes Kungu māja Arhitektūra Annas muižā, 18./19.gs. 

Auru pagasts 
9. 732 Vietējas nozīmes Kviešu apmetne Arheoloģija Pie Kviešiem un 

Pavāriņiem, Sesaviņas 
labajā krastā 

10. 733 Vietējas nozīmes Oškalnu senkapi 
(Zviedru kapi) 

Arheoloģija Pie Oškalniem 

11. 734 Vietējas nozīmes Pēkaiņu senkapi Arheoloģija Pie Pēkaiņiem 
12. 4865 Vietējas nozīmes Lielbērzes kapu kapliča Arhitektūra Lielbērze, 19. gs. 1.puse 

Bērzes pagasts 
13. 4872 Valsts nozīmes Virkus muižas apbūve Arhitektūra Virkus muižā 18./19.gs. 
14. 4879 Valsts nozīmes Bērzes luterāņu baznīca Arhitektūra 18. gs. v. 19. gs. v. 
15. 4888 Valsts nozīmes Parks Arhitektūra Virkus muižā, 18.gs.beigas 
16. 740 Vietējas nozīmes Strazdu viduslaiku 

kapsēta (Kapu kalns) 
Arheoloģija Pie Strazdiem 

17. 4880 Vietējas nozīmes Bērzes muižas apbūve Arhitektūra 19.gs. 
18. 4876 Vietējas nozīmes Bērzes ūdensdzirnavu 

apbūve 
Arhitektūra 19. gs. 2.puse 

19. 4875 Vietējas nozīmes Bērzes kapliča Arhitektūra Pie Bērzes luterāņu 
baznīcas, 1935.g. 

20. 4878 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Bērzes ūdensdzirnavās, 
1892.g. 

21. 4877 Vietējas nozīmes Dzirnavas Arhitektūra Bērzes ūdensdzirnavās, 
1863.g. 

22. 4881 Vietējas nozīmes Dzīvojamā māja 
„Saulieši” 

Arhitektūra Bērzes muižā, 20. gs. 
30.gadi 

23. 4882 Vietējas nozīmes Klēts Arhitektūra "Kārkli", Bērzes muižā, 
1857.g. 

24. 4883 Vietējas nozīmes Klēts Arhitektūra Bērzes muižā, 19. gs. 
vidus 

25. 4884 Vietējas nozīmes Kreijas muižas kungu 
māja 

Arhitektūra Kreijās, 18. gs. 2.puse 

26. 4886 Vietējas nozīmes Kapliča Arhitektūra Virkus muižā, 19. gs. 
2.puse 

27. 4887 Vietējas nozīmes Klēts, vēlāk dzīvojamā 
māja 

Arhitektūra Virkus muižā, 18. gs. 
vidus 19. gs. vidus 

28. 4885 Vietējas nozīmes Kungu māja Arhitektūra Virkus muižā, 18. gs. 
vidus 

  
Bikstu pagasts 
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29. 742 Valsts nozīmes Audaru senkapi Arheoloģija Pie Audariem 
30. 743 Valsts nozīmes Lejascīsku apmetne Arheoloģija Pie Lejascīskām 
31. 746 Valsts nozīmes Ezerlūķu pilskalns Arheoloģija Zebrus ezera A krastā pie 

Ezerlūķiem 
32. 4892 Valsts nozīmes Bikstu muižas apbūve Arhitektūra 19.gs. 
33. 4891 Valsts nozīmes Bikstu ūdensdzirnavas Arhitektūra „Paleju dzirnavas”, 

18./19.gs. 
34. 4893 Valsts nozīmes Pils Arhitektūra Bikstu muižā, 1865.g. 
35. 741 Vietējas nozīmes Smiltnieku pilskalns Arheoloģija Bikstu mežniecība, 

Silkalnu iec. 159. kv.,1 km 
DA no Ezerlūķu pilakalna 

36. 744 Vietējas nozīmes Zvirgzdu senkapi 
(Zviedru kapi, Kapu 
birzs) 

Arheoloģija Pie Ropēniem 

37. 745 Vietējas nozīmes Vērpju senkapi Arheoloģija Pie Vērpjiem 
38. 4898 Vietējas nozīmes Upesmaižas apbūve Arhitektūra Upeniekos, 19.gs. 1.puse 
39. 4890 Vietējas nozīmes Bikstu dzelzceļa stacija Arhitektūra Vecbikstos, 1933.g. 
40. 4896 Vietējas nozīmes Kūts, vēlāk kalpu māja Arhitektūra Bikstu muižā, 19.gs. 

2.puse 
41. 4897 Vietējas nozīmes Parks  Arhitektūra Bikstu muižā, 19.gs. vidus 
42. 4895 Vietējas nozīmes Klēts Arhitektūra Bikstu muižā, 19.gs. 

1863.g. 
43. 4894 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Bikstu muižā, 18./19.gs. 
44. 4899 Vietējas nozīmes Kungu māja Arhitektūra Upeniekos, 19.gs. 1.puse 
45. 4901 Vietējas nozīmes Kūtis (2) Arhitektūra Upeniekos, 19.gs. 1.puse 
46. 4902 Vietējas nozīmes Parks Arhitektūra Upeniekos, 19.gs. vidus 
47. 4900 Vietējas nozīmes Kalpu māja Arhitektūra Upeniekos, 19.gs. 1.puse 

   Dobele   
48. 752 Valsts nozīmes Dobeles pilskalns ar 

priekšpili un viduslaiku 
pils 

Arheoloģija Bērzes upes labajā krastā 

49. 753 Valsts nozīmes Dobeles senpilsēta Arheoloģija Bērzes upes labajā krastā, 
uz D un R no Dobeles 
pilskalna 

50. 3331 Valsts nozīmes Kapa plāksne 
A.Tīzenhauzenai 

Māksla Dobeles luterāņu baznīcā, 
datēta ar 1648.gagu 

51. 3329 Valsts nozīmes Epitāfija F.Drahenfelsam Māksla Dobeles luterāņu baznīcā, 
datēta ar 17.gs.sākumu 

52. 4903 Valsts nozīmes Livonijas ordeņa 
pilsdrupas 

Arhitektūra Bērzes upes labajā krastā, 
1335. -1347.g.  

53. 4904 Valsts nozīmes Latviešu biedrības nams Arhitektūra Baznīcas iela 6, 1939.g. 
54. 4919 Valsts nozīmes Dobeles luterāņu baznīca Arhitektūra Baznīcas iela 1, datējums: 

1495., 1595., 1907.g 
55. 7431 Valsts nozīmes Dobeles pilsētas 

vēsturiskais centrs 
Pilsētbūvniecība  Vietas raksturojums: 

Francmaņa un Baznīcas 
ielas pāra numuru puses 
apbūve, Zaļā iela, līnija 
paralēli Tirgus laukuma 
DR robežai 25m attālumā 
no tās, Skolas iela, 
Viestura ielas nepāra 
numuru puses apbūve, 
Bērze, upē ietekošais 
strautiņš D no stadiona, 
Tērvetes iela, Īles iela, 
līnija paralēli Tērvetes 
ielai 95m R virzienā no tās 
līdz Ādama ielai, 280m 
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gara līnija R virzienā, 
līnija paralēli tiltam 100m 
uz ZA no tā, Uzvaras iela, 
Brīvības iela līdz 
Francmaņa ielai 
16. – 19.gs. 

56. 754 Vietējas nozīmes Dobeles baznīcas 
viduslaiku kapsēta 

Arheoloģija Pie Dobeles luterāņu 
baznīcas 

57. 4905 Vietējas nozīmes Vecā aptieka Arhitektūra Baznīcas iela 12, 1806.g. 
1929.g. 

58. 4907 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Brīvības  iela 2, 19.gs. 
vidus 

59. 4908 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Brīvības  iela 2b, 19.gs. 
vidus 

60. 4909 Vietējas nozīmes Pagasta nams Arhitektūra Brīvības  iela 3a, 19.gs. 
vidus 

61. 4910 Vietējas nozīmes Vācu mācītājmuižas 
apbūve 

Arhitektūra Brīvības iela 50, 19.gs. 
sākums 

62. 4912 Vietējas nozīmes Klēts Arhitektūra Brīvības iela 52, 19.gs. 
vidus 

63. 4913 Vietējas nozīmes Parks Arhitektūra Brīvības iela 50, 19.gs. 2. 
puse 

64. 4911 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Brīvības iela 50, 19.gs. 
sākums 

65. 4906 Vietējas nozīmes Dobeles un apkārtnes 
slimnīca 

Arhitektūra Brīvības iela 11, 1919.g. 

66. 4914 Vietējas nozīmes Skola Arhitektūra Dzirnavu iela 2, (DVĢ,) 
1940.g. 

67. 4915 Vietējas nozīmes Savrupmāja Arhitektūra Miera iela 15, 1936.g. 
68. 4916 Vietējas nozīmes Skola Arhitektūra Skolas iela 2, (Mūzikas 

skola), 19./20.gs. 
69. 4917 Vietējas nozīmes Ūdens tornis Arhitektūra Stacijas iela 5, 1929.g. 
70. 4918 Vietējas nozīmes Dobeles dzelzceļa stacija Arhitektūra Stacijas iela 2, 1929.g. 
71. 4920 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Tirgus laukums 2, 19.gs. 

vidus 
72. 4922 Vietējas nozīmes Dzīvojamā ēka Arhitektūra Zaļā iela 15, 19.gs. 2.puse 

   Dobeles pagasts   
73. 755 Valsts nozīmes Bāļu – Šķērstaiņu 

senkapi un apmetne 
Arheoloģija Pie Bāļām un Šķērstaiņiem  

74. 756 Vietējas nozīmes Zilā kalna senkapi Arheoloģija Pie bijušām Gobām 
75. 757 Vietējas nozīmes Ošu senkapi Arheoloģija Pie Ošiem 
76. 4889 Vietējas nozīmes Bērzbeķes muižas 

apbūve 
Arhitektūra 19. gs. vidus 

77. 4873 Vietējas nozīmes Kūts Arhitektūra Bērzbeķes muižā, 
19.gs.vidus 

78. 4874 Vietējas nozīmes Kūts ar dzīvokli Arhitektūra Bērzbeķes muižā, 
19.gs.vidus 

   Jaunbērzes pagasts   
79. 4936 Valsts nozīmes Lustes muižas pils Arhitektūra Lustes muižā, 18.gs. 

2.puse 
80. 8820 Valsts nozīmes Latvijas Atbrīvošanas 

kara kaujas piemiņas 
vieta pie Batariem 

Vēsturiska 
notikuma vieta 

Jaunbērzes pag., 1919.g. 

   Krim ūnu pagasts   
81. 4937 Vietējas nozīmes Glūdas luterāņu baznīca Arhitektūra Glūdā, 1848.g. 

   Naudītes pagasts   
82. 765 Valsts nozīmes Pokaiņu senkapi Arheoloģija Bēnes mežniec. Naudītes 
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(Metamais kalns) iec. 9. Kv. Pie Caunām 
83. 766 Valsts nozīmes Vecpokaiņu senkapi I, II 

(Kapiņu kalns) 
Arheoloģija Īles mežniecībā Zeltiņu 

iec. pie Vecpokaiņiem 
84. 767 Valsts nozīmes Jāņogānu senkapi Arheoloģija Ppie bijušiem Mauriem 
85. 769 Valsts nozīmes Dēliņkalns – pilskalns Arheoloģija Pie Lejasdēliņiem 
86. 770 Valsts nozīmes Spurīšu apmetne Arheoloģija Pie Spurīšiem 
87. 3345 Valsts nozīmes Balkona margas Māksla Vecapguldes muižas pilī, 

18.gs.beigas 
88. 4946 Valsts nozīmes Vecapguldes muižas 

apbūve 
Arhitektūra Apguldē, 18. gs. 2.puse 

89. 4947 Valsts nozīmes Pils Arhitektūra Apguldē, 18. gs. 2.puse 
90. 768 Vietējas nozīmes Ogānu pilskalns Arheoloģija Pie bijušiem Ogāniem 
91. 771 Vietējas nozīmes Soda kalniņš – nostāstu 

vieta 
Arheoloģija Pie Susuriem 

92. 4949 Vietējas nozīmes Lielapguldes muižas 
apbūve 

Arhitektūra Apgulde, 19.gs. 1.puse 

93. 4950 Vietējas nozīmes Kungu māja Arhitektūra Lielapguldes muižā 19.gs. 
1.puse 

94. 4952 Vietējas nozīmes Stallis Arhitektūra Lielapguldes muižā 19.gs. 
1.puse 

95. 4951 Vietējas nozīmes Kalpu māja Arhitektūra Lielapguldes muižā 19.gs. 
1.puse 

96. 4948 Vietējas nozīmes Parks Arhitektūra Vecapguldes muižā, 18.gs.  
   Penkules pagasts   

97. 772 Valsts nozīmes Laģu apmetne Arheoloģija Pie Dzintariem, abpus 
Kroņauces – Auces šosejai 

98. 773 Valsts nozīmes Kamradžu pilskalns 
(Cepļa kalns) 

Arheoloģija Pie Kamradžiem 

99. 775 Valsts nozīmes Ķūru senkapi Arheoloģija Starp Ķūriem, 
Mazlūsveriem un 
Jaunzemjiem 

100. 776 Valsts nozīmes Ruņģu apmetne Arheoloģija Starp Ruņģiem un 
Dravniekiem 

101. 777 Valsts nozīmes Kamradžu senkapi Arheoloģija Z no Kamradžiem 
102. 774 Vietējas nozīmes Ķūru apmetne Arheoloģija Starp Ķūriem un 

Jaunzemjiem 
103. 4954 Vietējas nozīmes Ālaves muižas apbūve Arhitektūra 19. gs. 2.puse 
104. 4955 Vietējas nozīmes Kungu māja Arhitektūra Ālaves muižā, 19.gs. 

2.puse 
105. 4956 Vietējas nozīmes Stallis - kūts Arhitektūra Ālaves muižā, 19.gs. 

2.puse 
106. 4953 Vietējas nozīmes Penkules luterāņu 

baznīca 
Arhitektūra (1691.g.) 1865.g., 1878.g. 

   Zebrenes pagasts   
107. 793 Valsts nozīmes Elkukalns – kulta vieta Arheoloģija Bikstu mežn. Silkalnu iec. 

162. kvartāls, Svētezera Z 
krastā 

108. 794 Valsts nozīmes Grabu kapu senkapi Arheoloģija Pie Grabu kapsētas 
109. 795 Valsts nozīmes Kaupju senkapi Arheoloģija Pie Kaupju veikala, 

bijušiem Rēderiem 
Avots: VKPAI (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) 
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Pielikums Nr.8 Novada pašvaldības ceļi 

Ceļu raksturojošie parametri 

Ceļi Tilti un satiksmes pārvadi Nr.p.k. Ceļa nosaukums 

Garums 
Seguma 

veids 
Ūdenstece Garums 

Brauktuves 
laukums,m2 

Konstrukcijas 
materiāls 

  Annenieku pagasts             

  A grupa             

1 Rogu ceļš  2,88 grants         

2 Mazkrāgu ceļš 3,36 grants         

3 
Bultu ceļš 2,745 

melnais 
segums 

        

4 
Gaujas - Mazkrāgu ceļš 0,6 

bez 
seguma         

    1,308 grants         

5 Kambaru ceļš 4,917 grants         

6 
Zebras- Lapsas- Kalnēji 
ceļš 4,825 grants         

7 Oškalnu ceļš 0,6 grants         

  
  0,3 

bez 
seguma         

    0,304 grants         

8 Cibēnu ceļš 1,635 grants         

9 Kalnaģigaru ceļš 2,212 grants         

10 Skuju - Bezdelīgu ceļš 0,363 grants         

11 Skolas  ceļš 0,144 grants         

12 Baznīcas ceļš 1,25 grants         

13 Ilmāru - Kalnbērziņu ceļš 1,017 grants         

14 Brūnu ceļš 0,25 bruģis         

    0,16 grants         

15 Ļuku  ceļš 7,192 grants         

16 Ļuku ciemata ceļš 0,2 grants         

  
  0,31 

bez 
seguma         

17 Ausātu ceļš 3,24 grants         

  A grupa kopā: 35,607 grants         

    2,745 
melnais 
segums 

        

    1,21 
bez 

seguma 
        

    0,25 bruģis         

    39,81           

  B grupa             

18 
Jaunpavāri- Brieži  0,035 

melnais 
segums 

        

    2,265 grants         
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19 
Kaķenieki -k.Imantas 0,75 

melnais 
segums 

        

    0,24 grants         

20 Klāvindriķu ceļš 0,48 grants         

21 Ziedoņu mājas ceļš 0,23 grants         

22 lambrekšu -Pastaru ceļš 1,2 grants         

  
  1,434 

bez 
seguma         

23 Jākšu -Piedaiņu ceļš 1,4 grants         

    1,84 
bez 

seguma         

24 Kapu ceļš 0,393 grants         

25 Apšenieku ceļš 0,35 grants         

  
  1,235 

bez 
seguma         

26 
Ļuķu kopmītnes - 
Birzmaļi ceļš 2,45 grants         

  B grupa kopā: 9,008 grants         

  
  0,785 

melnais 
segums 

        

  
  4,509 

bez 
seguma 

        

    14,302           

  C grupa             

27 Ģerdāņi- Abavieši 1 grants         

  
  0,25 

bez 
seguma         

28 Baložu ceļš 1 grants         

  
  0,479 

bez 
seguma         

29 Privātkūtiņu ceļš 0,614 grants         

30 Bultu ceļš m. 0,3 grants         

    0,08 bruģis         

    0,105 grants         

31 Mazkalēji- Pīlādži ceļš 0,8 grants         

32 Bajāru ceļš 0,566 grants         

33 Gigāru ceļš 0,25 grants         

  
  0,55 

bez 
seguma         

34 Reiņi- salas ceļš 0,55 grants         

  
  0,935 

bez 
seguma         

35 Ļuku fermas ceļš 0,8 grants         

36 
Mežingas ceļš 2,2 

bez 
seguma         

37 Brīvzemnieku ceļš 0,452 grants         

  C grupa kopā: 6,437 grants         

  
  4,414 

bez 
seguma 

        

    0,08 bruģis         
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    10,931           

  Pašvaldības ceļi 
Annenieku pagastā 

65,05           

  Auru pagasts             

  A grupa             

1 
14-Alejas-Siļķes-
Mazvildavas 4,5 grants         

2 
32-Auri- Apguldes 
dzirnavas 3,2 

melnais 
segums         

  A grupa kopā: 4,5 grants         

    3,2 
melnais 
segums         

    7,70           

  B grupa             

3 1-BAO- Liepājas šoseja 3,4 betons         

    0,9 
melnais 
segums         

    0,5 
bez 

seguma         

4 2-Lielbērze-Oliņas-Celmi 1,789 grants         

5 
3-Velna krogs- Silenieki- 
Zemnieki 1,056 grants         

6 4-Oliņas -Zvaigznes 1,754 grants         

7 
5-Mētras-Rentes- Klabji-
Liepziedi 4,375 grants         

8 6-Virši- Sniedzes 0,376 grants         

9 7-Baloži-Baldēļi 0,825 grants         

10 8-Balvas-Spriksteles 1,875 grants         

11 
9-Smilgas-Selgas-
Apguldes dzirnavas 2,877 grants         

12 
10-Vīganti-Auziņas-
Pēkaiņi 2,332 grants         

13 
11-Ziņģi- Ziemeļi- 
Āpšēni 3,015 grants         

14 
12-Zemgalieši - Tīlaiši- 
Siļķes 3,352 grants         

15 13-Jaunsmēdalu ceļš 0,3 
bez 

seguma         

   1,2 grants         

16 
14-Alejas-Siļķes-
Mazvildavas 4,5 grants         

16 
15-Priežkalni-Bites -
Garbiļi 0,64 

melnais 
segums         

    1,16 grants         

17 16-Bērzaiņi -Dimzas 0,956 grants         

18 17-Namdari-Cimermaņi 0,538 grants         

19 18-Auru stacija- Olderti 0,832 grants         

20 19-Liesmas- Prinči-Rīti 1,537 grants         

21 20-Rīti-Lielčankas 2,325 grants         

22 
21-Rīti- Dzelzkalni-
Zariņi-Strautnieki 2,98 grants         
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    0,27 bruģis         

23 
22-Silakurti- Mazie 
Svēderi-Kāvužas 0,5 

melnais 
segums         

    3,61 grants         

24 23-Tīkužas -Baļļas 1,225 grants         

25 
24-Eizenfeldes-Mazie 
Svēderi 1,61 grants         

26 29-Austrumi-Bāliņi 2,85 grants         

27 31-Bērzkrastu ceļš 0,15 
melnais 
segums         

    0,1 grants         

    0,108 
melnais 
segums         

  B grupa kopā: 3,4 betons         

    2,30 
melnais 
segums         

    0,8 
bez 

seguma         

    49,05 grants         

    0,27 bruģis         

    55,817           

  C grupa             

28 26-Mežansi-Mucenieki 4,025 grants         

29 30-Bites -Ziņģi 0,4 
melnais 
segums         

    0,358 grants         

  C grupa kopā: 4,425 grants         

    0,4 
melnais 
segums         

    4,825           

  
Pašvaldības ceļi Auru 
pagastā 68,34           

  Bērzes pagasts             

  A grupa             

1 
1-Šoseja P97- Virkus 
muiža 0,49 

melnais 
segums         

    2,9 grants         

2 
6-Šoseja P97- Teņņi - 
Ustupji 1,86 grants         

3 
7-Šoseja P97- Miltiņi - 
Šoseja P102 3,16 

melnais 
segums         

    1,31 grants         

4 
13-ŠosejaP97-Dobeles 
NAI 0,58 

melnais 
segums         

    1,15 grants         

5 14-ŠosejaP97- Plēpji 1,29 grants         

6 
15-ŠosejaP97- Mazbajāri- 
Kalniņi 2,28 grants         



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

156 

 

7 
16-ŠosejaP97- Mušas- 
Smiltnieki 3,07 

melnais 
segums         

    1,98 grants         

8 21-ŠosejaP102-Priņči 0,85 grants         

9 25-ŠosejaP102-Salenieki 3,35 grants         

10 27-Kreijas - ceļšV1103 6,11 grants         

11 
29-CeļšV1142-Peizes- 
Upmaļi 1,47 grants         

12 
30-CeļšV1142-Vilki-
ceļšV1103 1,35 grants         

13 44-CeļšV1102-Mazkūras 0,22 
melnais 
segums   5 15   

    0,71 grants       

  A grupa kopā: 7,52 
melnais 
segums       

    26,61 grants       

    34,13         

  B grupa           

14 11-Miltiņi - Strēbeles 0,28 
melnais 
segums       

    0,12 grants       

15 
12-Ceļš Nr.7- Niedras- 
Ielejas 1,12 grants       

16 
23-Virkus kapi- Prinči- 
ceļšNr.1 1,98 grants       

17 
24-CeļšNr.7- Salenieki- 
Golsti 3,1 grants       

18 
26-Kreijas- Eglītes - 
Milti ņi 0,58 

melnais 
segums       

    1,63 grants       

19 31-Smiltnieki- Dravnieki 0,71 grants       

20 
32-Tiltnieki-Dzeņi- 
ceļšNr.33 2,69 grants       

21 
33-Pikšas- Daujāti- 
Dārgzemji 3,64 grants       

22 34-Meimaņi- ceļšNr33 0,94 grants       

23 35-Blažēvici- Kārliņi 0,67 grants       

24 36-Meimaņi- Zelmeņi 0,98 grants       

25 
37-Bērzes Baznīca- Dīķi- 
Līči 0,84 

melnais 
segums       

    2,42 grants       

26 38-CeļšNr.37-Mūrnieki 0,5 grants       

27 
39-Dīķi- Bērzes 
dzirnavas 0,45 grants       

28 40-CeļšNr.37- Nolejas 0,89 grants       

29 
41-Bērzes baznīca- Ķiķi- 
Dārziņi 0,14 

melnais 
segums   18 108   

    2,95 grants         

30 42-Ķiķi- Rozenvaldi 1,27 grants         
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31 
43-Bērzes pienotava- 
Avotiņi 0,36 grants         

  B grupa kopā: 1,84 
melnais 
segums         

    26,42 grants         

    28,26           

  C grupa             

32 28- Ceļš Nr.16- Grīvieši 0,02 
melnais 
segums         

    0,54 grants         

33 22- Runči -Centības 0,66 grants         

  C grupa kopā: 0,02 
melnais 
segums         

    1,2 grants         

    1,22           

  
Pašvaldības ceļi Bērzes 
pagastā 63,61           

  Bikstu pagasts             

  A grupa             

1 Bebri-Andri- Auces ceļš 2,49 grants         

2 Pūces -Auces ceļš 1,74 grants         

3 
Upes smēde- Upes dzirn.-
Liepājas šos. 1,87 grants         

4  Ārijas-Upes smēde  0,47 grants Bērze 12,3 67,8 Dzelzsbetons 

5 
Upes smēde-Venteri- 
Auces ceļš 2,87 grants         

6 
Upenieki- Krūzas -
Liepājas šos. 2,04 grants         

7 Kapi- Centrs- Tukuma c. 1,44 
melnais 
segums         

8 Saulīšu kalte- Ģerikas 2,52 grants         

9 Ciemati- Līdumi 0,58 grants         

10 Lauciņi Strazdiņi 0,94 grants         

11 Tukuma ceļš- Kadiķi 1,25 grants         

12 Skola -Līvi- Dzidras 1,22 grants Bikstupe 18 157,7 Dzelzsbetons 

13 Brīvības - Abavieši 2,95 grants Bikstupe 11 67,6 Koks 

14 Stacija- Audari 2,41 grants         

15 
Liepājas šos.-Bērziņi - 
šoseja 2,9 grants         

16 Liepājas šos.-Lejas puķes 1,34 grants         

17 Upmaļi- Jaunā mājaLīči 3,08 grants         

18 Grāvnieki- Kundziņi 2,47 grants         

19 Bajāri- Dzirnaviņas 0,5 grants         

  A grupa kopā: 33,64 grants         

    1,44 
melnais 
segums         

    35,08           

  B grupa             
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20 Magones -Riekstiņi 0,29 grants         

21 Magones -Griezes 0,26 grants         

22 Virši- Ezerkalni 0,24 
melnais 
segums         

23 Darbnīcas -Macki 0,85 grants         

24 Mazbiksti- Gobas 0,98 grants         

25 Brieži -Ķīļi 3,24 grants         

26 Brieži - Ropēni 0,36 grants         

27 Rudeņi- Pilsāti 2,31 grants         

28 Palejas- Dzirnaviņas 1,18 
melnais 
segums         

29 Silāres - Mārsili 0,15 grants         

  B grupa kopā: 8,44 grants         

    1,42 
melnais 
segums         

    9,86           

  C grupa             

30 Krūzu ceļš -Papardes 0,59 
bez 

seguma         

31 Zuši- Cīskas 2,02 
bez 

seguma         

32 Silakalni -Pilskalns 2,13 
bez 

seguma         

33 Vēsmas -Jojas 3,7 grants         

34 Zvaigznītes -Salas 0,79 
bezsegu

ma         

35 
Pievadceļš - Zebrus 
ezeram 0,65 grants         

36 Ceriņi - Seski 1,62 grants         

  C grupa kopā: 5,97 grants         

    5,53 
bez 

seguma         

    11,5           

  
Pašvaldības ceļi Bikstu 
pagastā 56,44           

  Dobeles pagasts             

  A grupa             

1 
1A_Pīpenes Imantas- 
Cūku komplekss 3,08 grants         

2 
2A- Pienava- Garauta ez. 
Pīpenes 7,46 grants         

3 
3A- Putniņi-Sprūdi- 
radziņi 5,09 grants         

4 
4A- Jaunļobas-Granti-
šos.Dobele- Jaunbērze 7,66 grants         

5 
5A-Bietleri- Nabadziņi-
Ķepji 4,16 grants         

6 
6A-Plamši- Ozolu spice- 
Sidrabiņu kapi 4,28 grants         

7 
7A- Nabadziņi-Ozolu 
spice 4,22 grants         
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8 

8A-šos.Dobele- 
Jaunbērze-Lejasstrazdi-
šos.Jaunbērze 2,76 

melnais  
segums         

9 
9A- Lejasstrazdi-
Min.mēslu nolk. 1,95 grants         

10 
10A- Šos.Dobele-Lestene 
Aizstrautnieki- Kalna oši 1,43 asfalts         

  A grupa kopā: 37,9 grants         

    2,76 
melnais 
segums         

    1,43 asfalts         

    42,09           

  B grupa             

11 
B11- Bērzbeķe Jaunās 
mājas 1,53 grants         

12 B12- Zariņi- Brenči 1,48 grants         

13 B13- Brenči- K īkas 1,59 grants         

14 
B14-Aizstrautnieki- 
Brenči 1,99 grants         

15 
B15-Grantiņi- Priežu 
sargi 1,59 grants         

16 
B16- Cūku komp.- 
Lejasstrazdi 0,88 grants         

17 
B17- Upes gaurata caut.-
Gaurata k 0,29 grants         

18 
B18- Lejasstrazdu 
attīr.iek 0,32 grants         

19 
B19- Galenieki- Brāļu 
kapi 0,78 grants         

20 
B20-Šos.Dobele- 
Jaunbērze- Pienavas upe 1,37 grants         

21 
B21- Ceļš uz Bietleru 
kapiem 0,06 grants         

22 
B22- Aizsstrautnieku 
attīr.iek. 0,08 grants         

23 
B23- Aizstrautnieku 
iekškv. Ceļi-ielas 0,94 

melnais 
segums         

24 
B24-Lejasstrazdu 
iekškv.ceļi- ielas 1,22 

melnais 
segums         

25 B25- Brenči- Brenču kapi 0,61 grants         

26 
B26- Lejasstrazdu 
ciemats- darbnīcas 0,5 

melnais 
segums         

27 
B27- Lejasstrazdu skola- 
darbnīcas 0,35 

melnais 
segums         

  B grupa kopā: 12,57 grants         

    3,01 
melnais 
segums         

    15,58           

28 C28- Jaunļobas -Reķi 0,7 grants         

29 C29- Ozolāres - Mežmaļi 0,46 grants         

30 C30-  Zariņi- Kalte 0,42 grants         

31 
C31- Jaunās mājas ceļš- 
Bletleri-Nabadziņi - 0,59 grants         
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Ķepji 

32 C32- Brenči- Nāreikas 0,61 grants         

33 

C33- Kokzāģētava- 
Darbnīcas - 
Aizstrautnieki 0,97 grants         

34 

C36- Šos. Dobele- 
Annenieki- Gardenes 
stacija 1,36 grants         

35 C37- Vidiņi- Lāču dīķis 0,91 grants         

36 C38- Ausekļi 0,38 grants         

37 
C39- Pārbrauktuve- 
Lagzdas 1,41 grants         

38 C40- Kalnasvilpji 0,37 grants         

39 C41- Brīvzemnieki 0,72 grants         

40 C42- Šalkas 0,37 grants         

41 C43- Bērzbeķe 0,08 grants         

42 C44- Liepas - Vagari 0,11 grants         

    9,46 grants         

  C grupa kopā: 9,46           

  
Pašvaldības ceļi Dobeles 
pagastā 67,13           

  Jaunbērzes pagasts             

  B grupa             

1 1-Pikšas -Ērzeļi 0,3 grants         

    0,1 
melnais 
segums         

    0,8 grants         

    1,17 
bez 

seguma         

2 2-Pikšas - Čabas 0,98 grants         

    3,49 
bez 

seguma         

3 3-Apšupji- Katlāpji 0,66 
melnais 
segums         

    2,79 grants         

4 5-Klētnieki- Ķīši 4,22 grants         

5 6-Zaļie - Auziņas 0,2 
melnais 
segums         

    1,93 grants         

6 7-Straupji -Ziediņi 2,17 grants         

7 8-Aņģi-Noras 0,76 grants         

    1,06 
bez 

seguma         

8 21-Sildeži- Vanadziņi 1,01 grants         

9 23-Graviņas - Sniķeri 2,3 grants         

10 36-Druvas-Saulstari 3,27 grants         

11 37-Sniķeri- Buķelis 3,19 grants         

12 40-legzdas -Dīķi- Ozoliņi 1,85 grants         
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13 42-Jukši- Buķelis 2,97 grants         

14 44-Buķelis - Ielejas 3,43 grants         

15 46-Jūrnieki- Legzdiņas 0,87 grants         

16 51-Danckas-Zariņi 1,91 grants         

17 52-Bērzmeži- Zariņi 2,07 grants         

18 54-Pūliņi- Vēsmas 0,77 grants         

    0,27 
bez 

seguma         

  B grupa kopā: 37,59 grants         

    0,96 
melnais 
segums         

    5,99 
bez 

seguma         

    44,54           

  C grupa             

19 4-Saules ceļš 0,26 
bez 

seguma         

20 9-Vazdiķi 0,94 grants         

21  10-Sarmas 1,47 grants         

22 12-Centrs - Tumšsili  0,7 
melnais 
segums         

    0,9 grants         

23 24-Graviņas 0,2 grants         

24 26-Bērzu iela -Madaras 0,18 
bez 

seguma         

25 29-Vidiņi 0,21 
melnais 
segums         

26 32-Ābeļdārzs 0,43 
bez 

seguma         

27 33-Degvielas bāze 0,11 grants         

    0,06 
bez 

seguma         

28 34-Attīrīšanas iekārtas 0,46 grants         

29 35-Inviduālās garažas 0,17 
melnais 
segums         

    0,05 grants         

30 38-Birzes 0,39 
bez 

seguma         

31 39-Branču kapi 0,17 grants         

    0,358 grants         

32 41-Dīķi- Gundegas 0,89 
bez 

seguma         

33 43-Buķelis - Āres 1,24 grants         

34 45-Sīpele- Pulciņi 0,43 
bez 

seguma         

35 47-Saulieši 0,36 
bez 

seguma         

36 48-Vīganti 0,51 grants         

37 49-Ruciņi 0,55 grants         

38 50-Puriņi- Mazdegaiņi 1,9 grants         
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39 53-Līdumi 1,58 
bez 

seguma         

40 55-Maisiņi- Sprīdīši 0,33 
bez 

seguma         

41 56-Auniņi 0,25 grants         

42 
57-Draudzības iela- 
graviņas 0,4 

bez 
seguma         

43 58-CeļšNr.57-  P 98 0,23 grants         

  C grupa kopā: 9,34 grants         

    1,08 
melnais 
segums         

    5,31 
bez 

seguma         

    15,73           

  
Pašvaldības ceļi 
Jaunbērzes pagastā 60,27           

  Krim ūnu pagasts             

  A grupa             

1 1-Dobele- Skujas 1,784 grants         

2 3-Zaļā iela- Skujas 0,1 
melnais 
segums         

    0,963 grants         

3 4- Fiņķi- Mazšvalkovski 0,055 
melnais 
segums         

    0,035 bruģis         

4 
5-Rūgtiņi- Vairogi- 
Pokaiņi 2,973 grants         

5 
7-Kalnieši- Ūdri- 
Upeslejas 0,47 grants         

6 8-Plepīši - Ezernieki 2,31 grants         

7 
9-Pietura"Vērpji"-
Jaunvērpji 0,57 grants         

8 
11-Dobele-Zaļenieki- 
Avotiņu karjers 0,163 grants         

9 12-Jaunstakles- Avotiņi 0,797 grants         

10 14-Jaunstakles- Klijēni 3,467 grants         

11 15-Lācgalvas- Bištēviņi 2,542 grants   18     

12 16-Bištēviņi- Krastiņi 1,297 grants         

13 17-Ceriņi- Krastiņi 0,728 grants         

14 
18-Pūri - Auce- Grīvaiši-
Čēmaiši 1,048 

bez 
seguma         

15 
19-Glūda- Dzelzceļa 
ēka61 0,489 grants         

16 21- Glūda- kalna Micaiši 0,506 grants         

17 22- Skolasiela- Austrumi 0,727 grants         

18 
23-Asteres- Upmaļi- 
Rimeikas 1 

melnais 
segums         

    0,27 grants         

19 
25-Akācijas- Vīndedžu 
kapi 1,53 grants         

20 27- Akācijas- Ilksiņi 0,35 
melnais 
segums         



Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
Paskaidrojuma raksts 

163 

 

    0,85 grants         

21 6-Mazšvalkovski-Pokaiņi 1,103 grants         

22 24- Meķi- Ikvildas 0,878 grants         

23 
31- Panākumi- 
Zemgalieši 0,386 grants         

24 30- Mazveidnieki- Jurīši 0,964 
bez 

seguma         

25 20- Glūda- Glūdas kapi 0,089 grants         

26 32-Panākumi- Baņi 5,441 grants   24     

  A grupa kopā: 30,33 grants         

    1,51 
melnais 
segums         

    0,04 bruģis         

    2,01 
bez 

seguma         

    33,89           

  C grupa             

27 2-Skujas - Bebri 1,646 grants         

28 10-Jaunvērpji-Vācpēteri 0,787 grants         

29 
26-Bērziņi- Lācīši- 
Daugavas- Saulgoži 1,905 

bez 
seguma         

30 
28-Akācijas- Ilksiņi- 
Zaļ.pag.- "kalnaudzes" 0,15 grants         

31 33-Lācītbirzes- Čankas 0,51 grants         

32 34-Čankas- Laimītes 0,776 
bez 

seguma         

33 
35-Panākumi- Baņi- 
Tābari 0,44 grants         

34 
36-Īkšķīši- Tērv.pag. 
Mālzemnieki 1,677 grants         

35 
37-Panākumi- Baņi- 
Ķērkšļi 2,503 

bez 
seguma         

36 

38-Ķērkšļi- 
Zaļ.pag.Zaļenieki- 
Tērvete 0,304 grants   18     

37 
39-"Krimūnas"-
Attīr.iek."Krimūnas' 0,382 grants         

38 
40-Lauku iela- 
Vecgrāveri 0,82 

bez 
seguma   18     

39 41-Vecgrāveri-Ug.depo 0,295 
bez 

seguma         

40 42-Lejasbākuļi- Ružas 1,397 grants         

  C grupa kopā: 7,293 grants         

    6,299 
bez 

seguma         

    13,59           

  
Pašvaldības ceļi 
Krim ūnu pagastā 47,48           

  Naudītes pagasts             

  A grupa             

1 Apgulde -Penkule 2,595 grants         
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2 Apguldes centrs-kārkliņi 0,3 grants         

    0,2 
bez 

seguma         

3 
Vecpokaiņi -Caunas -
Bāliņi 1,1 grants         

    1,76 
bez 

seguma         

4 Apguldes Centrs 0,2 
melnais 
segums         

    0,5 grants         

    1,2 
bez 

seguma         

5 Aurīši- Rambas 1,407 grants         

6 
Kursīšu kapi - Bēnes 
robeža 2,905 grants         

    1,205 
bez 

seguma         

7 
Jaunsesava-Dēliņi- 
Naudīte 3,4 grants         

8 

Starp ceļiem Naudīte- 
Apgulde un Dēliņi - 
Naudīte 0,21 

bez 
seguma         

9 Naudīte - Brākši 0,143 
melnais 
segums         

    4,197 grants         

10 Zirņi -Līdumi 3,32 grants         

11 

Ziedugravas- 
Ūdenskrātuve- 
Mačmūrnieki 0,83 

melnais 
segums         

    0,15 
bez 

seguma         

  A grupa kopā: 19,72 grants         

    1,17 
melnais 
segums         

    4,73 
bez 

seguma         

    25,62           

  B grupa             

12 Apgulde- Lielapgulde 0,46 grants         

    1,15 
bez 

seguma         

13 
Lielapgulde- 
Lielapguldes fermas 0,192 grants         

    0,204 
bez 

seguma         

14 
Slagūnes ceļš- 
Kalnabeltes 0,8 

bez 
seguma         

15 Lejnieki - Niedrupes 1,25 
bez 

seguma         

16 Sējas - valdotas -Skrajas 2,404 
bez 

seguma         

17 Amatnieki- Ružēni 1,5 grants         

18 Krūmiņi- lejas Līpaldi 0,975 
bez 

seguma         
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19 Mazpoķi - Bēnes robeža 1,5 grants         

    1,36 
bez 

seguma         

20 Krūmkalni- Birznieki 1,81 grants         

21 Mūrnieki- Ķeburas 1,29 grants         

22 Āķi- Mazjoži- Zelmeņi 1,7 
bez 

seguma         

23 Uz Mašmūrniekiem 0,5 
bez 

seguma         

24 Uz attīrītavu 0,27 
bez 

seguma         

  B grupa kopā: 6,75 grants         

    10,61 
bez 

seguma         

    17,37           

  C grupa             

25 Kilģi 0,3 
bez 

seguma         

26 Medņi- Dambīši 0,37 grants         

    0,14 
bez 

seguma         

27 Sprīdīši 0,196 grants         

28 Brieži - Vilikas 0,698 
bez 

seguma         

29 
Gar Ceriņiem - 
Annenieku pagrieziens 0,3 grants         

30 Uz Strautiņiem  0,365 
bez 

seguma         

31 Uz Strēlniekiem 0,61 
bez 

seguma         

32 Leinerti- Laumas 1,51 
bez 

seguma         

33 
Ružēni- Viesturi- 
Freimaņi 1,56 

bez 
seguma         

34 Misiņi- Stariņi 0,195 
bez 

seguma         

35 Kraķi - Pavēņi 0,98 
bez 

seguma         

36 
Uz minerālmēslu 
noliktavu 0,305 

bez 
seguma         

37 Uz Rubeņiem 0,51 
bez 

seguma         

38 U z Meža kapiem 0,69 
bez 

seguma         

39 Sējas kapi 0,16 
bez 

seguma         

40 Uz Bļodniekiem 0,16 
bez 

seguma         

  C grupa kopā: 0,87 grants         

    8,18 
bez 

seguma         

    9,05           

  
Pašvaldības ceļi 
Naudītes pagastā 52,04           
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  Penkules pagasts             

  A grupa             

1 2-Noras -Cīrulīši  0,624 
melnais 
segums         

    0,256 grants         

2 3-Šoseja - Noras 0,701 
melnais 
segums         

3 
5-Aizupji- Liekniņi- 
Augstkalnes ceļš 0,268 

melnais 
segums         

    0,916 grants         

4 6-Ābeļu iela -Rožlejas 0,62 
melnais 
segums         

    0,57 grants         

5 8-Šoseja - Sēju kalte 0,322 
melnais 
segums         

    0,778 grants         

6 
11-Supas- 
Penkules,Naudītes ceļš 2,464 grants         

7 20-Baldonas - Jukšas 2 grants         

8 
21-Augstkalnes ceļš - 
Vārpas 2,75 grants         

9 24-Ceroņi - Magones  1,962 grants         

10 
27-Purva Klauciņas - 
Mazjaunzemji 1,448 grants         

11 33-Pāvili- Zariņi 0,408 grants         

12 41-Ķetruri- Stūrīši 3,798 grants         

13 42-Zemgaļi- Māliņi 2 grants         

  A grupa kopā: 19,4 grants         

    2,5 
melnais 
segums         

    21,9           

  B grupa             

14 1-Ziediņi - Liepkalni 0,396 
melnais 
segums         

15 4-Liepkalni - Aizupji 0,13 
melnais 
segums Auce 15,7 92,9 Dzelzsbetons 

    1,208 grants         

16 7-Sēju kalte - Magones 0,546 
melnais 
segums         

17 9-Rīti -Gaidas 0,128 
melnais 
segums         

18 13-Vīksnas- Klauciņas 2,08 grants         

19 14-Lielbaldonas - Sunīši 1,15 grants         

20 15-Ceļmalas- Bituļi 2,028 grants Auce 19,8 121 Koks 

21 16-Kalna Počas- Čaibļi 1,106 grants Auce 8,9 32,15 Koks 

22 17-Kalna Počas- Dubļi 1,986 grants         

23 19-Baldonas -Rūķi 0,31 grants         

24 23-Laģi - Sietiņi 1,23 grants         

25 
26-Ābeļu iela -Purva 
Klauciņas 1,422 grants         
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26 28-Skaistas - Āķi 0,506 grants         

27 
29-Mazbērzemnieki- 
Ruņģi 0,593 grants         

28 34-Saulgrieži - Ābeļu iela 0,912 grants         

29 35-Šķutes - Avoti 2,572 grants         

30 40-Brīviņi - Kalna Počas 2,25 grants Auce 9,7 45,5 Koks 

31 43-Aizupji - Vārpas 1,653 grants         

32 44-Strautiņi - Rozītes 0,824 grants         

  B grupa kopā: 21,83 grants         

    1,2 
melnais 
segums         

    23,03           

  C grupa             

33 9-Rīti - Gaidas 0,112 
melnais 
segums         

34 12-Sēju  kalte- Sējas kapi 0,474 grants         

35 18-Drēģeļi- Krogzemji 1 grants         

36 31-Dimzu kalte- Romji 0,602 grants         

37 
37-Pumpuri - 
Augstkalnes ceļš 1,11 grants         

38 38-Abrakaši- Mazkuģi 0,696 grants         

  C grupa kopā: 3,88 grants         

    0,11 
melnais 
segums         

    3,99           

  
Pašvaldības ceļi 
Penkules pagastā 48,91           

  Zebrenes pagasts             

  A grupa              

1 Auce c.-Berki- Centrs 5 
melnais 
segums Bērze 

17,5   
18,15 

156            
149,7 Dzelzsbetons 

    9,92 grants         

2 Stūraiši -Trase 2,1 grants         

3 Sniķeri- Auces c. 3,75 grants Bērze 11,7 68,7 Dzelzsbetons 

4 Auces c.- Dainas- Vilikas 3,85 grants         

5 Auces c.- Nespējnieki 2,03 grants         

6 Auces c. -Dārznieki 0,57 grants         

7 Auce c.- Skujiņas 0,42 grants         

8 Jašpēteri- Lūši -Svētes 4,85 grants         

9 Auces c.- Svilpji 2,76 grants         

  A grupa kopā: 30,25 grants         

    5 
melnais 
segums         

    35,25           

  B grupa             

10 Beku c. - Trase 5,15 grants         

11 Modri- Stūraiši 3,45 grants         
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12 Centrs - Rožkalni 5,938 grants         

13 Kalte -Brizuļi 0,482 grants         

14 Svilpju c.-Priedaiši 0,65 grants         

  B grupa kopā: 15,67 grants         

    15,67           

  C grupa             

15 Stūraiši - Meždambji 2,35 grants         

16 Berķi - Miešķi 0,36 grants         

17 Berku  c.- Jaunsauszari 0,37 grants         

18 Berku c. - Grabas 0,31 grants         

19 Berku c.- Kurpnieki 0,24 grants         

20 Berku c.- Strautiņi 2,55 grants         

21 Trase- Eglītes 0,23 grants         

22 Berku c.- Kannenieki 0,2 grants Bērze 11,8 65 Betons 

23 Rožkalni- Šķietnieki 1,41 grants         

24 Rožkalnu c.- Rambužas 0,69 grants         

25 Rambužu c.- Tīkas 1,5 grants         

26 Lodītes Jankas 3,43 grants         

27 Nespējnieku c.- Pluņķi 1,14 grants         

28 Svilpju c.-Mežružas 1,23 grants         

29 Robežnieki- Franki 1,1 grants         

30 Naudītes c. - Daudzumi 0,46 grants         

31 Rožkalnu c.- Zemītes 0,22 grants         

32 Rožkalnu c.- Beikas 0,31 grants         

  C grupa kopā: 18,1 grants         

    18,1           

  
Pašvaldības ceļi 
Zebrenes pagastā 69,02           

Avots: Dobeles novada pašvaldība 
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Pielikums Nr.9 Meža ceļi Dobeles novadā 

Ceļa nosaukums Garums, 
km 

Ceļa segums 

Sesku ceļš 1,695 grants 
Kasparu ceļš 0,250 bezseguma 
Pakaišu muižas ceļš 2,348 grants 
Janku ceļš 1,548 bezseguma 
Vanagu ceļš 0,711 bezseguma 
Poldera ceļš 7,463 bezseguma 
Robežstigas ceļš 2,355 bezseguma 
Kapu meža ceļš 1,072 grants 
Vidusceļš 0,305 bezseguma 
Apšenieku ceļš 0,950 grants 
Auniņu ceļš 0,973 grants 
Tītarkalnu ceļš 4,371 grants 
Lapsu ceļš 1,186 bezseguma 
Mežružu ceļš 1,714 bezseguma 
Mangaļu ceļš 6,25 grants šķembas 
Degu ceļš 0,508 bezseguma 
Priedaiņu ceļš 0,226 bezseguma 
Jostu ceļš 3,02 grants šķembas 
Krūmiņu ceļš 0,344 bezseguma 
Čagu ceļš 3,002 bezseguma 
Ružu ceļš 4,929 bezseguma 
Bites ceļš 1,430 grants 
Garlauku ceļš 0,897 grants 
Dobeles mežniecības ceļš 2,885 bezseguma 
Skaparu ceļš 0,805 bezseguma 
Zaļais ceļš 0,774 bezseguma 
Spindeļu stiga 2,208 grants 
Kaķenieku ceļš 1,396 bezseguma 
Namiķu ceļš 2,635 grants 
Zebrenes trase 4,875 bezseguma 
Ceplīšu ceļš 1,786 bezseguma 
Pokaiņu ceļš 1,185 bezseguma 
Penkule-Zvani  2,811 grants 
Stūraišu ceļš 1,226 bezseguma 
Karjeru ceļš 1,605 bezseguma 
Liepu ceļš II 2,89 bezseguma 
Strautiņu ceļš 0,38 grants 
Ziemeļu ceļš 1,126 grants 
Mucenieku ceļš 1,481 bezseguma 
Lielkuģu ceļš 1,563 grants šķembas 
Vecais Slagūnes ceļš 2,163 grants 
Bēnes trase 3,47 grants 
Bites ceļš 2 posms 1,038 grants 
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Lapsu ceļš 0,576 bezseguma 
Geriku ceļš 1,175 bezseguma 
Ķīļa ceļš 1,688 bezseguma 
Cerību torņa ceļš 3,112 bezseguma 
Ausātu ceļš 3,627 bezseguma 
Siļķu meža ceļš 0,486 bezseguma 
Priedaiņu ceļš 1,774 bezseguma 
Kalnu ceļš 2,823 bezseguma 
Meniķa ceļš 0,796 bezseguma 
Svilpju ceļš 1,495 bezseguma 
Sarmu dambis 5,28 bezseguma 
Pliķu stiga 1,842 grants šķembas 
Pētervalde-Mežvidi 1,056 grants 
Lejupceļš 2,067 bezseguma 
Īsais ceļš 0,07 grants šķembas 
Silakalnu ceļš 3,268 bezseguma 
Zebrus ezera ceļš 0,533 grants 
Ciroles ceļš 1,948 bezseguma 
Elkukalna ceļš 0,75 bezseguma 
Lūšu ceļš 1,014 grants 
Jaunais ceļš 3,917 grants 
Mežsarmu ceļš 0,361 bezseguma 
Dzelzceļnieku ceļš 0,99 grants 
Kalnciema šoseja-Melnbikši 1,119 bezseguma 
Ausātu ūdenskrātuves ceļš 1,872 bezseguma 
Pētervalde-Ūsiņu purvs 4,83 grants 
Vāļu ceļš 4,28 bezseguma 
Franku ceļš 1,771 bezseguma 
Pokaiņu aplis 5,365 grants 
Liekņu ceļš 1,507 bezseguma 
Ciematu ceļš 3,5 grants 
Sievu ceļš 4,75 grants šķembas 
Meženieku ceļš 7,53 grants 
Legzdiņa stiga 3,48 bezseguma 
Bataru ceļš 1,855 grants 
Dišleru ceļš 1,895 grants 
Avots: Latvijas Valsts meži 
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Pielikums Nr.10 Plānotie un rekonstruējamie meža autoceļi Dobeles novadā 

Ceļa nosaukums Garums, km Plānotie darbi Gads 
Ķīļa ceļš 1,462 rekonstrukcija 2013 
Jurģu ceļš 2,814 būve 2013 
Mežsargu ceļš 1,349 būve 2013 
Strautiņu ceļš 1,228 būve 2013 
Ausātu ceļš 5,183 būve 2014 
Kaķenieku ceļš 3,517 rekonstrukcija 2014 
Zemaču ceļš 2,17 rekonstrukcija 2015 
Anota ceļš 1,919 būve 2015 
Kundziņu ceļš 1,09 būve 2015 
Strēlnieku ceļš 0,923 būve 2015 
Ružu ceļš 4,941 rekonstrukcija 2016 
Vecais bānīša ceļš 3,832 rekonstrukcija 2016 
Sievu ceļa atzars 1,218 būve 2017 
Liepu ceļš II 2,898 rekonstrukcija 2017 
Mežružu ceļš 1,724 rekonstrukcija 2017 
Dzelzceļmalas ceļš 0,912 būve 2017 
Bērzbeķes ceļš 0,695 būve 2017 
Baznīcas ceļš 1,139 būve 2017 
Avotiņu ceļš 1,14 būve 2017 
Ceplīšu ceļš 0,668 rekonstrukcija 2017 
Sarmu dambis 5,314 būve 2018 
Poldera ceļš 55.kv. 2,233 rekonstrukcija 2018 
Lejupceļš 1,965 rekonstrukcija 2019 
Dobeles mežniecības ceļš 2,622 būve 2019 
Cerību torņa ceļš 3,308 rekonstrukcija 2019 
Rumbu ceļš 2,384 būve 2019 
Avots: Latvijas Valsts meži 
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Pielikums Nr.11 Ūdens ņemšanas avoti Dobeles novadā (2011.g.) 

Aizsargjosla, m 

Apdzīvota vieta Aka 
Urbuma 
izbūves 

gads 

Akas 
dziļums, 

m 

At ļautais 
ūdeņu ieguves 

daudzums, 
m3/gadā 

Iegūtais 
ūdens 

daudzums 
2011.g., 
m3/gadā 

Funkcionālā 
nozīme Stingra 

režīma Ķīmiskā Bakteri-
oloģiskā 

Kombināts 1 2000 70 218635 275166 darba 10 0 

Kombināts 2 2000 70 218270 3774 darba 10 0 
Kombināts 3 2000 70 218270 105398 darba 10 0 
Rz-1 1976 65 218270 119882 darba 10 0 

Plānā 
1605 ha 

Stacijas 1 1982 62 0 0 tamponējama 10 0 615 
Krasta 9a Nr.1 1977 41 0 0 tamponējama 10-30 0 860 
Krasta 9a Nr.2 1968 42 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 

Dobeles pilsēta 

Zemgales iela 1 1984 46.5 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Krimūnu pag. Ceriņu 
ciems 

P. Upīša iela 1975 65 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 

Auru pag. Liepziedu 
ciems 

Zemīši 1990 65.2 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 

Annenieku pagasta 
Annenieku ciems 

Annenieku centrs 1968 60 7482 4107 darba 10 0 130 

Jaunais centrs 1990 110 43800 46626 darba 10 0 420 
Pavāri 1968 116 12775 0 rezerves 10 0 190 
Ģerdēni 1962 81 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 

Annenieku pagasta 
Kaķenieku ciems 

Rundēļi 1991 115 1460 1419 darba n/d n/d n/d 
Auru ciemats Nr.1 1974 72 29930 11018 darba 10-30 0 270 
Purmaļi 1990 88 3285 0 rezerves n/d n/d n/d 

Auru pagasta Auru 
ciems 

Auru ciemats Nr.2 1969 45 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Gardene Nr1 1961 100 53290 3554 darba 10 0 
Gardene Nr2 1969 87 53290 41913 darba 10 0 

plānā - 
204 ha 

Auru pagasta 
Gardenes ciems 

Gardene Nr3 1977 78 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
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Beikas centrs 1978 41 0 5082 darba 10 0 360 
Urbumi 2007 78 20440 8108 darba 10 0 360 

Auru pagasta Ķirpēnu 
ciems 

Pogas 2 n/d n/d 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Auru pagasta apdz. 
vieta "Spriksteles" 

Spriksteles 1987 35 3650 3030 darba n/d n/d n/d 

Bērzes pagasta Bērzes 
ciems 

2.iec. ciemata 1975 220 25550 3798 darba 10 0 0 

Klubs Liepu ielā n/d 45 17155 1940 darba 10 0 200 
Urbumi 2007 45 17155 13951 darba 10-30 0 442 
Birztalas 1978 45 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 

Bērzes pagasta 
Milti ņu ciems 

Rašenbaumi 1971 60 0 0 tamponējama 10 0 250 
Krīgeri 2001 71 365 149 darba n/d n/d n/d Dobeles NAI Bērzes 

pagasta "Krīgeros" Līči 1976 65 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Šķibe 1 1970 195 16790 11591 darba 10 0 125 Bērzes pagasta Šķibes 

ciems Šķibe 2 1983 200 16790 18220 darba 10 0 125 
Bikstu pagasta Bikstu 
ciems 

Centrs 1976 138 19710 12317 darba 10 0 225 

Bikstu pagasta Līvu 
ciems 

Līvi 1966 105 5475 970 darba 10 0 120 

Šalkas 1965 55 11315 9559 darba 10 30 305 Dobeles pagasta 
Aizstrautnieku ciems Zeme pie Šalkām 2009 49 11315 1287 darba 10 40 320 

Lejasstrazdi 1962 86.28 13505 14284 rezerves 10 0 215 
Vagari-Skolas 1968 60 13505 7016 darba 10 0 275 

Dobeles pagasta 
Lejasstrazdu ciems 

Vagari n/d n/d 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Jaunbērze 1 1956 155 18250 10140 darba 10 0 280 Jaunbērzes pagasta 

Jaunbērzes ciems Jaunbērze 2 1979 205 17885 15790 darba 10 0 315 
Krimūnu pagasta 
Akāciju ciems 

Akācijas 1968 52 14600 5539 darba 10-30 0 150 

Krimūnu pagasta Krimūnas 1 1985 46.4 13140 8734 darba 10 0 170 
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Krimūnu ciems Krimūnas 2 1966 51 10950 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Penkules pagasta 
apdz. vieta "Baldones" 

Dimanti 1987 60 1680 647 darba n/d n/d n/d 

Centrs 2 1988 65 24820 8773 darba 10 0 270 Penkules pagasta 
Penkules ciems Centrs 1 1973 60.5 0 0 tamponējama n/d n/d n/d 
Penkules pagasta 
Skujaines ciems 

Upeslīči 1973 61 2956 1558 darba 10 0 90 

Penkules pagasta 
Vecvagares ciems 

Dārzniecība 1988 100 2080 616 darba n/d n/d n/d 

Palejas 2004 80 11315 6888 darba 10 0 360 Zebrenes pagasta 
Zebrenes ciems Centrs 2 1962 72 11315 0 rezerves n/d n/d n/d 
Avots: SIA „Dobeles Ūdens” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


