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Iepirkums ir 
izsludināts

Lielākie šogad plānotie darbi 
Bikstu pagastā saistīti ar ciemata 
centrālās brauktuves seguma as-
faltēšanu. 

Kā liecina Elektronisko iepir-
kumu sistēmā publicētā informā-
cija, Dobeles novada pašvaldība ir 
izsludinājusi iepirkumu par ceļu 
seguma atjaunošanu novada te-
ritorijā, kurā vienā no sadaļām ir 
iekļauts arī Bikstu pagasts. Tas ir, 
tā ceļa Nr.5416 «Centra ceļš» no  
0,00. līdz 1,02. km, ceļa Nr.5413 
«Centrs – Tukuma ceļš» no 0,00. 
līdz 0,65. km un pievadceļa pa-
gastmājai (0,00 – 0,110 km) at-
jaunošana, ieklājot asfaltsegumu 
10324 m2 lielā platībā. Projek-
tā, ko izstrādājusi Dobeles SIA 
«Rūķis AG», paredzēta arī sep-
tiņu caurteku būve vai pārbūve 
un vienas sabiedriskā transporta 
pieturvietas pārbūve, izveidojot 
pieturas platformu.

Saskaņā ar iepirkuma do-
kumentāciju pārbūvētā objekta 
platums pārbūvējamajā posmā 
ir mainīgs (no trijiem līdz pat 7,5 
metriem). Visiem augstākminē-
tajiem trijiem ceļiem ir paredzēts 
atjaunot jau esošo asfaltbetona se-
gumu, ieklājot sešus centimetrus 
biezu asfaltbetona kārtu atbilstoši 
paredzētajam platumam, un izbū-
vēt nomales. Posmos ar ceļa ap-
malēm paredzēta to demontāža un 
jaunu apmaļu uzstādīšana.

Iepirkumam, ko Dobeles no-
vada pašvaldība izsludināja 4. au-
gustā, ir vairākas sadaļas, kuras 
paredz ceļu seguma atjaunošanu 
ne vien Bikstos, bet arī, piemē-
ram, Dobeles (Aizstrautniekos) 
un Naudītes (Apguldē) pagastos, 
Penkulē. Visos objektos darbi būs 
jāveic triju mēnešu laikā pēc lī-
gumu noslēgšanas. 

Apgaismojums 
projektēšanas stadijā

Otrs lielākais šogad plānotais 
darbs Bikstos ir ielu apgaismoju-
ma izbūve no ciemata centra līdz 
pat tiltiņam, kas ved pāri Bērzes 
upes uzpludinājumam un ir īsā-
kais ceļš, lai no ciemata nokļūtu 
līdz Rīgas – Liepājas šosejai.

Bikstu pārvaldes vadītāja 
Irēna Dabra «Zemgalei» sacīja, 
ka saskaņā ar viņas rīcībā esošo 
informāciju apgaismojuma uz-
stādīšanas iecere pašlaik atrodas 
projektēšanas stadijā, tomēr plā-
nots, ka laternas minētajā posmā, 
kas šobrīd vispār netiek apgais-
mots, varētu tikt uzstādītas vēl 
šogad. Projektēšana ieilgusi, jo 
uzņēmums, kas to veic, līdzīgus 
projektus izstrādā vēl vairākiem 
objektiem novada pagastos. 

Indra Cehanoviča 

Lai karotītē vien medus, ne darva

Pagājusī sestdiena Bikstu pagastā tika aizvadīta 
īpašā gaisotnē, svinot pagasta svētkus «Sapnis par 
vasaru...» un to laikā īpašā godā ceļot visjaunākos 
novadniekus – mazuļus, kuri dzimuši laika posmā 
no pagājušā gada 1. jūlija līdz šī gada 30. jūnijam. 
Šāda tradīcija Bikstos tika aizsākta, vēl esot bijušā 
Dobeles novada sastāvā, un tika turpināta arī pēc 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 
pērn. 

Šī bija jau sestā reize, kas 
vienuviet pulcēja vismazākos 
biksteniekus un viņu vecākus. 
Pirmajā – 2017. gadā - piemiņas 
velti saņēma 12 bērniņu, astoņi – 
2018., deviņi – 2019. gadā, pieci 
– 2020., astoņi – 2021., un tikpat 
daudz mazulīšu tika sumināti arī 
šogad.

Puse no māmiņām – 
Baibas

Maza pagasta priekšrocība 
atšķirībā no lielas apdzīvotas vie-
tas ir apstāklis, ka lielākoties vie-
tējie iedzīvotāji cits citu pazīst. 
Tāpēc arī katrai ģimenei, kuras 
atvasīte nākusi pasaulē pēdējā 
gada laikā, Bikstu pagasta pār-
valdes vadītājai IRĒNAI DABRAI 

netrūka sirsnīgu vārdu, ko veltīt.
– Jau otro gadu pēc kārtas 

mums ir astoņi mazuļi, astoņas 
ģimenes, kuras šajā pasākumā va-
ram sveikt. Ir divtik liels prieks, ka 
trīs ģimenes, kuru mazuļus šogad 
sveiksim, ir piepulcējušās mūsu 
pagasta Goda ģimeņu «Trīs plus» 
saimei un tajās aug nu jau trīs at-
vasītes. Vienā no šodien godinā-
tajām saimēm ir ienācis pirmais, 
pārējās četrās ģimenēs – otrie 
bērniņi. Ir milzīgs prieks par katru 
jauno bikstenieku!

Un vēl kas interesanti, ja ru-
nājam par statistiku. Proti, no 
astoņām māmiņām, kuras šodien 
sveiksim, četras ir Baibas! Sakritī-
ba arī, ka lielākā daļa no godināta-
jiem jaunajiem biksteniekiem pa-
saulē nākuši šī gada pirmajā pusē. 

Vārdu turēja

Katrs mazulis un viņa vecā-
ki saņēma īpašu piemiņas velti 
– karotīti -, kurā iegravēts bērna 
vārdiņš,  kā arī uzraksts «Biksti», 
tādējādi apliecinot viņa piederī-
bu šai vietai, un gads, kurā velte 
pasniegta.  Tāpat tika dāvināta 
arī grāmatiņa un medus burciņa, 
kuru pasniedzot, tika vēlēts, lai 
ar šo karotīti mazuļi smeltu tikai 
medu, ne darvas pilienus. Starp 
citu, medus bija ievākts turpat 
Bikstos, Voldemāra Gulbja dravā.   

Karotītes šogad saņēma 
ERITA ŠĪMANE, ĢIRTS MAR-
ČINKUS, UNDĪNE RONE, JĀNIS 
EVARDSONS, KĀRLIS LĀCIS, 
BRAIENS SLĀĢIS, ELVINS EIH- 
VALDS un AMANDA BALODE.  

Starp citu, sveicot mazās 
Amandas saimi, pārvaldniece 
smejoties atcerējās:

– Pērn šeit suminājām mazulī-
tes māsiņu Madaru. Pasniedzot ve-
cākiem piemiņas veltes, pajokoju – 
nākamgad gaidīsim jūs atkal! Tētis 
Armands tad nosmējās – būsim 
arī! Un vārdu kā īsts vīrs ir turējis, 
Amanda nu ir trešā ģimenes atva-

sīte, tātad Bikstos ir par vēl vienu 
Goda ģimeni vairāk!

Torte no vietējiem 
labumiem

Pasākuma, kas notika pie 
Bikstu pamatskolas, laikā apmek-
lētājiem bija arī iespēja noklau-
sīties Žorža Siksnas un Jelgavas 
«Tirkīzkora» ansambļa koncertu, 
aplūkot Dainas Žvagiņas foto iz-
stādi. Varēja arī darboties radoša-
jās darbnīcās, savukārt mazākie 
apmeklētāji ar prieku iesaistījās 
burbuļu ballītes norisēs.  

Kā jau svētkos, visiem pasā-
kuma dalībniekiem bija arī iespēja 
pagaršot īstu svētku kūku. To bija 
izcepusi biksteniece Zane Grigo-
re. Vaicāta, cik ilgu laiku aizņēma 
garduma izgatavošana, Zane vien 
atsmēja – kādu laiku? Šajā karsta-
jā laikā kaut ko gatavot iepriekšē-
jā dienā nebūtu prāta darbs, tāpēc 
viss tapa pavisam neilgi pirms 
pasākuma un, kas būtiski, izman-
tojot tikai vietējos lauku labumus.
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Šogad godinātie mazie bikstenieki kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām.

Mazuļiem sarūpētās dāvaniņas.
Gardo Zanes Grigores (centrā) cepto kūku nogaršo jaunā Bikstu 
tautas nama vadītāja Evita Zute.


