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Bikstenieki nesūkstās. Tikai jautā

Turpinot tradicionālo tikšanos ar novada 
iedzīvotājiem, otrdien Dobeles novada pašvaldības 
vadītājs Ivars Gorskis un citas amatpersonas 
tikās ar Bikstu pagasta iedzīvotājiem. Uz tikšanos 
bija ieradušies gan tikai ap diviem desmitiem 
interesentu. Jāteic, kas «Zemgalei» (kā novērotājai no 
malas) iekrita acīs -  šī pagasta iedzīvotāji gandrīz ne 
par ko nežēlojās. Kā vēlāk tika sacīts – esam raduši 
paši tikt ar visu galā. Bet, protams, ja palīdz – paldies!

Domes priekšsēdētājs pir-
mām kārtām atkārtoti skaidroja, 
kāpēc šādas iedzīvotāju sanāk- 
smes vispār tiek rīkotas. Viņš bil-
da, ka tādējādi vietvara cer labāk 
izprast ļaužu vēlmes un vajadzī-
bas katrā apdzīvotajā vietā, ko 
iespēju robežās pašvaldība ņems 
vērā, plānojot nākamā gada bu-
džetu. Ivars Gorskis arī akcentēja, 
ka šādas tikšanās jeb sanāksmes 
turpmāk ir plānotas regulāri, tas 
ir, vismaz reizi gadā. Ideālā va-
riantā – divas reizes, lai pirmajā 
sapulcē ļaudis izteiktu savas vēl-
mes, kas būtu darāms pagastā,  
otrajā – lai pašvaldība jau varētu 
«atskaitīties», kas paveikts, bet 
kas – nē un kāpēc.

Atkal par 
apgaismojuma  

maiņu

Ivars Gorskis pirmām kārtām 
informēja, ka vietvara pašlaik 
strādā galvenokārt divos vir-
zienos. Pirmais no tiem – ener-
goefektivitātes paaugstināšana, 
iespēju robežās samazinot gan 
vietvaras elektroenerģijas, gan 
siltumenerģijas patēriņu. 

- Kā jau esmu stāstījis ie-
priekšējās sapulcēs, pašlaik cītī-
gi strādājam, lai ieekonomētu uz 
āra jeb ielu apgaismojumu. Bija 
izsludināts iepirkums, lai energo- 
neefektīvo nātrija apgaismojumu 
nomainītu pret LED gaismekļiem. 
Kopumā mums novadā šādas, 
maināmas, laternas ir apzinātas 
ap 1000. Vēl tie ir jānopērk, jāno-
maina, bet lēšam, ka tādējādi va-
rētu esošos izdevumus ieekonomēt 
apmēram uz pusi.

Otrs virziens, kurā strādā-
jam – esošo neefektīvo gaismekļu 
maiņa pašvaldības ēkās un telpās, 
aizstājot to ar LED apgaismoju-

mu. To pašu plānojam darīt arī 
novada teritorijā esošajos parkos 
un pastaigu vietās. Un, protams, 
arī vietās, kas mums ir vieni no 
lielākajiem  elektroenerģijas pa-
tērētājiem – sporta hallē, sporta 
zālēs. Aprēķini ir veikti, iepirkums 
noticis. Protams, finansiālā ziņā 
pirkumi ir apjomīgi, apmēram 
miljons, kas būs jāizlieto šim mēr-
ķim. Bet tajā pašā laikā aplēses 
liecina, ka divu gadu laikā minē-
tos ieguldījumus būsim ietaupot 
atguvuši.

Apkures cenas ir 
«kosmosā»

- Vēl pašlaik intensīvi strādā-
jam pie apkures izmaksu samazi-
nājuma. Vairāk gan tas attiecas uz 
Dobeles pilsētu. Tur mums ir jādo-
mā, jāstrādā, lai dabasgāzes apku-
res sistēmu nomainītu uz citu, kur 
izmantotu  alternatīvo kurināmo.  
Parēķiniet paši, ja pašreiz pašval-
dībai izrakstītajos rēķinos mums 
aprēķināta gāzes iepirkuma cena 
ir  407 eiro par megavatstundu. Ie-
priekš  šī  naudas summa bija, ja 
nekļūdos, 35. Tad parēķiniet paši, 
kāds ir kāpums. Ne vien iedzīvotā-
ji nespēs samaksāt par apkuri, arī 
iestādes to nevarēs. Rēķinām, ka 
tikai Dobeles un apkārtnes slimnī-
cai apkures rēķini apkures sezonā 
sasniegs ap 600 tūkstošiem eiro. 
Tāpēc nav citu variantu, kaut kas 
jādara. Ir vairāki projekti, kas tiek 
virzīti. Viens no ticamākajiem ir 
nodoms par šo pārvadu savieno-
jumu, tas ir slimnīcas savienojumu 
ar pilsētas centralizēto siltumap-
gādi. Sākotnējā iecere, ka šo pār-
vadu varētu izveidot, pie viena iz-
būvējot arī jaunu gājēju tiltiņu pār 
Bērzes upi, diemžēl nerealizējās. 
Tiltiņš būs, bet ne pārvads. Valsts 
kultūras pārvalde neatļāva. Tagad 

ir doma šo pārvadu veidot, izbūvē-
jot to zem esošā tilta pār Bērzi.

Plāns – centros tikai 
asfalts

- Tāpat jau pašlaik esam sā-
kuši gatavoties nākamgad plāno-
tajiem ceļu infrastruktūras uzlabo-
šanas darbiem novadā. Viena no 
prioritātēm, ko esam izvirzījuši, ir 
brauktuvju periodiska, sistemātis-
ka sakārtošanā gan abās pilsētās, 
gan pagastu centros. Mērķis – lai 
visur pašlaik ar grants segumu 
esošās brauktuves  būtu aizstātas 
ar asfaltsegumu vai vismaz tur 
būtu veikta ceļa dubultā virsmas 
apstrāde, kas kvalitātes ziņā ir pie-
līdzināma asfaltam.

Kā redzat, Bikstos jau uzsākti 
darbi centrālās ielas sakārtoša-
nā. Tiesa, visdrīzāk, jauns asfalts 
būs vien nākamgad. Tas nav lēts 
prieks. Tikai Bikstos kopējās iz-
maksas ir ap 250 tūkstošiem eiro. 

Domes priekšsēdētājs infor-
mēja arī par tālejošākiem plā-
niem pagastā ceļu infrastruktū-
ras sakarā Bikstu pagastā, uzreiz 
gan norādot, ka darbi notiks pa-
kāpeniski, atbilstoši pieejamajam 
finansējumam.

Uztrauc ceļu seguma 
kvalitāte

Arī sanākušos iedzīvotājus 
lielākoties uztrauca tieši pagasta 

ceļu kvalitāte. Ļaudis pauda ne-
izpratni, kāpēc, gadiem strādājot 
agrākajā kopsaimniecībā, viņi 
nav «nopelnījuši, lai kaut pāris 
reizes gadā ceļu līdz viņu mājām 
nogreiderē vai ziemā nošķūrē». 
Citādi, teiksim, izsauktā «ātrā pa-
līdzība», kas ir gana aktuāla ga-
dos vecākiem ļaudīm, kuri dzīvo 
viensētās, līdz pacientiem nemaz 
nevar nokļūt. 

Tika skaidrots, ka liela daļa 
no pieminētajām brauktuvēm 
nemaz nav pašvaldības ceļi, līdz 
ar to vietvara nemaz nav tiesīga 
ieguldīt līdzekļus to atjaunošanā 
vai tīrīšanā no sniega ziemā.  

Izskanēja arī informācija, ka 
Bikstu pagastā ir vairāk nekā 150 
viensētu. Vietvarai nav nedz fi-
nansiālu un juridisku, nedz kādu 
citu iespēju, lai uz katru no tām 
sakārtotu brauktuvi. Ivars Gor-
skis arī uzsvēra – aplami domāt, 
ka pašvaldība spēs visas nebūša-
nas ceļu jomā novērst viena vai 
divu gadu laikā. Labākajā gadīju-
mā tam, lai sakārtotu viena kon-
krēta pagasta ceļu segumu, būs 
nepieciešami vismaz desmit gadi.

Vēži tie paši, tikai 
nosaukums cits

Iedzīvotāji arī rosināja, ka 
pašvaldība varētu apsvērt pārvie-
tojamo labierīcību izvietošanu 
līdzās Bikstu kapsētai. Tā šobrīd 
ir labiekārtota, izzāģēti visi ap-

kārtnē esošie krūmāji, un tas rada 
zināmas problēmas... 

Savukārt Ivars Gorskis atgā-
dināja iedzīvotājiem par plāniem 
veidot pašvaldībā konsultatīvās 
iedzīvotāju padomes.

- Tās domātas, lai jūs paši va-
rētu lemt, kas jūsu pagastā ir vis-
nepieciešamākie darbi un informēt 
par tiem pašvaldības vadību. Ir 
doma, ka šīm padomēm būs at-
vēlēti arī nelieli finansiāli līdzekļi, 
ko tās varēs izmantot pēc saviem 
ieskatiem. Tāpat plānos ir zināmu 
finansējumu atvēlēt arī pagastu 
pārvalžu vadītājiem, lai viņi to iz-
lieto pēc saviem ieskatiem.

Teikšu kā ir – viss dzīvē tiešām 
notiek pa spirāli. Bija reiz rajona 
padomes, pagastu padomes... Ta-
gad ir novadi, pagastu pārvaldes, 
bet nekas jau no nosaukumu mai-
ņas nav mainījies. Tāpat dzīvojam 
un strādājam, tikai zem cita no-
saukuma, - bilda pašvaldības va-
dītājs.
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Iedzīvotājus visvairāk satrauca ceļu stāvoklis pagastā.

Bikstu ciematā pašlaik notiek centrālo brauktuvju remonts.

Dobeles novada vadībai tika uzdots daudz jautājumu.


