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IEVADS 

Tērvetes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir apstiprināta ar 2012.gada 

27.decembra Tērvetes novada domes lēmumu. Attīstības programma (turpmāk– AP) ir 

vidēja termiņa plānošanas dokuments 2012.-2018.gadam, kas nosaka novada attīstības 

ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to 

īstenošanas un finanšu resursus stratēģisko mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir 

pamats Tērvetes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Attīstības 

programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu. Tērvetes novada attīstības programma ir 

izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, 

tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes 

līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.). Attīstības programmas sastāvā esošais 

finanšu plāns izstrādāts atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un prioritātēm.  

Attīstības programmas struktūra: I.daļa „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze”. 

Tajā veikta novada esošās situācijas un SVID analīze. Balstoties uz šīs analīzes rezultātiem. 

 II. daļā - „Stratēģiskā daļa” - ir noteikta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un 

ilgtermiņa prioritātes. „Rīcības plānā” (t.sk. „Investīciju plānā”), pamatojoties uz ilgtermiņa 

prioritātēm, ir definētas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības 

plāns ir sagatavots 7 gadu periodam un Investīciju plāns 3 gadu periodam. Investīciju plāns 

tiek aktualizēts katru gadu, ņemot vērā Attīstības programmas īstenošanas progresu un 

kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu. Attīstības programmas sadaļā „Attīstības 

programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība” ir noteikts uzraudzības un ziņojumu 

sagatavošanas periodiskums un tajā ietveramie uzraudzības rādītāji. Sadaļā „Pārskats par 

sabiedrības līdzdalības pasākumiem” sniegta informācija par iedzīvotāju aptaujas, darba 

grupu un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.  

Šis ir uzraudzības ziņojums par Tērvetes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

īstenošanu par  trīs gadu laika periodu – 2014.-2016.gadu. Uzraudzības ziņojuma pamatā ir 

rezultatīvie rādītāji un investīciju programmas (plāna) analīze. Pārskats strukturēts 

atbilstoši plānošanas dokumenta stratēģiskajai daļai. Ziņojumu sagatavojusi Tērvetes 

novada domes Attīstības nodaļa. 
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Tērvetes novada Attīstības programmas sadaļā „Attīstības programmas īstenošanas un 

uzraudzības kārtība” noteikts: 

Tērvetes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu vada Tērvetes 

novada dome. Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt 

shēmu, kas nodrošina iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstību un attīstības programmas 

īstenošanas gaitā sasniegto. 

Atbildīgā institūcija par attīstības programmas uzraudzību ir Tērvetes novada domes 

Attīstības nodaļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, 

apkopot novada nodaļu datus un statistiku, tādējādi secinot, vai attīstības programmā 

definēto rādītāju sasniegšana norit, kā plānots. Uzraudzības īstenošanas mērķis ir sekmēt 

lietderīgu un efektīvu programmas realizāciju dzīvē un savlaicīgi veikt nepieciešamos 

grozījumus un programmas aktualizācijas pasākumus. 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir: 

1. identificēt pārmaiņas novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā; 

2. sekot līdzi, vai Attīstības programma tiek ieviesta plānotajos apjomos un termiņos; 

3. nodrošināt publiski pieejamu informāciju par programmas izpildi; 

4. sekmēt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības 

koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos; 

5. identificēt jaunas problēmas un iespējas, izvērtēt programmas aktualizācijas 

nepieciešamību. 

Tērvetes novada attīstības programmas uzraudzības process paredz : 

 datu uzskaites sistēmas izveidi 

Datu uzskaites sistēma paredz, ka visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai 

projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības veido savas pārstāvētās 

nozares statistiku. Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, Sociālais 

dienests, Lietvedības, Informācijas un komunikācijas nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, 

Komunālā nodaļa, Būvvalde, Administratīvā komisija, lauku attīstības speciālists,  pagastu 

pārvaldes un citas iesaistītās struktūrvienības apkopo un uzkrāj informāciju (statistikas 

datus + analītisko aprakstu) par iepriekšējā gada laikā paveikto. 

Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiek izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Pamatojoties uz iepriekšējā gada nozaru rādītāju izvērtējumu un kārtējam gadam 

apstiprināto budžetu, Tērvetes novada dome ik gadu aktualizē attīstības programmas 

Investīciju plānu, kā arī pēc vajadzības koriģē Rīcības plāna uzdevumus. 

 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu. 
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Trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt Attīstības programmas 

datus par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem un rīcībām trīs gadu periodā, kas 

atbilst Investīciju plāna periodam. 

Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver Investīciju plāna izpildes analīze: 

1. veiktās darbības; 

2. konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu; 

3. secinājumus un ieteikumus jaunajam Investīciju plānam. 

Pēc trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrādes ir jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu 

laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli par tālākām Tērvetes novada attīstības 

perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem. Jāturpina nepabeigto 

projektu īstenošana un nepārtraukti jāgatavo jauni projekti stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

1. TĒRVETES  NOVADA  VISPĀRĒJS  ATTĪSTĪBAS  RAKSTUROJUMS 

Tērvetes novada attīstības tendences raksturo vairāki rādītāji: 

 teritorijas attīstības indekss (TAI). 114 Latvijas pašvaldību vidū pēc 2013.gada 

datiem Tērvetes novadam TAI vērtība ir -0,343 jeb 69.vieta. 2014.gadā – 0,364 jeb 

64.vieta, bet 2015.gadā – 0,174 un 52.vieta, kas ir atzīstams kāpums. 

 

 

 Pēc iedzīvotāju skaita Tērvetes novads ir viens no mazākajiem novadiem valstī, tai 

skaitā tam pret kopējo platību ir salīdzinoši liela pierobežas teritorija.  

Kopš novada izveidošanas 2002.gadā kopējais Tērvetes novada iedzīvotāju skaits 14 gadu 

laikā ir samazinājies par 985. Tas vidēji ir 70 cilvēki gadā. Attīstības programmas izstrādes 

laikā par bāzes gadu tika ņemts 2011.gads. Līdz ar to šajā pārskatā tiek veikts salīdzinājums 
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par laika periodu no 2011. līdz 2016.gadam. Pēdējo 5 gadu iedzīvotāju skaita vidējais 

samazinājums gadā ir straujāks - 80 cilvēki. Kopā 5 gados tie ir 403 cilvēki jeb 10%. 

 

 

 

Iedzīvotāju skaita samazinājums pa pagastiem 

 

 

Secinām, ka pēdējo trīs gadu laikā Tērvetes pagastā iedzīvotāju skaits samazinājies par 3,8 

%, Bukaišu pagastā par 3,2 %, Augstkalnes pagastā – par 6,0 %. 
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Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām 

 

Tērvetes novada iedzīvotāju dabiskā kustība 2014. – 2016. gads  
 

Rādītājs 2014 2015 2016 

Dzimuši 33 35 40 

Miruši 48 59 57 

Dabiskais pieaugums - 15 -24 -17 
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Veicot datu analīzi, jākonstatē, ka lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums, salīdzinot ar 

iepriekšējo plānošanas periodu, ir bērnu grupā, kur skaits samazinājies par ~20%                 

( tiesa, neobjektīvu rādītāju varētu dot fakts, ka iepriekšējos gados statistiski bērni tika 

skaitīti līdz 18 gadiem, tagad darbspējīgie tiek skaitīti jau pēc 14 gadu vecuma.) 

Darbspējīgo skaits sarucis par ~11%, kamēr veco ļaužu skaits samazinājies tikai par ~ 1%. 

Jāsecina, ka darbspējīgie dodas darba un dzīvesvietas meklējumos ārpus novada teritorijas 

un līdz ar to sarūk arī bērnu skaits. 

 Nozīmīgs attīstības rādītājs ir bezdarba līmenis un tā dinamika. Pēc Nodarbinātības 

valsts aģentūras (NVA) sniegtās informācijas 01.01.2014. Tērvetes novadā bija reģistrēti 

237 bezdarbnieki - 10,2%, 2015. gadā – 192 jeb 8,5%; 2016.gadā – 176 jeb 8%. Trijos 

gados kopējais Tērvetes novada reģistrēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 61 

cilvēku jeb no 10,2% uz 8% no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Bezdarba rādītāji 

tradicionāli uzlabojas vasaras mēnešos, kad pieejami sezonas darbi lauksaimniecībā un 

tūrismā. Salīdzinājumam - 2005.gadā arī reģistrēto bezdarbnieku novadā bija 8,15%. 

Mainoties ekonomiskajai un sociālajai situācijai valstī, šis procents ir ievērojami svārstījies 

– no 5% 2009.gadā līdz pat 15% 2010.gada pavasarī. 

 

2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 2018. GADAM IEVIEŠANAS 

REZULTĀTI 

Tērvetes novada attīstības programmas stratēģisko mērķu sasniegšanai noteiktas trīs 

ilgtermiņa prioritātes un 12 vidēja termiņa prioritātes. Attīstības programmas stratēģiskie 

mērķi:  

I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība: 

 Ilgtermiņa prioritāte - Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, 

sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, un droša dzīves vide. 

Vidēja termiņa prioritātes:  

 Kvalitatīvas izglītības pieejamība un attīstība; 

 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība. 

 

II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide: 

 

 Ilgtermiņa prioritāte – Modernas transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, 

siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību nākotnē 

Vidēja termiņa prioritātes:  

 Iedzīvotāju aktivitātes un radošuma attīstīšana; 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sporta, veselības pakalpojumu nodrošināšana; 

 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu dažādošana; 

 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana; 
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 Teritorijas sasniedzamības un iedzīvotāju pārvietošanās iespēju uzlabošana; 

 Kvalitatīva komunālā saimniecība, teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana; 

 Vides aizsardzība un pārvaldība. 

 

III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība: 

 Ilgtermiņa prioritāte Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts 

tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde,  

radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība. 

Vidēja termiņa prioritātes:  

 Pašvaldības darbības uzlabošana; 

 Efektīvas ārējās komunikācijas un novada reklāmas tēla veidošana; 

 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana. 

 

Ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti 
 

Ilgtermiņā 

sasniedzamie 

rezultāti 

Rādītājs 

 

Bāzes 

gads 

Bāzes 

indika 

tors 

Atskai

tes 

gads 

Indika

tors  

Ilgtermiņā 

Sasniedza 

mais 

rezultāts 

Atska

ites 

gadā 

sasnie

gtais  

Avots 

 

Teritorijas attīstības 

indekss 

2011 0,097 2016 -0,174 Pozitīvās 

vērtības 

pieaugums 

↓ VARAM 

Iedzīvotāju skaits 2011  4031 2016 3628 Pieaugums ↓ PMLP 

Iedzīvotāju dabiskā 

pieauguma saldo 

2011 -17 2016 -17 Pozitīvs 

saldo  
→ Pašvaldī 

ba  

Demogrāfiskā slodze 2011 486 2016 502  ↑ CSP 

Bezdarba līmenis (%) 2011 9,7 2016 8 Samazināj

ums 
↓ NVA 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

ieņēmumi pašvaldības 

budžetā uz 1 

iedzīvotāju  

2011 171 

LVL 

Jeb 

243 

EUR 

2016  

 

 

420 

Pieaugums ↑ Pašvaldī

bas dati 

Ekonomiski aktīvo 

tirgus 

sektora statistikas 

vienību skaits (uz 

1000 iedzīvotājiem) 

2010 274 2015 297 Pieaugums ↑ CSP 

 

 

Analizējot ilgtermiņa rādītājus, jāsecina, ka, lai gan iedzīvotāju skaits novadā pakāpeniski 

mazinās, tomēr ir vērojamas pozitīvas tendences tieši iedzīvotāju ekonomiskajā aktivitātē. 

Jāievērtē arī tas, ka statistiskie rādītāji un to metodika gadu gaitā mainījusies, līdz ar to 

rādītāji bieži vien nav tieši salīdzināmi tik lielā laika periodā. Objektīvāki ir pēdējo trīs 

gadu rādītāji, īpaši tādēļ, ka valstī kopumā teritoriju attīstībā periodiski vērojami viļņveida 

kāpumi un kritumi.  

 

Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie virzieni, lai nodrošinātu ilgtermiņa 

prioritāšu sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada esošo 
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situāciju, pieejamos resursus un iespējas, ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes un SVID analīzi, 

izstrādātas saskaņā ar esošajiem novada, reģionālā un nacionālā līmeņa plānošanas 

dokumentiem. 

 

 

Vidējā termiņā 

sasniedzamie 

rādītāji 

 

Bāzes 

gads 

Vērtī  

ba  

 

Atsk

aites 

gads 

Vērtī ba Tenden

ce 

Avots 

 

Iedzīvotāju skaits 2011 4031 2016 3628 ↓ PMLP 

Trūcīgo personu 

skaits 

2011 987 2016 187 ↓ Pašvaldības 

dati 

Izglītojamo skaits PII 2011/

2012 

87 2016

/201

7 

116 ↑ Pašvaldības 

dati 

Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības 

iestādēs 

2011/

2012 

360 2016

/201

7 

295 ↓ Pašvaldības 

dati 

 

Kultūras pasākumu 

skaits 

2011 85 2016 66 ↓ Pašvaldības 

dati 

Medicīnas 

pakalpojumu 

sniedzēju skaits 

2011 5 2016 7 ↑ Pašvaldības 

dati 

Ceļu segums uz 

pašvaldības ceļiem 

asfaltēti, km 

grantēts segums, km 

bez seguma, km 

2011 176,5 

 

23,6 

104,2 

48,7 

2016 176,5 

 

23,6 

104,2 

48,7 

→ Pašvaldības 

dati 

 

Centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas patērētāju 

skaits 

2011 553 2016 965 ↑ Pašvaldības 

dati 

 

Centralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

patērētāju skaits 

2011 533 2016 970 ↑ Pašvaldības 

dati 

 

Bezdarbnieku skaits 2011 

vid. 

293 jeb 

10,6 % 

2016 8% ↓ NVA 

Pašvaldības budžeta: 

ieņēmumi (EUR) 

izdevumi (EUR) 

2011 3 000 

940 

3 323 

400 

2016 3 006 409 

3 263 354 
↑ Pašvaldības 

dati 

 

Tūristu apmeklētība 

novadā 

2011 86 000 2016 149 000 ↑ TIC 

RC”Tērvete” klientu 

skaits sezonā 

2011 1106 2016 1260 ↑ RC” Tērvete”  

SAC „ Tērvete” 

klientu skaits: 

t.sk.bērni 

t.sk.vecie ļaudis 

2011 106 

 

22 

84 

2016 199 

 

17 

182 

↑ SAC „ 

Tērvete”  
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Analizējot rādītājus jāsecina, ka, lai arī kopējais iedzīvotāju skaits novadā 

samazinās, lielākā daļa ekonomisko rādītāju dažādās jomās ir uzlabojušies. 

Pēc Lursoft datiem, analizējot vidējo samaksāto nodokļu summu 2014.gadā uz vienu 

nodokļu maksātāju, līderos nebūt nav izvirzījusies Rīga vai kāda cita no Latvijas lielākajām 

pilsētām. Pēc Lursoft veiktajiem aprēķiniem, lielākā vidējā samaksātā nodokļu summa uz 

vienu uzņēmumu bijusi Stopiņu novadā (65,59 tūkst.EUR), aiz kura ar 58,98 tūkst.EUR 

seko Mārupes novads un Tērvetes novads ar 55,33 tūkst.EUR lieliem vidējiem 

maksājumiem uz vienu nodokļu maksātāju novadā, savukārt Rīga ar 39,81 tūkst.EUR 

ierindojusies vien septītajā pozīcijā 

 

Vidēja termiņa prioritātes:  

 

Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plā-

nots  

Ten-

dence 

Avots 

Kvalitatīvas izglītības pieejamība un attīstība 

1. Sasniegumi mācību 

olimpiādēs (laureātu sk.) 

11 21 15 nesama

zinās 
→ Tērvetes 

ND 

2. Skolēni ar labām un 

teicamām sekmēm (sk.) 

57 77 81 nesama

zinās 
↑ Tērvetes 

ND 

3. Izglītojamo skaits skolās 

 

333 293 295 nesama

zinās 
→ Tērvetes 

ND 

4. Izglītojamo skaits PII 103 115 116 nesama

zinās 
↑ Tērvetes 

ND 

5.  PII pieejamība pret 

pieprasījumu ( %) 

100% 100% 98% 100% → Tērvetes 

ND 

 

 Veikta Tērvetes novada izglītības iestāžu optimizācija. 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2014.gadā pabeigta PII „Sprīdītis” rekonstrukcija Kroņaucē, Tērvetes pagastā (875 863,-)  

2014.gadā pabeigta Augstkalnes skolas internāta un sporta zāles ēkas siltināšana Augstkalnē, 

Augstkalnes pagastā; ( 355 092,- ); 

2014.gadā ar NVO atbalstu realizēts Leader projekts„Mūzikas apskaņošanas aparatūras, 

gaismas sistēmas un skatuves drapērijas iegāde” Augstkalnes vidusskolas zālei ( 15 000,-) 

2015.gadā veikta A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve un siltināšana Kroņaucē, Tērvetes 

pagastā ( 368 842,-); 

2015. un 2016.gadā katru gadu modernizētas un atjaunotas vienas pirmsskolas iestādes 

grupas telpas Augstkalnes PII “Zvaniņš”. 

2016.gadā veikta Augstkalnes sporta zāles grīdas pārbūve un sienu remonts; 

2016.gadā modernizēta Augstkalnes vidusskolas un sporta zāles apkures sistēma, uzstādot 

automatizētu granulu katlu. 

 

Secinājumi: 

Tērvetes novadā pieejama kvalitatīva izglītība. Uz to norāda skolēnu ar labām un teicamām 

sekmēm skaita palielināšanās. Iekšējā skolu optimizācija nodrošina sabalansētu līdzekļu  

izlietojumu attiecībā pret izglītojamo skaitu un sniedz iespēju palielināt ārpusklases 

nodarbību spektru. Investīcijas pirmsskolas grupu ēkās nodrošinājušas būtisku bērnu skaita 

pieaugumu, radot arī papildu darba vietas pedagogiem pēc skolu optimizācijas, kas 

vērtējams kā plānveidīgs un atbildīgs optimizācijas rezultāts. 

Skolu ēku infrastruktūras uzlabojumi ir nozīmīgi novada iedzīvotājiem kopumā, jo skolu 

ēkās notiek arī pagastu kultūras un sporta pasākumi.  
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

1. Grāmatu izsniegumu skaits 

novada bibliotēkās 

39610 32110 26665 nesama

zinās 
↓ Tērvetes 

ND 

2. Apmeklējumu skaits 

bibliotēkās ( t.sk.interneta 

pieejas punktos) 

20139 17983 16840 nesama

zinās 
↓ Tērvetes 

ND 

3.  Kultūras kolektīvu un 

pulciņu dalībnieku skaits 

258 239 237 nesama

zinās 
↓ Tērvetes 

ND 

4. Kultūras pasākumu skaits 50 47 66 nesama

zinās 
↑ Tērvetes 

ND 

5. Kultūras pasākumu 

apmeklētāju skaits 

10343 8593 8471 nesama

zinās 
↓ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie projekti: 

2014.gadā biedrības „Tērvetnieki” VKKF atbalstīts projekts „Arta Gāgas džeza kvarteta 

koncerts””, ( EUR 1738,-) 

2014.gadā noslēdzās nodibinājuma “Lāsītes” un pašvaldības kopīgs projekts par skatuves 

apgaismojuma un apskaņošanas ierīkošanu Augstkalnes vidusskolas lielajā zālē; 

2014.gadā uzsākts un 2015.gadā turpinās biedrības „Skaties tālāk” projekts „Daudzveidīgā 

Tērvete fotoobjektīvā”, ( EUR 4181,-); 

2014.gadā uzsākts, 2015.gadā un 2016.gadā turpinās Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas 

evaņģēliski luteriskās draudzes projekts „Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas fasādes 

apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana”; 

2015.gadā uzsākts un 2016.gadā pabeigts VKKF atbalstīts projekts „Pālēnu kapličas izpēte 

un restaurācijas projekta izstrāde”, kā arī veikta kapličas altāra demontāža; 

2014.-2016.gadā iegādāti tautas tērpi novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem; 

2016.gadā uzsākta Tērvetes kultūras nama skatuves atjaunošana; 

2016.gadā izstrādāts tehniskais projekts Tērvetes kultūras nama ēkas siltināšanai. 

 

Secinājumi. 

Ņemot vērā, ka pakāpeniski samazinās novada iedzīvotāju kopējais skaits, likumsakarīga ir 

rādītāju samazināšanās, kas skar kultūras pasākumu un iestāžu apmeklētāju skaitu. 

Pašvaldība ir palielinājusi kultūras pasākumu skaitu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem to 

pieejamību un dažādību, neskatoties uz to, ka novada teritorija ir lauku teritorija. Tas, 

protams, nozīmē lielākas investīcijas no pašvaldības puses, toties kompensē to, ka kultūras 

infrastruktūra pilsētās ir grūtāk sasniedzama. Līdz ar to pašvaldība zināmā mērā maksā 

dārgāk kā agrāk, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu kultūrvidi. 

Pašvaldība ar līdzfinansējumu regulāri atbalsta sabiedriskā labuma organizāciju projektus un 

arī novada teritorijā esošo baznīcu ēku sakārtošanu, tās iesaistot novada kultūras dzīvē. 

Pēdējos gados mērķtiecīgi veiktas investīcijas pašvaldības kultūras iestāžu infrastruktūrā, kā 

arī kultūras pieminekļu atjaunošanā. Uzsāktais darbs plānveidīgi jāturpina, lai sasniegtu 

rezultātus. Ikgadējā Investīciju plāna aktualizēšana nodrošina uzsākto pasākumu pēctecību 

un ļauj elastīgi reaģēt uz aktualitātēm. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Te

n-

den

ce 

Avots 

Iedzīvotāju aktivitātes un radošuma attīstīšana 

1. Jauniešu iniciatīvu centra 

organizētie pasākumi 

79 23 9 nesamazin

ās 
↓ Tērvetes 

ND 

2. Dalībnieku skaits jauniešu 

pasākumos 

874 304 167 nesamazin

ās 
↓ Tērvetes 

ND 

3. Biedrību realizētie projekti 10 7 13 nesamazin

ās 
↑ Tērvetes 

ND 

 

 Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs savu darbību uzsācis 2014.g. janvārī. 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2014.gadā - projekts“Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada jauniešu dzīves kvalitātes 

novērtēšanai”; 

Projekts “Aktivizējies, lai iesaistītos!”. 

2015.gadā  - projekts „Es un jaunatne man apkārt”; 

pieredzes apmaiņas projekts „Kultūras kaleidoskops” Polijā; 

projekts „Ja ne es, tad KAS?”; 

projekts „Nāc un piedalies!”; 

projekts „Mēs Tērvetes novadam.” 

2016.gadā realizētie jauniešu projekti – “Esi radošs”; 

projekts “Tava roka manējā”; 

projekts “PROTI un DARI” ( sadarbība); 

projekts “Esmu TĒRVETnieks” 

projekts “Tērvete-laimīgā zeme!” ( sadarbība). 

 Katru gadu aktīvām iedzīvotāju interešu grupām un NVO ir iespēja pretendēt uz 

pašvaldības mazo projektu finansējumu, kā arī uz pašvaldības līdzfinansējumu, startējot 

sabiedrībai labumu nesošos dažādu ES fondu projektos. 

Biedrību realizētajos projektos pārsvarā tiek labiekārtotas teritorijas atpūtai, iegādāts 

aprīkojums sporta aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai, nodrošinātas iespējas apgūt jaunas 

iemaņas un zināšanas izglītojošos kursos, sakārtotas telpas un ēkas, kas sniedz labumu visai 

sabiedrībai.  

 

Secinājumi. 

Diemžēl jāsecina, ka jauniešu aktivitāte kopš Jaunatnes iniciatīvu centra izveidošanas 

pakāpeniski samazinās, kas skaidrojams gan ar jauniešu skaita kopējo samazinājumu novadā, 

gan arī ar to, cik aktīvi ir paši jaunieši – centra vadītāji. Tomēr pozitīvi ir tas, ka šāds centrs 

darbojas un tā ir iespēja izpausties tiem, kas vēlas mācīties organizēt un vadīt, apgūt jaunas 

prasmes. 

Toties jauniešu dalība mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos nav būtiski mazinājusies. 

Nemainīgi aktīvi visos novada pagastu centros darbojas arī senioru interešu grupas.  

Ik gadu dažādos investīciju projektos piedalās lielākā daļa novada nevalstisko organizāciju 

un nodibinājumu. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji cenšas labiekārtot savu māju apkārtni. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plā-

nots  

Ten-

dence 

Avots 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sporta, veselības pakalpojumu nodrošināšana 

1. Sporta aktivitāšu pieeja-

mība - sporta veidu skaits  

7 7 7 nesama

zinās 
→ Tērvetes 

ND 

2. Masu sporta pasākumi 

novadā 

14 10 15 nesama

zinās 
→ Tērvetes 

ND 

3. Sasniegumi komandu 

sporta sacensībās             

(godalgas valsts 

sacensībās) 

3 13 14 pieaug ↑ Tērvetes 

ND 

4.  Veselības 

aprūpes/medicīnas 

pakalpojumu sniedzēji 

5 6 7 nesama

zinās 
↑ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2014.gadā pabeigta Augstkalnes skolas internāta un sporta zāles ēkas siltināšana; 

2014.gadā veikta Bukaišu ārsta prakses telpu vienkāršota atjaunošana; 

2015.gadā - kosmētiskais remonts Augstkalnes sporta zāles ģērbtuvēs/dušās; 

2016.gadā veikta Augstkalnes sporta zāles grīdas pārbūve un sienu remonts; 

2016.gadā modernizēta Augstkalnes vidusskolas un sporta zāles apkures sistēma, uzstādot 

automatizētu granulu katlu; 

2016.gadā uzsākta Kroņauces stadiona skrejceļa un basketbola laukuma atjaunošana; 

2016.gadā ar biedrību un LMT atbalstu ierīkoti āra trenažieri pie Augstkalnes vidusskolas; 

2015.un 2016.gadā novadā darbu uzsākušas divas aptiekas – Kroņauces un Augstkalnes 

ciemos; 

2016.gadā izbūvēta invalīdu tualete Augstkalnes ārsta praksē. 

 

Secinājumi. 

Līdz ar Tērvetes novada Sporta halles izbūvi 2013.gadā, ir būtiski pieaudzi novada 

iedzīvotājiem pieejamo sporta veidu skaits un aktivitāšu kvalitāte. Investīcijas Augstkalnes 

sporta zālē uzlabo sporta nodarbību mikroklimatu un sportotāju pašsajūtu.  

Sportošanas iespējas dažādo arī trenažieru zāles pieejamība Bukaišos, Kroņaucē, āra 

trenažieru uzstādīšana Augstkalnē, vingrošanas rīku uzstādīšana Kroņaucē. 2017.gadā 

plānots pabeigt uzsākto Kroņauces stadiona pārbūvi, uzlabojot gan A.Brigaderes skolas 

sporta āra nodarbību kvalitāti, gan nodrošinot veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Kroņauces iedzīvotājiem. 

Par investīciju pēctecību un mērķtiecību sporta nozarē liecina pēdējo gadu stabilie panākumi 

rokasbumbas bērnu/jauniešu komandām.  

Veselības aprūpes jomā ģimenes ārstu prakšu pieejamība nodrošināta visos novada pagastos. 

Augstkalnē veikta ārsta prakses telpu modernizācija. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Te

n-

den

ce 

Avots 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu dažādošana 

1. Sociālajos atbalsta 

pasākumos izmaksātās 

summas (EUR) 

34951,- 38138,- 34405,- nepalieli

nās 

→ Tērvetes 

ND 

2. T.sk. pabalsti trūcīgajām 

personām ( EUR ) 

29600,- 20408,- 17288,- nepalieli

nās 
↓ Tērvetes 

ND 

3. Iesniegumi par trūcīgās 

mājsaimniecības statusu 

230 190 187 nepalieli

nās 
↓ Tērvetes 

ND 

4. Apmeklētāju skaits novada 

ģimenes atbalsta centros 

183 162 151 nepalieli

nās 
↓ Tērvetes 

ND 

5. RC”Tērvete” investīcijas 

attīstībā (EUR) 

116 

247,- 

149     

293,- 

118 

766,- 

nesamazi

nās 

→ RC 

Tērvete 

6. RC „Tērvete” neto 

apgrozījums ( tūkst. EUR) 

693,3 732.8 

 

856,3 pieaug ↑ RC 

Tērvete 

7. Investīcijas SAC”Tērvete” 

(EUR) 

55301,- 80654,- 19704,- Regulāri, 

plānveidī

gi 

Ne

-

vie

nm

ēr. 

SAC 

Tērvete 

8. Klientu skaits 

SAC„Tērvete” ( vecie 

ļaudis/bērni) 

145/  

29 

166 / 

27 

177/ 21 pieaug/sa

mazinās 
↑ SAC 

Tērvete 

9. Apmaksāts aprūpes 

pakalpojums aprūpes 

centrā ( cilv.skaits) 

19 17 14 sa- 

mazinās 
↓ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2014.gadā pabeigta 2013.gadā uzsāktā Bukaišu dienas centra paplašināšana. 

Ar 2014.gadu pašvaldībā iedibināta jauna tradīcija – pasākums jaundzimušo Tērvetes novada 

iedzīvotāju sumināšanai – „Mazais tērvetnieks”. 

RC „Tērvete” katru gadu investē ēkas atjaunošanā: 2014.gadā izremontētas 13 istabiņas, 

veikts 2. un 3. stāva koridoru kosmētiskais remonts, ierīkots ārējais apgaismojums pie 

sanatorijas galvenā korpusa; 2015.gadā veikta vienkāršotā atjaunošana pirmā stāva koridorā 

un fizioterapijas zālē, modernizētas četras palātas. Veikta fizikālās terapijas kabineta 

rekonstrukcija. 2016.gadā atjaunots galvenā vestibila un uzņemšanas nodaļas interjers. 

SAC „Tērvete” 2014.gadā  veikti remontdarbi divstāvu korpusa pirmajā stāvā, uzsākti jumta 

remontdarbi, atjaunota ūdens mīkstināšanas sistēma, veikts šķeldas katla remonts, iegādāts 

specializētais transporta līdzeklis cilvēkiem riteņkrēslos; 

2015. gadā Centrā ir veikti remontdarbi 4- stāvu korpusa pirmā stāva koridora telpās, 

turpināti jumta remontdarbi, iegādāta vieglā automašīna; 

2016.gadā apstiprināta SAC “Tērvete” Attīstības plāns 2017.-2021.gadam. 

2016.gadā Tērvetes novada pašvaldības sociālais dienests iesaistījās projektā „Proti un dari”, 

kas risina bezdarbnieku jauniešu integrāciju sabiedrībā, kā arī sadarbībā ar NVO iniciēja un 

organizēja novada projektu jaunajiem vecākiem „Tava roka manējā”. 

 

Secinājumi. 
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Tērvetes novada sociālā dienesta dati liecina, ka nedaudz samazinās trūcīgajām personām 

izsniegto pabalstu apjoms, kā arī iesniegumu skaits par trūcīgās mājaimniecības statusa 

piešķiršanu. Tas varētu būt skaidrojams arī ar kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanos. 

Tomēr pozitīvi, ka šis skaits nepieaug. Sociālais dienests plāno dažādot tā sniegto sociālo 

pakalpojumu klāstu, ieviešot „Aprūpi mājās”.  

SAC „Tērvete” plānveidīgi pāriet uz veco ļaužu aprūpi, nodrošinot maksimālu ēkas 

piepildījumu, t.i. – līdz 200 klientu vietām. Tomēr sakarā ar ēkas fizisko nolietojumu un 

konstatētajām nepilnībām tās celtnieciskajos risinājumos, nepieciešamas neplānotas 

investīcijas ēkas infrastruktūras sakārtošanā, kas turpmākajos gados prasīs stingru finanšu 

analīzi un plānošanu. Apstiprinātais iestādes Attīstības plāns 2017.-2021.gadam ir solis 

plānveidīgas un pārdomātas investīciju politikas virzienā.  

RC”Tērvete” savā darbībā realizē nelielu, bet plānveidīgu attīstību, veicot regulāras 

investīcijas ēkas un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.  

 

 

 

 

 

Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

1. Sastādīti administratīvo 

pārkāpumu protokoli 

60 30 35 samazi

nās 

→ Tērvetes 

ND 

2. Izsaukumi (VUGD, BUB) 10 18 4 samazi

nās 
↓ BUB 

3. Ceļa negadījumu skaits 

Tērvetes novada teritorijā 

13 7 nav 

datu 

samazi

nās 
↓ CSDD 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2016.gadā iesniegts LatLit projekts par BUB materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu – jaunas 

ugunsdzēsēju mašīnas iegādei; 

2016.gadā uzstādītas video novērošanas kameras pie abām novada skolām; 

2016.gadā VAS „Latvijas valsts ceļi” uzsāka reģionālā autoceļa P95 rekonstrukcijas projekta 

izstrādi posmā Tērvete-Lietuvas robeža. 

 

Secinājumi. 

Visumā situācija sabiedriskās kārtības un drošības jomā Tērvetes novada teritorijā vērtējama 

kā apmierinoša, īpaši, kopš darbojas pašvaldības policija, kas veic reidus arī vakaros un 

brīvdienās. Atsevišķos laika periodos aktivizējas zādzības, tai skaitā pārrobežu – no Lietuvas 

Republikas puses. Pārsvarā tas saitīts ar lauksaimniecības darbiem iepirkto degvielas un 

minerālmēslu krājumu palielināšanos lauksaimniekiem pirms sezonālajiem lauku darbiem. 

Diemžēl valsts policija arvien mazāk spēj reaģēt uz šiem notikumiem, kas ir negatīvs 

rezultāts veiktajām valsts reformām nozarē. 

Labāka ir situācija ugunsdrošības jomā, kur gan arī efektīvu un tūlītēju rīcību spējam 

nodrošināt, iesaistoties novada BUB komandām. 

Pozitīvi vērtējama ilggadīgi iedzīvotāju gaidītā valsts ceļu uzlabošana, veicot grants segas 

palielināšanu valsts vietējam autoceļam posmā Augstkalne-Bukaiši un reģionālā autoceļa 

P95 posmā Tērvete-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta izstrāde, kura realizācija paredz 

uzlabot satiksmes drošību, izbūvējot apļveida krustojumu ar autoceļu P103 Dobele-Bauska. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Te

n-

den

ce 

Avots 

Teritorijas sasniedzamības un iedzīvotāju pārvietošanās iespēju uzlabošana 

1. Autoceļu fonda līdzekļu 

izlietojums 

122 

852,23 

130     

422,36 

146 

044,38 

nesamazi

nās 
↑ Tērvetes 

ND 

        

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2015.gadā Augstkalnē atjaunoti Miglēnu un Pluģu ceļi, atjaunots Ainavu koka tilts. 

2015.gadā  Tērvetes pagastā atjaunots gājēju tilts pāri Tērvetes upei. 

2016.gadā izstrādāts tehniskais projekts un noslēgts būvdarbu līgums ceļa Te5 atjaunošanai 

un pārbūvei Tērvetes pagastā; 

2016.gadā veikta tehnisko projektu izstrāde ceļu Te36 un Te38 asfaltēšanai Tērvetes ciemā; 

2016.gadā uzsākta tehnisko projektu izstrāde piebraucamā ceļa izbūvei gar PII „Sprīdītis” 

Kroņaucē un Au49 pārbūvei Augstkalnē; 

2016.gadā VAS „Latvijas valsts ceļi” uzsāka reģionālā autoceļa P95 rekonstrukcijas projekta 

izstrādi posmā Tērvete-Lietuvas robeža, kas paredz rekonstruēt esošo asfalta segumu un 

izbūvēt jaunu posmā Augstkalne-Žagare. 

 

Secinājumi. 

Pašvaldības ceļu stāvoklis Tērvetes novadā ilggadīgi vērtējams kā stabils, jo regulāri un 

plānveidīgi tiek plānoti uzlabojamie ceļu posmi. Ik gadu tie tiek koriģēti arī novada 

Investīciju plānā. Lielākos sarežģījumus rada nepieciešamība reaģēt situācijās, kad 

vienlaicīgi jānovērš spēcīgu nokrišņu rezultātā traucēta iespēja pārvietoties,t.i. – sniegs, 

atkala, putenis, ilgstošas lietavas, plūdi.  

Diemžēl nereti ceļu stāvokli pasliktina arī apkārtējo zemju īpašnieki/apsaimniekotāji, 

neievērojot ceļu aizsargjoslu un likvidējot ūdens noteces iespējas, kā arī bojājot ceļa 

pamatnes konstrukciju. Atsevišķos gadījumos problēmas rada arī meliorācijas sistēmu 

novecošana, ar ko īpašnieki ne vienmēr tiek galā, bet rezultātā veidojas ne tikai applūdušas 

teritorijas uz tīrumiem, bet cieš arī ceļi.  

Jāsecina, ka pašvaldībai kā pašvaldības ceļu īpašniekam un uzturētājam aktīvāk jāveido 

dialogs ar ceļiem piegulošo zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, lai panāktu atbildīgu 

attieksmi pret ceļu kā sabiedrībai nozīmīgu būvju pareizu uzturēšanu un saglabāšanu. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Kvalitatīva komunālā saimniecība, teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana 

1. Speciālais budžets: 

uzturēšana un 

kapitālie izdevumi 

134343,- 176649,- 209273,- Pieaug  ↑ Tērvetes 

ND 

2. Izdevumi teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošanai 

672510,- 787503,- 720907,- Nepie-

aug 

→ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie projekti: 

2014. un 2015. gadā izbūvēts vai atjaunots ielu apgaismojums visos novada ciemos kopā 10 

objektos; 

2014.un 2015. gadā labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi pie PII „Sprīdītis” Kroņaucē, 

Zelmeņos, Sanatorijas ciemā Tērvetē un Bukaišos; 

2014. gadā siltināta pašvaldības 75 dzīvokļu māja „Labrenči” Tērvetē; nomainīta apkures 

katls administartīvajā ēkā „Zelmeņi” Tērvetes pagastā. 

2014. gadā  Augstkalnē veikts kapitālais remonts pašvaldības mājai ‘’Vīnkalni’’. 

Daudzfunkcionālās ēkas ’Zvaniņi’’ katlu mājai uzstādīts jauns siltināts dūmenis. 

2014. gadā Bukaišos veikta daudzdzīvokļu mājas „Studenti” pieslēgšana centralizētajam 

kanalizācijas tīklam, mājai „Stari” pabeigta jumta seguma uzklāšana 100 m2 platībā, mājai 

”Dzirksteles” pilnībā atjaunots jumta segums 400 m2. 

 Bukaišu ciemā veikta ūdens atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija.  

2015. gadā  Tērvetes pagastā divās dzeramā ūdens sūknētavās un četrās atdzelžošanas 

stacijās veikti rekonstrukcijas darbi. Tērvetes pilskalns pilnībā atbrīvots no krūmu 

apauguma. 

2015.gadā Augstkalnē sakārtota apkures sistēma ēkā “Zvaniņi”. 

2015.gadā atjaunota kapliča Priežu kapos Bukaišu pagastā; Nojauktas klēts drupas Bukaišu 

centrā, sakārtota teritorija. 

2016.gadā sagatavots projekts investīciju piesaistei Tērvetes kapu ceļa un stāvlaukuma 

sakārtošanai.  

2016.gadā veikta Tērvetes kapu teritorijas digitalizācija; 

2016.gadā uzsākts darbs pie pašvaldības dzīvojamo māju sakārtošanas Mežmaliešos, 

Tērvetes pagastā. 

2016.gadā pašvaldības daudzdzīvokļu mājā „Labrenči” Tērvetē ierīkota automatizētā granulu 

apkure. 

 

Secinājumi. 

Ik gadu pašvaldība analizē aktuālās vajadzības pašvaldības ēku un teritoriju uzturēšanā un 

apstiprina izmaiņas Investīciju plānā. Tas savukārt ir pamats līdzekļu plānošanai budžetā. 

Kopumā pašvaldība pakāpeniski sakārto sev piederošās daudzdzīvokļu mājas un veicina 

tajos atrodošos dzīvokļu privatizāciju. Tiek plānveidīgi attīstīta un labiekārtota gan 

dzīvojamo māju, gan pašvaldības iestāžu ēku un sabiedriski nozīmīgu objektu teritorija. 

Veicot investīcijas inženiertīklu un iekārtu atjaunošanā, tiek nodrošināta normatīviem 

atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte. Uzstādot automatizētas apkures iekārtas un siltinot ēkas, 

plānots samazināt ēku uzturēšanas izmaksas. Veiktās investīcijas pašvaldības iestāžu ēkās 

nodrošina mūsdienu standartiem atbilstošu mācību, darba un dzīves vidi. Līdz ar to, 

palielinot izdevumus objektu sakārtošanā, perspektīvā varam plānot līdzekļu ietaupījumu to 

uzturēšanā. 
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Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Vides aizsardzība un pārvaldība 

1. Izdevumi vides 

aizsardzībai 

97 408,- 107627,- 113475,- pieaug ↑ Tērvetes 

ND 

2. Dabas resursu 

nodoklis 

11 236,- 11 154,- 23 000,- pieaug ↑ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2015.gadā uzsākta alus darītavas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija 

Tērvetes pagasta Kroņaucē, kas būtiski samazina pašvaldības sadzīves notekūdeņu iekārtu 

„Griezes”attīrāmo ūdeņu apjomu. 

2016.gadā izstrādāts pārbūves projekts „Labrenču” attīrīšanas iekārtām Tērvetē; 2017.gadā 

plānota tā realizācija. 

2016.gadā veikta pāreja no daļējas akmeņogļu apkures Augstkalnes skolā/internātā uz 

granulu apkuri. 

 

Secinājumi. 

Pašvaldība savās NAI atbild par attīrīto sadzīves notekūdeņu kvalitātes atbilstību normatīvu 

prasībām. 2016.gadā atrisinātas problēmas ar Kroņauces ciema sadzīves notekūdeņu 

kvalitāti. 2016.gadā uzsākts darbs ar Labrenču NAI pārbūvi Tērvetē. Jau ilgstoši pašvaldība 

mēģina apgūt ES finansējumu Tērvetes Sanatorijas ciemata NAI izbūvei novecojušās 

sistēmas vietā. Tomēr situācija konkrētajā teritorijā ir sarežģīta un neviens risinājums 

nesasniedz tehniski ekonomiskos rādītājus, ko izvirza finansētājs. Līdz ar to pašvaldībai, 

līdzīgi kā ar NAI Labrenči, jāplāno Sanatorijas NAI izbūvi par saviem līdzekļiem. 

 

 

 

 

Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Pašvaldības darbības uzlabošana 

1. KAC Kroņauce 

klientu skaits 

- - 179 pieaug vēl nav 

datu 

Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2015.gadā izveidota jauna mājas lapa pašvaldībai, kurā tiek nodrošināta informācija par 

pašvaldības aktualitātēm; 

2015.gadā izveidots KAC Kroņaucē, Tērvetes pagastā; 

2014./2015.gadā izveidoti un aprīkoti sabiedriskie interneta pieejas punkti visos novada 

pagastos. 

 

Secinājumi. 

Pašvaldība veicina savu speciālistu profesionālo zināšanu regulāru papildināšanu un 

atbilstību spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām. Pašvaldības darbs organizēts, lai tās 

sniegtie pakalpojumi visu novada pagastu iedzīvotājiem būtu pieejami iespējami īsā laikā. 

Aktuālu tēmu publicitāti nodrošina gan regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās ar 

uzņēmējiem, gan novada informatīvais izdevums „Laikam līdzi”, gan dažādu sabiedrisko 

organizāciju un iedzīvotāju interešu grupu sadarbība ar pašvaldību. 

 



Tērvetes novada Attīstības programmas uzraudzības pārskats Page 20 
 

Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Efektīvas ārējās komunikācijas un novada reklāmas tēla veidošana 

1. Pašvaldības mājas 

lapas apmeklējumu 

skaits 

- - 1308 pieaug Nav 

datu 

salīdz. 

Tērvetes 

ND 

2. TIC apmeklējumu 

skaits 

7476 8450 8120 nesama

zinās 

→ TIC 

3. TIC dalība izstādēs 6 3 5 regulāri → TIC 

4. Tūristu skaits  115000 149000 145000 pieaug → TIC 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2015.gadā izveidota jauna Tērvetes novada pašvaldības mājas lapa, kurā ir tūrisma sadaļa un 

kura piedāvā dažādus maršrutus un apskates objektus novada teritorijā; 

Katru gadu tiek atjaunota vizuālā tūrisma informācija Tērvetes centrā; 

Katru gadu Tērvetes novada TIC piedalās vairākās tūrisma izstādēs Latvijā un Baltijā. 

 

Secinājumi. 

Tērvetes novada reklāmas tēla veidošanā veiksmīgi iesaistās aktīvākie uzņēmēji un 

nevalstiskās organizācijas, gan realizējot projektus, kas kopumā veicina novada tēla 

atpazīstamību, gan kopīgās tikšanās reizēs debatējot par novada attīstības virzieniem, 

problēmām un iespējām. Šādu sadarbību no pašvaldības puses organizē gan TIC, gan 

uzņēmējdarbības speciālists, gan pagastu pārvaldes. Ļoti labus augļus nes arī līdzšinējā dabas 

parka un pašvaldības TIC sadarbība. 

 

Nr.

p.k 

Rādītājs 2014 2015 2016 Plānots  Ten-

dence 

Avots 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 

2. Investīcijas 

būvniecībā novada 

teritorijā ( milj. 

EUR ) 

3,003 6,069 1,62 pieaug ↓ Tērvetes 

ND 

 

Realizētie/uzsāktie investīciju projekti: 

2015.gadā izveidota Tērvetes mājražotāju biedrība, kas ar Tērvetes novada atbalstu 

izstrādājusi savu logo un baneri, uzsāk aktīvu līdzdalību novada pasākumos; 

2016.gadā ar novada mazo projektu atbalstu uzstādītas ceļa norādes uz 5 Tērvetes 

mājražotāju saimniecībām; 

2016.gadā uzsākts darbs pie investīciju projekta uzņēmējdarbības atbalstam Tērvetes ciemā  

( SAM 3.3.1.) 

2016.gadā uzsākta un turpmāk tiks realizēta pašvaldības grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības veicināšanai. 

 

Secinājumi. 

Investīciju apjoms novada teritorijā būtiski pieaudzis kopš 2009.gada, kad gan pašvaldība, 

gan uzņēmēji intensīvi apguva ES fondu finansējumu. Ar 2012.gadu lielas investīcijas 

lauksaimnieciskajā ražošanā veic a/s „A/f Tērvete”. Šīs investīcijas konkrētos gados 

sasniedza ievērojamus apjomus, kas nav vērtējams kā regulārs rādītājs, līdz ar to tendence, 

ka 2016.gadā šo ieguldījumu apjoms ir mazāks, nenozīmē, ka ekonomiskā aktivitāte ir 

mazinājusies.  
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LAD pēdējo trīs gadu statistika atspoguļo to, ka lauku reģionos izmaksātās summas 

tehnikas/iekārtu iegādei un būvniecībai kopumā pieaugušas. Tērvetes novads citu novadu 

vidū šo līdzekļu apguvē ir 2.grupā no 5, ar salīdzinoši augstu aktivitāti.  

Vērojama arī mazo uzņēmēju aktivizēšanās - atvērta aptieka Augstkalnē,  restorāns El Greko 

un Tauriņu māja Tērvetē, restorāns un viesu māja Zoltners. 2017.gadā gaidāma vairāku 

ēku/zemes īpašumu pārdošana Tērvetes centrā, kas secīgi varētu nest pozitīvas izmaiņas 

Tērvetes centra apbūvē un ekonomikā. 

a/s „Latvijas valts meži” plāno attīstīt teritoriju aiz esošā autobusu stāvlaukuma ap bijušo 

armijas bāzi Tērvetē, kā arī realizēt uzsākto laivu bāzes un kempinga būvniecību pie Gulbju 

ūdenskrātuves Tērvetē. 

Visas šīs aktivitātes nozīmē jaunas darba vietas un jaunas iespējas uzņēmējdarbībai. 

 

 

 

Kopējie secinājumi par Tērvetes novada Attīstības programmas 2012.-2018. izpildi 

laika posmā 2014.-2016. 

 

Veicot Tērvetes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izpildes izvērtējumu 

laika posmam no 2014.-2016.gadam, jāsecina, ka ne visas Rīcības programmā minētās 

prioritātes iespējams objektīvi novērtēt, izmntojot noteiktos kritērijus. Atsevišķām 

aktivitātēm šādi dati nav pieejami, citām ir grūti definēt izmērāmus kritērijus. Tomēr 

kopumā jāsecina, ka pēdējos trijos gados Tērvetes novada pašvaldība realizējusi daudzas 

uz iedzīvotājiem vērstas un sabiedrībai nozīmīgas rīcības, kā arī ievērojami uzlabojies 

darbs pie publicitātes.  

Tērvetes novada pašvaldība plānveidīgi realizē Attīstības programmā izvirzītās prioritātes 

un rīcības, iespēju robežās piesaistot gan ES fondu finansējumu, gan veicot aizņēmumus 

Valsts kasē.  

Secinājumi par Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem 

Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība 

Izglītības kvalitātes nodrošināšana, sports, veselīgs dzīvesveids. 

Veiksmīgi realizēta novada skolu tīkla optimizācija, kas palīdz koncentrēt līdzekļus un 

uzlabot skolu infrastruktūras kvalitāti. Pabeigta A.Brigaderes pamatskolas un PII 

„Sprīdītis” ēkas pārbūve un siltināšana. Turpmāk plānots darbs pie multifunkcionālās ēkas 

„Zvaniņi” siltināšanas Augstkalnē. Sakārtota sporta zāle Augstkalnē un turpinās darbs pie 

internāta ēkas iekšējo tīklu atjaunošanas. Plānveidīgi tiek veiktas investīcijas Augstkalnes 

vidusskolas ēkā.  

Regulāri un pārdomāti ieguldot līdzekļus, labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi pie skolām un 

novada ciemos. Pēdējos gados nemainīgi augsti rezultāti komandu sportā ir novada bērnu 

un jauniešu handbola komandām.  

Turpinās Kroņauces stadiona daļas pārbūve. 



Tērvetes novada Attīstības programmas uzraudzības pārskats Page 22 
 

Tomēr, aptaujājot iedzīvotājus, būtiskas iebildes ir par sporta halles darba plānošanu, kuras 

pieejamība neapmierina visus interesentus. Te nepieciešama precīza laika plānošana un 

iedzīvotājiem pieejama aktuāla informācija. 

Tērvetes novada visos pagastos nodrošinātas daudzveidīgas kultūras iespējas, darbojas 

pašdarbības kolektīvi. Pieejamas bibliotēkas un internets. Katru gadu iespējams apmeklēt 

arī vairākus profesionālās mākslas pasākumus. Ar ES fondu līdzfinansējumu tiek atjaunots 

un papildināts kultūras kolektīvu kostīmu krājums.  

2016.gadā uzsākta un 2017.gadā turpinās Tērvetes kultūras nama skatuves modernizācija, 

kā arī administrācijas un kultūras nama ēkas siltināšana. Uzsākts darbs pie Tērvetes 

brīvdabas estrādes atjaunošanas. 

Iedzīvotāju grupām un biedrībām ik gadu pieejams pašvaldības mazo projektu 

finansējums dažādu uz sabiedrisko labumu vērstu aktivitāšu realizēšanai. Tiek atbalstītas 

jauniešu un senioru aktivitātes. Pašvaldība līdzfinansē biedrību projektus Leader 

programmā, kā rezultātā pakāpeniski tiek atjaunota Augstkalnes baznīca, atjaunots gājēju 

tilts A.Brigaderes „Sprīdīšos”, atbalstītas mājražotāju biedrības mārketinga aktivitātes. 

 

Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide: 

 

Jau iepriekš minētās investīcijas kultūras un izglītības jomā ir daļa no kvalitatīvas dzīves, 

atpūtas un darba vides daudziem novada iedzīvotājiem.  

Nozīmīgs darbs paveikts ne vien pašvaldības iestāžu ēku sakārtošanā un siltināšanā, bet 

arī pašvaldības dzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanā. 

Izbūvēts vai atjaunots ielu apgaismojums 10 objektos 5 novada ciemos.  

Pašvaldība organizē dzīvojamo māju apsaimniekošanas politikas sakārtošanu, veicinot 

dialogu starp pakalpojumu sniedzējiem un  iedzīvotājiem. Tiek nodrošināta normatīviem 

atbilstoša centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošana novada ciemos.  

Pakāpeniski notiek darbs pie novada kapsētu teritoriju labiekārtošanas. Izstrādāta 

dokumentācija Pālēnu kapličas restaurācijai Tērvetes kapos, atjaunota kapliča Bukaišu 

pagasta Priežu kapos. Tiek veikta kapsētu digitalizācija. 

Tērvetes novada teritorijā tiek regulāri un plānveidīgi veikta pašvaldības ceļu uzturēšana, 

nodrošinot salīdzinoši labu ceļu kvalitāti, ko diemžēl, līdzīgi kā valstī kopumā, nevar teikt 

par valsts ceļiem, īpaši – vietējiem valsts grants ceļiem.  2016.gadā uzsākta ES fondu 

līdzekļu apguve grants ceļu atjaunošanai uzņēmējdarbības atbalstam un ciemu apdzīvotības 

saglabāšanai lauku apvidos. Tērvetes novadam pieejamais finansējums sastāda 1,3 miljonus 

EUR. Sadarbībā ar uzņēmējiem definēta un plānota dažādu ceļu posmu atjaunošana visos 
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novada pagastos. Savukārt jaunu darba vietu radīšanas atbalstam uzsākts apgūt finansējumu 

200 000,- EUR apjomā, kas paredz asfaltēt divas ielas Tērvetes ciema centrā pie 

potenciālām uzņēmējdarbības teritorijām un objektiem. 

Jāsecina, ka lielākā prognozējamā problēma nākotnē ir valsts vietējo ceļu stāvokļa 

pasliktināšanās, kas nozīmē pastiprinātu slodzi pašvaldības ceļiem. 

 

Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība 

Tērvetes novada pašvaldība realizējusi daudzas uz iedzīvotājiem vērstas un sabiedrībai 

nozīmīgas rīcības, kā arī ievērojami uzlabojies darbs pie publicitātes. 

Novada informatīvo materiālu – mājas lapas un informatīvā izdevuma „Laikam līdzi” 

popularitāte iedzīvotāju vidū ir augsta, un tajos pieejamā informācija vispusīgi atspoguļo 

pašvaldībā notiekošo. Interneta pieejamība visu pagastu centros, kā arī   Kroņauces pagasta 

pārvaldes darbība PI „Sprīdītis” telpās un KAC darbība tajās paplašina pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem. Par tradīciju kļuvušas pašvaldības politiķu un speciālistu tikšanās 

ar novada uzņēmējiem, kā arī regulāras tikšanās ar māju iedzīvotājiem ēku un teritoriju 

apsaimniekošanas jautājumos. 

Pašvaldība atbalsta dažādas iedzīvotāju grupas un NVO to aktivitātēs, kas vērstas uz 

sabiedrisko labumu. 

Jāsecina, ka uzsāktais darbs sabiedrības informēšanas uzlabošanā ir nesis augļus.  

2017.gadā plānotā Tērvetes novada jauno attīstības dokumentu – Teritorijas plānojuma un 

Attīstības programmas izstrāde paredz arī iedzīvotāju aptauju organizēšanu un sabiedriskās 

domas izpēti. Līdz ar to būs iespēja veikt objektīvu situācijas analīzi un veidot sabiedrībai 

aktuālu jauno Rīcības programmu nākamajam plānošanas periodam. 


