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5. lappusē

Vecie ļaudis Ķevelē 
nedzīvo pansionātā,  

bet gan pie Līgas.

Skolēni vasarā strādā arī mūspusē

Vakar «Zemgale» «Liepās» nodarbinātos jauniešus sastapa acošanas laikā.
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Turpina cīņu ar latvāņiem, neaizmirstot par pārējiem darbiem
Zebrenes pagastā šonedēļ vēl ritēja pēdējie 
sagatavošanās darbi rīt plānotajiem pagasta 
svētkiem, kuru laikā tradicionāli visas dienas garumā 
notiks sportiskās aktivitātes, arī «Zebrenes ceļojošā 
kausa» izcīņa pludmales volejbolā, kas mīsies ar 
dažādiem izklaides pasākumiem lieliem un maziem. 
Plānota arī pēdējā gada laikā dzimušo mazuļu un 
viņu vecāku godināšana.

Kā «Zemgalei» pastāstīja 
Bikstu un Zebrenes pagasta pār-
valdes vadītāja IRĒNA DABRA, 
šogad Zebrenē svētku laikā sveiks 
četrus mazos zebreniekus. Viņa 
piebilda: pagasts var lepoties 
ar kuplām saimēm, jo trīs no rīt 
godinātajiem mazuļiem savā ģi-
menē ir trešie bērniņi, savukārt 

viens savai māmiņai ir piektā at-
vasīte. 

– Protams, būs arī dažādas 
radošās darbnīcas, kopīga zupas 
ēšana, mazākajiem apmeklētājiem 
būs sarūpētas atrakcijas un plāno-
ta arī putu ballīte, savukārt pieau-
gušie vakarā varēs izlocīt kājas za-
ļumballē, – stāstīja pārvaldniece.

Būs jauni soli, top 
estrādes nojume

Citādi Zebrenē, tāpat kā cit-
viet, ikdienā rit parastie uzturē-
šanas un labiekārtošanas darbi. 
Tāpat kā citviet, tiek pļauta zāle, 
kopti puķu un košumkrūmu stā-
dījumi. Vērienīga būvniecība vai 
apjomīgi remontdarbi pagastā 
šogad nav plānoti, tomēr arī pa-
redzētie nelielie uzlabojumi ie-
viesīs Zebrenes ainavā patīkamus 
jaunus vaibstus.

Pamazām ciematā uz priek-
šu virzās plānotā vietējās brīv-
dabas estrādes nojumes un sān-
sienu izbūve. Tā gan nedaudz 

iekavējusies, jo uzņēmējam bija 
radušies daži sarežģījumi, bet 
tuvākajā laikā darbus plānots pa-
beigt. Otrdien, kad notika saruna, 
Irēna Dabra pieļāva, ka līdz pa-
gasta svētkiem, kā bija sākotnēji 
plānots, celtniecība pilnībā vēl 
nebūs pabeigta, bet, visdrīzāk, 
pamata konstrukcijas būs jau uz-
stādītas un pārvilktas ar plēvi, lai 
pasargātu māksliniekus no iespē-
jamiem nelabvēlīgiem laikapstāk-
ļiem. Līdz šim brīvdabas estrāde 
ciematā bija vien neliels betonēts 
skatuves laukums. Šogad estrāde 
beidzot tiks «ietērpta». 

(Vēl – 4. lappusē)

Vakar notika Dobeles nova-
da domes ārkārtas sēde. Šoreiz tā 
norisinājās izbraukumā, Auces 
vidusskolas telpās. Dienas kārtībā 
bija četru lēmumprojektu izska-
tīšana. Starp tiem bija jautājumi 
par Dobeles pirmsskolas izglītī-
bas iestādes «Zvaniņš» vadītājas 
Dinas Štraubes atbrīvošanu no 
amata un konkursa nolikuma uz 
minēto amatu apstiprināšana, kā 
arī par nekustamā īpašuma Do-
belē, Zaļajā ielā 24, iegādi. 

Dobeles novada pašvaldī-
ba izsludinājusi iepirkumu par 
dienas aprūpes centra telpu 
vienkāršotu atjaunošanu Dobe-
lē, Brīvības ielā 11. Uzņēmumu 
piedāvājumi tiks gaidīti līdz 2. 
augustam.

Vēl līdz 28. jūlijam var pie-
dalīties balsojumā par vienu no 
trijām pašvaldībām, kas kļūs par 
Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 
2023. Uz šo titulu pretendē Jel-
gavas valstspilsētas, Bauskas un 
Cēsu novada pašvaldības. Balso-
jums notiek interneta vietnē jau-
natneslietas.gov.lv.

Par Shidnicu Ukrainā 
un bēgļiem Dobeles 
novadā.             2., 3. lpp.

Madara Vinkelmane 
šovasar laiku izbauda 
kvalitatīvi.             3. lpp.

Bikstos gaida jauno 
asfaltu.  
       4., 6. lpp.

Īstais brīdis 
«zaļās enerģijas» 
izmantošanai.  
            7. lpp.

Vasaras darbs ir iespēja jauniešiem saturīgi pavadīt 
laiku, turklāt tas iesaista sabiedrībā, dod nozīmīguma 
izjūtu, iespēju ar savu darbu radīt vērtību. Darbs 
sniedz pieredzi par nākotnes iespējām, kad konkrētā 
laikā un vietā vajadzēs paveikt uzticēto. Jaunieši 
praksē iemācās labāk apgūt naudas lietas: gan 
nopelnīt, gan saprātīgi to izlietot savām vajadzībām 
vai iekrāt kādam lielākam mērķim.

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) pasākuma «Nodarbi-
nātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs» 

ietvaros sniedz iespēju jaunie-
šiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot) skolēnu vasaras brīv-
laikā no 1. jūnija līdz 31. augus-
tam strādāt kādā no piedāvātajām 
darba vietām. Skolēns pasākumā 

piedalās vienu mēnesi, atsevišķos 
gadījumos nodarbinātība var tikt 
pagarināta līdz diviem mēnešiem.

Pasākuma organizēšanas no-
teikumi paredz, ka jaunietis jau 
pirms reģistrācijas pasākumā var 
vienoties ar konkrētu darba devē-
ju par darba vietu un laiku. 

Mūspusē šādu iespēju strā-
dāt sniedz arī Dobelē esošā stād- 
audzētava «Liepas». 

 Uzņēmuma vadītāja ZAIGA 
APSE stāsta:

– Kopumā mēs projektā esam 
pieteikuši piecus jauniešus, patla-

ban strādā četri, jo viens ir sasli-
mis. Pamatā tie ir ar  koku un ogu-
lāju stādīšanu un kopšanu saistītie 
darbi, kā arī jāstrādā uz lauka. Tas 
nav fiziski smagi, vienkāršāk sakot, 
tie ir ikdienas lauku darbiņi, kuros 
nepieciešamas veiklas rociņas stād- 
audzēšanas procesā. Ir arī darbs 
ogu lasīšanā.

Prieks, ka ir  jaunieši, kuri ir ļoti 
apmierināti un nāk pie mums strā-
dāt jau otro gadu un pat vairāk.

Ieva Laizāne 
Autores foto


