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IEVADS 

 

Tērvetes novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā 

termiņa plānošanas dokuments 2012. – 2018.gadam, kas nosaka novada attīstības stratēģiskos 

mērķus, specializāciju, prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot atbildīgos un 

sadarbības partnerus uzdevumu realizēšanai un norādot finanšu resursus ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanai. 

Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, 

vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. 

Attīstības programmas izstrāde veikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās 

attīstības likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas izstrādātiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un 

vietējā līmenī” un 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

Tērvetes novada attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Tērvetes novada 

domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par Tērvetes novada attīstības programmas 2012. – 

2018.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 9, 12.paragr.) (1.pielikums). 

Programmas izstrādē izmantota integrētā pieeja, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un 

laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp nacionālo, reģionālo un vietējo pārvaldes 

līmeni un iesaistītajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO u.c.), izmantojot konkrētus 

finanšu instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes. 

Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām: 

· 1.daļa Tērvetes novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. Tā sastāv no 

būtiskāko rādītāju un galveno nozaru analīzes: teritorija un iedzīvotāji, dzīves vides kavlitāte 

( pakalpojumi un infrastruktūra ), izglītība, kultūra un sports, kultūrvēsturiskais mantojums, 

sociālā infrastruktūra, vide un dabas aizsardzība, pašvaldības budžets,  lauksaimniecība, 

mežkopība, tūrisms.  

· 2.daļa Stratēģiskā daļa. Tā nosaka:  novada attīstības vīziju, novada ekonomisko 

· specializāciju, stratēģiskos mērķus, rīcības plānu 2012. – 2018.gadam, investīciju plānu 3 

gadiem, kā arī  pamato Attīstības programmas saskaņotību un pēctecību, 

· 3.daļa.  Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās 

· 4.daļa.  Tērvetes novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzība. 

 

Tērvetes novada pašreizējas situācijas raksturojuma un analīzes daļā ir vērtēta novadā esošā 

situācija gan plānošanā, gan dažādās nozarēs, analizējot nozaru rādītājus pēdējo četru - piecu 

gadu laikā un salīdzinot tos ar iepriekšējo plānošanas periodu; katra tematiskā sadaļa noslēdzas 

ar stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi. 

Otrajā - stratēģiskajā daļā – definēta novada attīstības vīzija, noteikta novada ekonomiskā 

specializācija, stratēģiskie mērķi, izvērtēta šo mērķu saskaņotība un pēctecība ar iepriekšējiem 

novada un spēkā esošajiem reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. 

Izstrādāts rīcības plāns 7 gadiem un investīciju plāns tuvākajiem 3 gadiem, kas nosaka 

uzdevumus, atbildīgās institūcijas, sadarbības partnerus, termiņus un finanšu avotus konkrēto 

mērķu sasniegšanai. 

Rīcības plānu aktualizē reizi 3 gados, investīciju plānu pārskata katru gadu. 

3.daļā analizēts Tērvetes novada attīstības programmas izstrādes process un sabiedrības 

iesaistīšanās stratēģisko mērķu un prioritāšu definēšanā, izanalizēti iedzīvotāju aptaujas gaitā 

iegūtie rezultāti. 

4.daļā - Tērvetes novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības daļā - noteikti 

atbildīgie par attīstības programmas uzraudzību, definēts kā notiek informācijas apkopošana 
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attīstības programmas aktualizācijai, un process, kādā ir iespējams veikt grozījumos attīstības 

programmā. 

Attīstības programma ir dokuments, kas ir pieejams visiem, un to varēs izmantot: 

· novada dome, tās pakļautības iestādes, struktūrvienības un organizācijas dažādu 

attīstības projektu izvērtēšanai īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā; 

· zemes īpašnieki, lai izvērtētu sava īpašuma nākotnes attīstības iespējas; 

· novada iedzīvotāji, lai zinātu novada attīstības mērķus; 

· ārzemju investori, lai iepazītos ar novada ilgtermiņa attīstības mērķiem un rīcības 

programmu; 

· visas fiziskās un juridiskās personas, kas plāno savu darbību novada teritorijā. 

Par programmas izstrādes atbildīgo tika norīkota domes attīstības plānotāja, kura koordinēja 

izstrādes procesu, organizēja iedzīvotāju aptauju, apkopoja tās rezultātus, kā arī citu aktualizēto 

informāciju par Tērvetes novada esošo situāciju un risināja problēmjautājumus. Attīstības 

programmu izstrādei tika izveidota vadības grupa 5 cilvēku sastāvā un darba grupa 8 cilvēku 

sastāvā. Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli, tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Tajā varēja 

piedalīties gan iedzīvotāji – ar bibliotēku, darba vietu, NVO u.c. atbalstu, gan ikviens 

interesents, aizpildot veidlapu novada mājas lapā. 

Informācijas iegūšanai izmantotas ministriju, iestāžu un valsts aģentūru mājas lapas, tajās 

publiski pieejamās datu bāzes, veikta sarakste ar valsts iestādēm, izmantota Tērvetes novada 

domes nodaļu un iestāžu apkopotā statistika un sagatavotā informācija, kā arī novada, 

Zemgales plānošanas reģiona un kaimiņu pašvaldību pieejamie attīstības plānošanas 

dokumenti. 
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1.daļa 

 

1. Tērvetes novada 

pašreizējās situācijas 

raksturojums un analīze. 
 

 

1.1. Situācijas raksturojums Tērvetes novada teritorijas attīstības plānošanā uz 

2011.gadu. 

 

Tērvetes novads izveidots ar 2002.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.528, kas nosaka, ka 

tiek apvienoti Dobeles rajona Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagasti un izveidots Dobeles 

rajona Tērvetes novads. 

Tērvetes novadā uz šo brīdi ar 15.12.2009. ir spēkā saistošie noteikumi „Tērvetes novada 

teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam ar 2009.gada grozījumiem”. Savukārt attīstības 

programma tika apstiprināta ar Tērvetes novada domes 2005.gada 8.jūnija sēdes lēmumu kā 

saistošo noteikumu sastāvdaļa 2005.-2017.gada teritorijas plānojumam. Veicot teritorijas 

plānojuma grozījumus 2009.gadā, attīstības programma netika aktualizēta. Atbilstoši Teritorijas 

attīstības plānošanas likumam, kas stājās spēkā ar 2011.gada 1.decembri, vietējām pašvaldībām 

līdz 2013.gada 31.decembrim jāaktualizē savas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas. Līdz ar to Tērvetes novada dome 25.08.2011. pieņēma lēmumu uzsākt Tērvetes 

novada attīstības programmas izstrādi 2012.-2018.gadam. 

 

Attīstības programmas izstrādes un īstenošanas pamatprincipi 

Pārskatot esošos plānošanas dokumentus, darba grupa secināja, ka attīstības programmas 

izstrādes un īstenošanas pamatprincipi nav mainījušies un tie tiek izmantoti arī Tērvetes novada 

attīstības programmas aktualizācijas procesā. Tie ir: 

1. savstarpējās sadarbības un atbildības princips,- jauno plānošanas dokumentu 

izstrādē uzaicināti piedalīties visu ieinteresēto pušu pārstāvji, lai nodrošinātu maksimālu 

objektivitāti un aptvertu pēc iespējas plašāku interešu un problēmu loku; 

2. savstarpējas kopsakarības princips,- ikvienas analizētās jomas attīstība tiek skatīta 

kompleksi, ņemot vērā citu nozaru attīstību; 

3. līdzdalības un atklātības princips,- dokumentu izstrādē un realizācijā piedalās 

pašvaldības darbinieki, dažādu nozaru speciālisti un iedzīvotāji. Visiem zemes/ēku 

īpašniekiem un iedzīvotājiem ir bijusi iespēja piedalīties problēmu un prioritāšu 

noteikšanā, iesniedzot aptaujas anketas. Anketa tika ievietota Tērvetes novada mājas 

lapā. Anketas bija iespējams aizpildīt arī pagastu pārvaldēs, skolās, bibliotēkās; par 

attīstības programmas izstrādes norisi regulāri lasāma informācija pašvaldības mājas 

lapā; 

4. pārraudzības un vadības princips,- ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas īstenošana tiek veikta ar pašvaldības pārraudzību un vadību; 
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5. ilgtspējīgas attīstības princips,- ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības 

programma tiek izstrādātas, izvērtējot līdzsvarotas visa novada teritorijas ekonomiskās, 

sociālās un vides attīstības iespējas. 

 

Tērvetes novada attīstības programma ir konkretizēta pašvaldības politika savas teritorijas 

turpmākajai attīstībai un galveno problēmu risināšanai noteiktā laika periodā. 

 

Tās mērķis – veicināt Tērvetes novada teritorijas attīstību un uzplaukumu, celt katra tās 

iedzīvotāja labklājību. 

 

Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir dokuments, kas 

apstiprināts novada domē kā rīcības dokuments. Tas ir atklāts dokuments, kas pieejams un 

saistošs visiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Tērvetes novada attīstības programma aktualizēta laika posmam no 2012.-2018.gadam, lai 

nodrošinātu spēkā esošā teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam realizācijas nepārtrauktību un 

racionālu 2014.-2020.gada plānošanas periodā pieejamo ES finansu līdzekļu izmantošanu.  

 

Attīstības programma ir dokuments, kas pastāvīgi izvērtējams un aktualizējams. Izmaiņas tajā 

var ierosināt Tērvetes novada dome, juridiskas personas un fiziskas personas. Tās realizējamas 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem 

un ar to saistītām jomām. 

Katra deputātu sasaukuma jaunievēlētā novada dome izvērtē spēkā esošos teritorijas attīstības 

dokumentus un pieņem lēmumu par to darbības pagarināšanu, izmaiņu sagatavošanu vai jaunu 

dokumentu izstrādāšanu. Attīstības programmu apstiprina atklātā novada domes sēdē. 

 

Plānošanas situācija – būtiskākās tendences un izmaiņas. 

 

Līdz šim spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti ļauj analizēt Tērvetes novada teritorijas 

attīstību no 2005.gada, t.i. – pēdējos septiņos gados, kas uzskatāms par vidēja termiņa attīstības 

posmu.  

 Kā galvenā tendence minama iedzīvotāju skaita pakāpeniska samazināšanās, kas 

nākotnē vairākās sfērās var būtiski ietekmēt novada attīstību ( skolu tīkls, pakalpojumu 

klāsts, ciemu apdzīvotība utt.). Piemēram, ja 2003.gadā Klūnas bija 165 iedzīvotāji un 

tas bija viens no novada ciemiem, tad 2009.gadā šī apdzīvotā vieta vairs netika iekļauta 

ciemu sarakstā, bet uz 2012.gadu reālais Klūnās dzīvojošo skaits sasniedz vairs tikai 60. 

Līdzīga situācija veidojas Augstkalnes pagasta Dzeguzēnos, kur turpmākajos 

plānošanas periodos, iespējams, vairs nebūs ciema statusam pietiekams iedzīvotāju 

skaits. 

 Ja 2003.-2005.gadā galvenās notikušās izmaiņas pašvaldībā bija īpašumu struktūras 

noskaidrošanās, tad šobrīd lielākā daļa zemes/ēku īpašumu ir reģistrēti zemesgrāmatā 

vai uzsākuši šo procesu. 

Tērvetes novadā tradicionāli galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība un ar 

dabas parku „Tērvete” saistītais tūrisms. 

 Joprojām pakāpeniski turpinās process, kad lielās zemnieku saimniecības un uzņēmumi 

arvien vairāk pērk un nomā zemi, savukārt tie īpašnieki, kas paši zemi neapsaimnieko, 

pamazām to pārdod vai iznomā. Tiesa, šie procesi vairs nav tik strauji kā finansiāli 

labajos gados. Zemes tirgus vērtība un nomas maksa par zemi vairs nepieaug, tā ir 

nostabilizējusies. Brīvu zemju Tērvetes novada teritorijā praktiski nav. Nav arī nekoptu, 

aizaugušu zemju. 
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 Būtiskas izmaiņas novada attīstībā var nest līdz šim lielākā darba devēja - a/s „A/f 

Tērvete” darbības plānotās izmaiņas, kā rezultātā jau samazinājies un vēl samazināsies 

tajā nodarbināto iedzīvotāju skaits. Savukārt uzņēmuma darbības sfēras izmaiņas var 

ietekmēt kopējo uzņēmējdarbības vides kvalitāti, ienesot tajā jaunas tehnoloģijas un 

iespējas. 

 Dabas parka „Tērvete” attīstības plāni savulaik noteica to, ka 2009.gadā tika grozīti 

Tērvetes novada saistošie noteikumi „Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-

2017.gadam”. Perspektīvā paredzētā dabas parka un tam piegulošo teritoriju attīstība 

varētu kalpot kā būtisks tūrisma nozares attīstības dzinējspēks. Tūrisms varētu būt gan 

darba vietu devējs, gan mājražotāju aktivitātes stimulētājs, gan lauksaimniecībai 

paralēlu papildus ienākumu avots apkārtējiem iedzīvotājiem.  

 Tērvete neatrodas lielu pilsētu tuvumā, kas nodrošinātu interesi par to kā par potenciālo 

dzīves vietu. Tomēr Tērvetes izcilie dabas un kultūrvēsturiskie apstākļi, kā arī Tērvetes 

vārda atpazīstamība līdzvērtīgā situācijā varētu ļaut konkurēt īpašuma un mājokļa tirgū 

ar pilsētai tuvākām teritorijām. Kopš 2003.gada pamazām augusi interese par 

mājīpašumu vai apbūvējamu gabalu pirkšanu izdevīgās vietās – ainaviski skaistās 

teritorijās vai ciemos. Taču iedzīvotāju piesiste teritorijai ir lēns process un tā 

stimulēšana ir sarežģīts, stratēģisks plānotu rīcību kopums, kas pirmkārt ietver dzīves 

telpas kvalitātes uzlabošanu un reklāmu.  

 Kā pretēja- regresīva tendence minams fakts, ka pieaug pamesto viensētu skaits, īpaši 

pierobežas teritorijās. Pozitīvais minētajā situācijā ir tas, ka lauksaimniecības zemei 

Tērvetes novada teritorijā vienmēr ir pircēji, un ēku īpašumi pārsvarā tiek sakārtoti vai 

nojaukti, tādējādi novēršot ainavas degradāciju. 

 Tērvetes novads ir pārņēmis agrākā Dobeles rajona iestādi SAC „Tērvete”, kas 

pašvaldībai, plānojot turpmāko attīstību, ir perspektīvā analizējama nozīmīga 

pakalpojumu sfēra, kur pārdomāts un veiksmīgs mārketings nepieciešams, jo iestāde uz 

šo brīdi nespēj iztikt tikai ar pašas nopelnīto. Ņemot vērā, ka pašvaldība jau 2011.gadā 

veikusi investīciju projektu, kura ietvaros rekonstruēta iestādes apkures sistēma, 

jāizvērtē plānveidīga un ekonomiska turpmākā objekta modernizācija un ekspluatācija. 

Nepieciešams izstrādāt pašas iestādes attīstības stratēģiju un rīcības plānu. 

 Joprojām nav skaidra RC „Tērvete” nākotne. Ir spēkā MK rīkojums Nr.18 no 

03.01.2012. par valsts nekustamā īpašuma „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nodošanu 

Tērvetes novada pašvaldības īpašumā. Pārņemšanas process pabeigts 2012.gada pirmajā 

pusē, RC „ Tērvete” ēku un zemes īpašums pirkrīt Tērvetes novada pašvaldībai. RC ir 

galvenais darba devējs Tērvetes ciemā un arī vēsturiski sanatorijai „Tērvete” bijusi liela 

loma šīs apdzīvotās vietas attīstībā. Bez valsts finansējuma un nopietnām investīcijām 

nav domājama šīs iestādes pilnvērtīga attīstība. Investīciju piesaiste turpmākajos gados 

būs galvenais RC „Tērvete” turpmākās darbības nosacījums un nozīmīgs attīstības 

garants gan Tērvetes ciemam, gan novadam kopumā. 

Diemžēl vēl joprojām nevar skaidri prognozēt nākotnes izmaiņas darba tirgū. Uz šo brīdi 

lielākā daļa darbspējīgo iedzīvotāju lauku pašvaldībās ir spiesti meklēt darbu citur – novadu vai 

reģionu centros un to tuvumā vai pat ārpus Latvijas. Pēdējās tendences gan rāda, ka tie, kuriem 

ir labiekārtotas dzīves vietas Tērvetē, saglabā tās, arī strādājot ārpus novada teritorijas.  

 

1.2. Tērvetes novads Zemgalē un Latvijā. 

 

Tērvetes novada ģeogrāfiskais stāvoklis ir neviennozīmīgi vērtējams: no vienas puses Tērvetes 

pagasta novietojums vērtējams kā labs gan Zemgales reģionā, gan Latvijā kopumā,- novada 

teritoriju šķērso 3 reģionālās auto maģistrāles: Dobele – Bauska, Jelgava – Auce un Jelgava – 

Žagare ( Lietuvas robeža ). Šīs maģistrāles ir 100% asfaltētas. Sabiedriskā autotransporta 
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pārvadājumi pa tām kopumā ir apmierinoši. Principā tas nodrošina iedzīvotājiem iespēju nokļūt 

Dobelē, Jelgavā, Rīgā, arī, protams, Tērvetes pagasta dažādās apdzīvotajās vietās. Tomēr no 

jebkuras Tērvetes novada apdzīvotas vietas regulāri nokļūt, piemēram, darbā vai mācībās 

pilsētās praktiski nav iespējams, tas kaut daļēji jāveic ar personīgo autotransportu. Savukārt 

Augstkalnes un Bukaišu pagasti atrodas pierobežas ar Lietuvu teritorijā. Šāds novietojums 

diemžēl kļuvis par negatīvu aspektu teritorijas attīstības plānošanā, jo pierobežas teritorija 

salīdzinoši ir mazāk apdzīvota un mazāk ekonomiski aktīva. Neskatoties uz samērā lielo 

pierobežas teritoriju, Tērvetes novads nav īpaši atbalstāmo teritoriju skaitā. Tomēr problēmu 

šeit ir vairāk. Arī ceļu stāvoklis Augstkalnes un Bukaišu pagastos nav tik labs kā Tērvetē,- 

Bukaišos, piemēram, ir tikai 1 km asfaltēta ceļa. Minētie apstākļi ietekmē arī sabiedriskā 

pasažieru transporta kursēšanas biežumu, kas pilnībā neapmierina iedzīvotāju vēlmes. Tālākā 

nākotnē, iespējams, nozīmīga var būt arī Tērvetes ciema atrašanās pie autoceļa, kas ved uz 

Lietuvas robežu – Dobele – Eleja - Bauska. Ja taps zināmi valsts kopējie attīstības plāni, 

starptautisko transporta maģistrāļu u.c. projektu perspektīvas, arī Tērvetes novads varēs no 

jauna izvērtēt savu attīstības stratēģiju.. 

 

Ko par  Tērvetes novadu varētu zināt Latvijā: 

 Tērvetes vārds tradicionāli jau gadu desmitiem atpazīstams Latvijā kā spēcīgs 

lauksaimniecības un lopkopības centrs, alus ražotājs un zirgu audzētājs.  

 Tērvetes novadā darbojas spēcīgas lauksaimniecības firmas un zemnieku saimniecības, 

lielākā teritorijas daļa ir ļoti augstvērtīgas lauksaimniecības zemes. 

 Tērvete ir iemīļots dabas tūrisma objekts, ko apmeklē ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet 

arī viesi no ārvalstīm. Ik gadu pieaug tūristu skaits. Te atrodas dabas parks “Tērvete” ar 

unikālu veco priežu silu un A.Brigaderes memoriālā māja – muzejs “ Sprīdīši “. 

Bukaišu pagastā iestiepjas valsts nozīmes dabas liegums – Ukru gārša ar vērtīgām ozolu 

audzēm un putnu mikroliegumiem. 

 Tērvetē atrodas bijusī Tērvetes sanatorija, tagad – rehabilitācijas centrs RC „Tērvete “, 

kā arī sociālās aprūpes centrs SAC “Tērvete”.  

 Tērvete ir vieta, kur noris plaši apmeklēti pasākumi – ikgadējie zemgaļu svētki, dabas 

parka svētki, A.Brigaderes muzeja rīkotie pasākumi. 

 Tērvetes ciema centrā ir neparasti liela valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas 

pieminekļu koncentrācija. Augstkalnes ciemā atrodas plašs kultūrvēsturisko pieminekļu 

komplekss – Mežmuižas apbūve un parks. 

 

SVID analīze. 

 

Stiprās puses. 

1. Vērtīga dabas pamatne: ainava, auglīgas augsnes; 

2. senas un stabilas l/s tradīcijas, iekopti lauki, saglabāta l/s kā dzīves veids, spēcīgi l/s 

uzņēmumi un stabilas  lielas un vidējas zemnieku saimniecības, 

3. labs ģeogrāfiskais novietojums, - reģionālo autoceļu tuvums, apmierinoša satiksme ar 

Dobeli, ar reģiona un valsts centriem, 

4. bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, 

5. senas tūrisma tradīcijas ( A.Brigaderes muzejs, dabas parks „Tērvete”, RC “Tērvete”),  

6. Tērvetes vārda atpazīstamība Latvijā, 

7. vairāki lieli darba devēji ( A/S “a/f Tērvete”, LKS “Dāmnieki”, SAC “Tērvete”, RC 

“Tērvete” ), 

8. a/s „Latvijas valsts meži” dabas parka „ Tērvete” un tam pieguļošo teritoriju perspektīvās 

attīstības plāni, 

9.  ekonomiski salīdzinoši spēcīga pašvaldība, kas spējusi pastāvēt kā novads jau 10 gadus. 
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Vājās puses. 

1. nelīdzsvarota teritorijas attīstība: nav izteikta novada attīstības centra; apdzīvoto vietu 

sadrumstalotība ar nevienlīdzīgu attīstības līmeni un iespējām, 

2.  nepietiekošs darba vietu skaits novada teritorijā, 

3. strauji samazinājies bērnu un sevišķi – jauniešu skaits, 

4. nepietiekoša savstarpējā ieinteresētība pagastu starpā par novada kopējo attīstību, 

5. aktīvās atpūtas vietu un pasākumu trūkums ( peldvietas, sporta būves, sporta pasākumi, 

rotaļu laukumi ), 

6. nepietiekoši finansiālie līdzekļi lielu projektu īstenošanai ( infrastruktūras objektu 

uzturēšana, celtniecība un rekonstrukcija u.c.), 

7. dabas resursu trūkums ( kokmateriāli, malka, dabas gāze, derīgie izrakteņi ), 

8. pieaugoši iedzīvotāju komunālie un nodokļu parādi, 

9. daļā iedzīvotāju – depresija, iniciatīvas trūkums, pieaug alkoholisms, nelabvēlīgo ģimeņu 

skaits, - līdz ar to – arī sociālā spriedze, 

10. valsts politika ( l/s, kredīti, nodokļi) neveicina mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī vispārējo 

lauku attīstību. 

 

Iespējas. 

1. tūrisma kā uzņēmējdarbības veida tālāka attīstība – iedzīvotāju nodarbinātības iespēju 

paplašināšanās; 

2. Tērvetes novada teritorijas vispusīga reklāma, piesaistot investorus ( darba vietas ) un 

iedzīvotājus, 

3. Tērvetes novada un spēcīgāko uzņēmēju sadarbības uzlabošana, kopīgi projekti un 

pasākumi, 

4. investīciju piesaiste pašvaldības izdevumu samazināšanai ( energoefektivitāte, iestāžu 

optimizācija ); 

5. RC „Tērvete” attīstība; 

6. SAC „Tērvete” konkurētspējas uzlabošana; 

7. lauku vides kā dzīvesveida saglabāšana, stimulējot valsts atbalstu mazajām un vidējām 

zemnieku saimniecībām; 

8. novada sporta un kultūras dzīves aktivizēšana, NVO darbības popularizāšana - kā 

iedzīvotāju saliedēšanas un vietējā patriotisma audzināšanas iespējas, 

9. vispusīgas un pieejamas informācijas nodrošināšana un tās kvalitātes uzlabošana 

novada iedzīvotājiem, 

10. visas pagasta teritorijas sakoptības veicināšana (pašvaldības policijas darbs ar 

iedzīvotājiem, t.s. „graustu nodoklis”), 

 

Draudi. 

1. iedzīvotāju skaita samazināšanās,  

2. iedzīvotāju sastāva kvalitatīvo rādītāju pasliktināšanās ( veselība, izglītība, sociālās iemaņas 

), 

3. pašvaldības budžeta samazināšanās – līdzekļu trūkums visu pašvaldības funkciju 

realizēšanai, 

4. darba vietu samazināšanās novada teritorijā, 

5. infrastruktūras un dzīvojamā fonda nolietošanās, graustu problēmu saasināšanās ( 

bīstamība, ainavas degradācija ), 

6. pirktspējas, līdz ar to arī mazo un vidējo uzņēmēju darbības pasliktināšanās, - pakalpojumu 

klāsta samazināšanās; 

7. iekšējo ceļu tīkla stāvokļa pasliktināšanās – satiksmes problēmu pieaugums, 

8. slēgto iestāžu ēku uzturēšanas problēmas. 

 



Tērvetes novada attīstības programma  2012.-2018.g. 

 

12 

 

 1.3. Tērvetes novada teritorija. 

 

Tērvetes novada teritorija ir 22424,4 ha kopplatībā ( 01.2012.), no kuriem – 9285,5 ha atrodas 

Tērvetes pagastā, ko sastāda 6582,1 ha jeb 70,9 % lauksaimniecības zemes, 1818,7 ha vai 19,7 

% meži, ~200 ha vai 2,2 % zemes zem ūdeņiem un ~690 ha jeb 7,2 % pārējās zemes, 

Augstkalnes pagastā  - 6466,1 ha, lielākā daļa  - 5328,2 ha vai 82,4% ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, meži – 627,4 ha, kas ir 9,7%, krūmāji aizņem ~30 ha un tas sastāda 0,5 % 

no kopējās pagasta platības, kā arī 12,9 ha  vai 0,2% teritorijas aizņem purvi. Augstkalnes 

pagasta teritorijā atrodas bijušais Krievijas armijas militārais objekts, kas aizņem 5 ha lielu 

platību. Savukārt Bukaišu pagasta teritorija sastāda 6672,8 ha kopplatībā, no kuriem 5058,9 ha 

vai 75,8% ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1102,7 ha vai 16,5% aizņem meži, savukārt 

krūmāji ir 35,2 ha , kas ir 0,53% no pagasta zemju teritorijas. 

Lauksaimniecības zemes ir ar ļoti augstu auglības pakāpi un apmēram 80 % no tām - 

meliorētas. Meži salīdzinoši tiek maz izstrādāti, lielāko daļu Tērvetē aizņem dabas parks 

“Tērvete“, savukārt Bukaišu pagastā mežizstrādei un saimnieciskai darbībai izmantojamu 

mežu platību praktiski nav, jo lielākā daļa mežu ietilpst dabas liegumā „Ukru gārša”. 

Tērvetes novada teritorijā ir šādas ūdenskrātuves – Tērvetes pagastā: Gulbju (63 ha), 

Kroņauces (13 ha), Indrānu (20 ha), Zelmeņu (4 ha), Klūnu (21 ha) ūdenskrātuves, lielākās 

upes ir Tērvete, Auce, Skujaine. 

    Augstkalnes pagastā: ir viens ezers – Dzirnavu ezers (~ 20 ha), kas atrodas pagasta centrā un 

veidojies aizsprostojot Svētes upi. Upes – Svēte, kura sākas Lietuvas teritorijā. Šī upe ir 

Lielupes kreisā krasta pieteka. Pie „Rutkaišu” mājām sākas Svētes labā krasta pieteka Igate un 

savukārt, tās pieteka Zirņu strauts. Pa robežu ar Tērvetes pagastu tek Tērvetes upe, kura pie 

mācītājmuižas savienojas ar Reņģi. Vēl šī pagasta teritorijā ir Plēpju strauts. Augstkalnes 

pagasta iekšējo ūdeņu platība, ieskaitot grāvjus ir ~100 ha. 

   Bukaišu pagasta teritoriju šķērso sešas  nelielas upes, kuras plūst virzienā no DR uz ZA :  

Tērvete, Cērpaine, Svētaine, Skujaine, Reņģe. Ezeru Bukaišu pagasta teritorijā nav, bet ir 

izveidotas piecas mākslīgās ūdenskrātuves: pagasta centrā pie „Lidoņiem” – 0,55 ha platībā; uz 

Tērvetes upes – 1,1 ha ; uz Skujaines upes : Krauju ūdenskrātuve – 2,1 ha; Zeltiņu 

ūdenskrātuve – 4,5 ha; Velēnu ūdenskrātuve – 9,5 ha. Bukaišu pagasta virszemes ūdeņi aizņem 

103, 5 ha no pagasta kopējās platības. 

Tērvetes novadā vienīgie derīgo izrakteņu krājumi ir smilts atradnes, kas atrodas esošā 

smilts karjera „Lāči” apkārtnē Tērvetes pagastā. Karjers ir pašvaldības īpašums. To 

apsaimnieko SIA „Ceļu būves sabiedrība „ Igate””. 

 

Zemes izmantošanas struktūra Tērvetes novadā 

15,60% 1,80% 5,60%

77%

LIZ

meži

ūdeņi

Pārējās

zemes
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   Tērvetes novada pašvaldības teritorijas apdzīvojuma struktūru  
veido 8 pietiekami atšķirīgas apdzīvotas vietas un viensētas: 

 

 Tērvetes pagastā 

1. Pagasta ziemeļu daļa – A/S “Agrofirma Tērvete“ daļa un ciems Kroņauce. 

2. Centrālā daļa – meža masīvs ar dabas parku „Tērvete”, tūrisma un vēsturisko centru, 

Tērvetes ciems ar vēsturisko Tērvetes sanatorijas apbūvi, kā arī bijušās raķešu bāzes 

teritorija. 

3. Tērvetes pagasta dienvidu daļa – bijušā kolhoza “Brīvais ceļš ” teritorija ar Zelmeņu 

ciemu. 

4. Klūnas – vēsturiski cita pagasta daļa, kas teritoriāli atrauta no novada saimnieciskās un 

sabiedriskās dzīves. 

5. Mežmalieši – SAC “Tērvete” ar tam piederošo apbūvi – neliela no pārējās pagasta 

teritorijas telpiski atrauta apdzīvota vieta. 

Katru no šīm daļām raksturo atšķirīgā vēsture – iepriekšējā attīstība – un pašreizējā ekonomiskā 

situācija.  

 

Tērvetes pagasts.  

Kroņauces ciems.  

2003.gadā šeit dzīvoja 651 iedzīvotāji jeb no 13,8% novada iedzīvotāju kopskaita. Savukārt 

2012.gada sākumā reāli uz vietas dzīvojošo skaits ir tikai nedaudz pāri 400. Protams, oficiāli 

deklarēto izdīvotāju skaits ir lielāks, tomēr, plānojot tuvāko laika periodu, jārēķinās ar faktisko 

iedzīvotāju skaitu. 

Kolhozs “Tērvete”, kas savulaik bija pazīstams visā valstī, arī privatizācijas un kolhozu 

likvidācijas laiku pārdzīvojis gudri, saglabājot savu spēcīgo materiāli tehnisko bāzi un 

iestrādes. Sakoptības ziņā pozitīvi atšķiras arī A/S “Agrofirma Tērvete“ apdzīvojums ar 

asfaltētām, apgaismotām ielām un koptiem apstādījumiem. Pašvaldība ir pārņēmusi 

apsaimniekošanā inženiertīklus un centralizēto apkures sistēmu. Teritorijas un daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju apsaimniekošanu veic A/S “Agrofirma Tērvete“. Līdz šim akciju sabiedrība 

bija lielākais darba devējs novada teritorijā un vēl 2003.gadā nodarbināja vairāk kā 300 

cilvēkus ( t.sk. Dobelē ). 2011.gadā, daļēji mainoties īpašniekiem, uzņēmums uzsāka savas 

darbības pārprofilēšanu, uzsvaru liekot uz piena lopkopību, kā rezultātā būtiski tiek samazināts 

uzņēmumā strādājošo skaits –  2012.gada sākumā tika nodarbināti vairs tikai 180 darbinieki.  

Agrofirmas apdzīvojums ir ciema Kroņauce daļa. Pārējās ciema Kroņauce daļas veido 

individuālo māju apbūve ap Kroņauces ūdenskrātuvi, sabiedriskās ēkas (A.Brigaderes 

pamatskola; pirmsskolas iestāde „Sprīdītis”, a/s „A/f Tērvete” biroja ēka), un ražošanas ēkas ( 

alus darītava, vecās mehāniskās darbnīcas ). Kroņauces ciemā ir 14 daudzdzīvokļu mājas un ~ 

50 individuālās mājas. 

Kroņaucē ir samērā plašs pakalpojumu loks – skola, sākumskola, aptieka, doktorāts, ēdnīca, 3 

veikali, bibliotēka, stadions, brīvdabas estrāde. Diemžēl pēdējos gados likvidēta pasta nodaļa, 

iespējams, darbu neturpinās ēdnīca. Tomēr telpas līdz šim plašajā pakalpojumu centrā „Saime” 

ir piemērotas turpmākai uzņēmējdarbībai. 

Kroņauces ciemā ir salīdzinoši labas satiksmes iespējas, jo tas atrodas pie Bauskas – Dobeles 

un Jelgavas – Auces reģionālo autoceļu krustojuma. 

 

Tērvetes ciems. 

2003.gadā Tērvetes ciemā bija oficiāli deklarējušies 452  iedzīvotāji jeb 9,6 % no novada 

iedzīvotāju kopskaita, uz 2012.gada sākumu reālais iedzīvotāju skaits sastāda 345.  

Tērvetes ciems veidojies seno zemgaļu vēsturisko apmetņu teritorijā, vēlāk - apdzīvotā vietā 

Kalnamuiža ( Hofzumberge ) un tā bagātība ir gan ainaviska – dabas parks, pilskalni,- gan 

vēsturiska. Apdzīvojumam šeit ir vairāk pakārtota nozīme. Tērvete ir tūristu iemīļota atpūtas 
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vieta. Pēdējos gados pastāvīgi pieaug dabas parka apmeklētāju skaits: ja 2003.gadā tie bija 

vidēji 30-40 tūkstoši cilvēku gadā, tad 2011.gadā jau 77 tūkstoši, jeb - divkāršojies. Arī 

salīdzinot ar 2010.gadu -  jau par 15 % vairāk.  

Apdzīvojumu Tērvetes ciemā veido 4 atsevišķas daļas – 1 ) vecais Sanatorijas ciemats ( grāfu 

Pālēnu medību pilsmuižas apbūve ) ar 6 vecām dzīvojamām mājām, kurās katrā dzīvo vairākas 

ģimenes un 2 jaunākām daudzdzīvokļu mājām,  

2) individuālo māju apbūve aiz Tērvetes upes pie Dobeles – Bauskas ceļa ar 16 apbūves 

gabaliem,  

3) “Labrenču” daudzdzīvokļu māja ( 75 dzīvokļi ), kas pieder pie agrākās armijas raķešu bāzes 

un pati raķešu bāze, kura nav iekļauta ciema teritorijā, 

4) vēsturiskais centrs. Vēsturiskajā centrā atrodas 2 jaukto preču veikali, senvēstures muzejs, 

novada brīvdabas estrāde, Tērvetes kapi, baznīca. Te praktiski nav dzīvojamo māju.   

Tūrisma informācijas centrs darbojas dabas parka „Tērvete” ieejas centrā, kur atrodas arī 

kafejnīca. Turpat izbūvēti jauni stāvlaukumi parka apmeklētājiem un treileru tūristiem. Plānots 

šo teritoriju abpus autoceļam attīstīt arī tuvākajos gados, būvējot interaktīvo dabas izziņas 

centru ar plašu pakalpojumu infrastruktūru. Iespējams, ka ar laiku, attīstoties apbūvei, arī šo 

teritoriju varētu iekļaut ciemā „Tērvete”. 

Galvenais darba devējs Tērvetes iedzīvotājiem ir RC “Tērvete”, kur saņemami rehabilitācijas 

pakalpojumi, var iznomāt telpas pasākumiem, atrast naktsmājas. Ar laiku darba vietas varētu 

veidoties arī dabas parka plānotajos objektos. 

Kopumā Tērvetes ciemā ir maz centralizētu inženiertehnisko tīklu, jo apbūves struktūra ir ļoti 

sadrumstalota. Trūkst modernu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, taču to izbūve ir sarežģīta un 

dārga esošajā situācijā (kalnains reljefs, maza noslodze un lieli attālumi). Attīstoties RC 

„Tērvete” un/vai piesaistot investīcijas, perspektīvā varētu plānot kopīgu attīrīšanas iekārtu 

izbūvi Sanatorijas apdzīvojumam un RC „Tērvete”. 

 

Zelmeņu ciems. 

2003.gadā - 361 iedzīvotāji jeb 7,7 % no novada iedzīvotāju kopskaita, 2012.gada sākumā reāli 

dzīvo ap 250 iedzīvotāji. 

Tā ir individuālo ( 33 ) un daudzdzīvokļu māju ( 6 ) teritorija bijušā kolhoza “Brīvais ceļš” 

centrā. Te atrodas kultūras nams ar vairākiem pakalpojumu objektiem ( bibliotēka, pasts, 

veikals ), kā arī Tērvetes novada domes telpas. 

Lielākais darba devējs – bez novada domes - LKS “Dāmnieki “( 21 darbinieks pastāvīgi, 35 

sezonas laikā)  

Ciemā saglabājies inženiertehnisko komunikāciju tīkls ūdenskrātuves Z daļā. Tas nesniedzas 

līdz individuālo māju teritorijai ūdenskrātuves DR. Apkure pēc centralizētās sistēmas 

likvidēšanas daudzdzīvokļu mājās risināta individuāli. 

Pie Zelmeņu ūdenskrātuves ir lielas teritorijas, kurās pēc teritorijas plānojuma atļauta 

individuālo māju būvniecība, ir iespēja pieslēgties inženiertehnisko komunikāciju tīklam. 

 

Mežmalieši. 

Mežmaliešiem nav ciema statusa, jo iedzīvotāju skaits ir neliels. 

Apdzīvojums izveidojies vēsturiskās pagastmājas teritorijā sakarā ar sociālās aprūpes centra ( 

veco ļaužu pansionāts un bērnunams ) izveidošanu. Teritorijā bez aprūpes centra ēkām atrodas 

arī 4 daudzdzīvokļu mājas un saimniecības ēkas. SAC “Tērvete“ ir viens no lielākajiem darba 

devējiem un pakalpojumu sniedzējiem vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Klūnas. 

2003.gadā 162 iedzīvotāji jeb 3,4 % no novada iedzīvotāju kopskaita; 2012.gada sākumā reāli 

dzīvo ~ 60 cilvēki. 
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Teritoriāli no visām apdzīvotajām vietām šī atrodas visvairāk izolēti no pagasta centra un 

galvenajām maģistrālēm. Līdz ar to šīs apdzīvotās vietas nākotne sevi parādījusi jau pēdējos 

gados,- iedzīvotāju skaits ir tā samazinājies, ka 2009.gada teritorijas plānojuma grozījumos 

Klūnas vairs netika iekļautas kā ciems. Apdzīvojuma telpiskā struktūra sadrumstalota, ēkas 

nolaistas, centralizētu inženiertīklu, kā arī pakalpojumu – praktiski nav.  

 

Viensētas. 

Ciemos dzīvo ~ 75% Tērvetes pagasta iedzīvotāju, viensētās – 25 %. 

 

Augstkalnes pagastā tiek izdalīti 2 ciemi Dzeguzēni un Augstkalne. Pirmskara Latvijā 

Dzeguzēnu ciems izcēlies ar lielāku iedzīvotāju skaitu un ar lielākām kultūras aktivitātēm, taču 

tā kā Dzeguzēnos tolaik bija visas Augstkalnes pagasta vecsaimniecības ar lielākajām zemes 

platībām, tas arī noteica to, ka 1941.gada pirmajā pusē, deportācijas laikā, lielākā daļa šī ciema 

iedzīvotāji tika izvesti. Viena daļa emigrēja uz ārzemēm.  

Augstkalnes centrā šobrīd koncentrējusies lielākā daļa pagasta iedzīvotāju. Šādu iedalījumu 

nosaka kādreizējais teritorijas iedalījums kolhozos un padomju saimniecībās. Augstkalnes 

ciemā 2003.gadā dzīvoja 508 iedzīvotāji vai 10,8 % no novada iedzīvotāju kopskaita, 

Dzeguzēnos bija 106 iedzīvotāji. 2012.gada sākumā reālais iedzīvotāju skaits uz vietām bija - 

~420 Augstkalnē un ~85 Dzeguzēnos.   

Augstkalnes pagastā viensētās dzīvo 40% no pagasta iedzīvotājiem, ap 60% - ciemos. 

Augstkalnes ciemā atrodas vidusskola, pirmsskolas iestādes bērnu grupiņa, bibliotēka, pasts, 

baznīca, doktorāts, veikali, novada domes pakalpojumu centrs. 

Dzeguzēnu ciema iedzīvotājiem praktiski nav iespējams saņemt pakalpojumus dzīves vietā, ir 

jābrauc uz Augstkalnes ciemu, Tērveti, vai Dobeli. 

 

Bukaišu pagasta teritorijā līdz novada izveidošanai skaitījās pieci ciemi, taču četros no tiem 

iedzīvotāju skaits bija tik mazs, ka, izstrādājot novada teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, 

tika pieņemts lēmums Bukaišu pagasta teritorijā ciema nosaukumu saglabāt tikai ciemam 

Bukaiši ar 310 iedzīvotājiem ( uz 2003.gadu); uz 2012.gada sākumu reāli uz vietas dzīvojošo 

skaits Bukaišu ciemā bija 214 cilvēki. 

Kopā Bukaišu pagastā 54% iedzīvotāju dzīvo viensētās un 46% - ciemos. Tas nozīmē, ka 

Bukaišu pagastā vairāk kā puse iedzīvotāju dzīvo viensētās, kamēr, piemēram, Tērvetes pagastā 

– tikai 25%, Augstkalnes pagastā – 40%. 

Bukaišu ciemā koncentrēti pagasta infrastruktūras objekti: veikals, pasts, doktorāts, novada 

domes pakalpojuma centrs ar bibliotēku, tautas nams un caur šo ciemu kursē satiksmes 

autobusi uz Dobeli, Jelgavu, Rīgu. 

         Ciema apbūve veidojusies, saglabājot centrā esošās vecās ēkas un apbūvējot atsevišķas 

jaunas daudzdzīvokļu un individuālo māju teritorijas.  

Bukaišos pārsvarā ir saglabājies Latvijas laukiem raksturīgais dzīvesveids un mājoklis – 

viensētas. Pārsvarā gan ēkas ir vecas, prasa lielus kapitālieguldījumus, to dārgā uzturēšana un 

neapmierinošais komforta līmenis diemžēl neveicina jaunās paaudzes vēlēšanos saglabāt senču 

mājvietas. 

Laika gaitā dažādi ir mainījušās Bukaišu pagasta vēsturiskās teritorijas. 

Bukaišu pagastā sarežģīta ir situācija ar pamatskolas atrašanās vietu – skola atrodas bijušajā 

biedrības namā, kas pats par sevi ir interesants vēsturisks objekts. Taču skolas atrautība no 

ciema – 3km, kā arī mazais bērnu skaits apgrūtina ēkas ekonomisku ekspluatāciju. 
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1.4. Tērvetes novada iedzīvotāji. 

 

Tērvetes novadā uz 2011.g.jūliju pēc CSP datiem  bija 4031 iedzīvotāji, t.sk. 2713 iedzīvotāji 

darbaspējas vecumā, līdz darbspējas vecumam 542, virs darbspējas vecuma 776. 

 

Tērvetes novada iedzīvotāju skaitam ir tendence pastāvīgi samazināties. 

 Pēc tautas skaitīšanas precizētajiem rezultātiem 2011.gadā iedzīvotāju skaits bja 3687, 

savukārt 2012.gadā vairs tikai 3612.  

Demogrāfiskā situācija Tērvetes novadā kopumā līdzinās situācijai valstī– tā ir negatīva. 

Ievērojami samazinājies bērnu un jauniešu skaits. 

Tērvetes novads Latvijā un Zemgalē – iedzīvotāji. 

 Zemgalē ir samērā augsts iedzīvotāju blīvums – 26,1. Tērvetes novadā vidējais 

iedzīvotāju blīvums ir 18,4 ( 2003.gadā – 20,9 ). Šo rādītāju būtiski ietekmē mazais 

iedzīvotāju skaits pierobežā, jo, piemēram, Tērvetes pagastā iedzīvotāju blīvums ir 22,8 

, kamēr Bukaišos tikai 13,3. 

 Latviešu īpatsvars vidēji Latvijā ir 57,9 %, Zemgalē - 68,5%, bet Tērvetes novadā – 78 

%. ( Novadā sakarā ar Lietuvas pierobežu ir arī salīdzinoši augstāks lietuviešu tautības 

iedzīvotāju īpatsvars – vidēji ~ 8-9 %.) 

 Dalījums pēc vecuma grupām 2010.gadā bija sekojošs: iedzīvotāju līdz darbspējas 

vecumam īpatsvars Tērvetē – 13,45 %, Zemgalē - 14.4 %, Latvijā - 13,8 %, darbspējas 

vecumā – Tērvetē – 67,3 %, Zemgalē - 66,5 %, Latvijā - 66,0 % un virs darbspējas 

vecuma Tērvetē – 19,25 %, Zemgalē - 19,1 %, Latvijā - 20,2 %.  

 

Uz 2010.gadu: 
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Iedzīvotāju sastāva analīze par 2010.-2011.gadu rāda, ka Tērvetes novadā: 

 1957 jeb 48,55 % iedzīvotāju ir vīrieši, savukārt 2074 jeb  51,45 % - sievietes, 

 67,3 % ir darbspējas vecumā, 19,25 % - virs darbspējas vecuma, bet 13,45 % ir bērni un 

jaunieši, (darbspējas vecuma cilvēku skaits vid. lielāks nekā valstī kopumā, kamēr 

bērnu un jauniešu – mazāks,- tā ir būtiskākā izmaiņa kopš 2003.gada) 

 78 % iedzīvotāju ir latvieši,  

 9 % iedzīvotāji ir lietuvieši, 

 50 % ir vidējā vai vidējā speciālā izglītība, 7 % - augstākā, 

 2010.gadā piedzimuši 18 bērni; 2011.gadā - 16 

 2010.gadā miruši 74 cilvēki; 2011.gadā - 51 
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2002.-2011. (2012.sākums ) 

 

Iedzīvotāju skaits Tērvetes pašvaldībā pa dzimumiem 2005. – 01.07.2011. 

 

Rādītājs  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Iedzīvotāji 4360 4277 4261 4220 4177 4088 4031 

  T.sk.vīrieši 2049 2010 2043 2019 2005 1973 1957 

% 46,99 46,99 47,94 47,84 48 48,26 48,55 

 T.sk. sievietes 2311 2267 2218 2201 2152 2115 2074 

% 53 53,01 52,06 52,16 52 51,74 51,45 

 

 

 

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Tērvetes novadā 2007. – 01.07.2011.  

 

Rādītāji 2007 2008 2009 2010. 01.07.2011 

 

Līdz darba spējīgam vec. 

 Tai skaitā vīrieši; 
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Pēc darba spējīgā vec.: 
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Tērvetes novadā 2007. – 01.07.2011.  
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Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Tērvetes pašvaldībā   2007. – 01.07.2011. 

 

Rādītāji 2007 2008 2009 2010 2011 

Bērni vecumā 0-6 

 Tai skaitā zēni; 

 Tai skaitā meitenes 
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Redzam, ka pēdējo 5 gadu laikā visstraujāk samazinājies bērnu skaits vecumā no 7 – 18 

gadiem. 

 

 

 

 

 

Tērvetes pašvaldības demogrāfiskā vide:  
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Pēdējo gadu laikā valstī iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Viens no 

izskaidrojumiem, kāpēc samazinās iedzīvotāju skaits ir negatīvais dabiskais pieaugums. Jau no 

1990. gada dzimušo skaits ir ne tikai mazāks par mirušo iedzīvotāju skaitu, bet arī uzrāda 

tendenci, ka ik gadu ir aizvien mazāk jaundzimušo. Savukārt, mirušo iedzīvotāju skaits ik gadu 

pārsniedz dzimušo skaitu.  

 

Tērvetes pašvaldības iedzīvotāju dabiskā kustība 2005. – 2011. gads  

 

Rādītājs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dzimuši 30 35 40 41 29 18 16 

Miruši 70 74 66 50 44 56 33 

Dabiskais pieaugums - 40 -39 -24 -9 -15 -38 -17 
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 Tērvetes novadā piedzimušo un nomirušo personu skaits 2005. – 20011. 

 

 

Iedzīvotāju skaits Tērvetes pašvaldībā pēc nacionālā sastāva uz – 01.07.2011.  

 

Tautība 2008 % 2009 % 2010. % 01.7.2011. % 

Latvieši 3240 76,77 3232 77,38 3227 77,75 3142 77,95 

Lietuvieši 374 8,87 355 8,49 348 8,38 332 8,24 

Krievi 318 7,54 308 7,38 307 7,39 297 7,37 

Baltkrievi 188 4,46 184 4,5 179 4,31 170 4,22 

Pārējie 100 2,36 98 2,34 89 2,16 90 2,23 

Kopā  4220 100 4177 100 4150 100 4031 100 
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Iedzīvotāju skaits Tērvetes novadā pēc valstiskās piederības 2007. – 01.01.2010.  

 

Rādītājs 2007 % 2008 % 2009 % 01.01. 2010 % 

Latvijas pilsoņi 3676 86,27 3670 86,96 3659 87,59 3656 88,09 

Latvijas 

nepilsoņi 

565 13,25 532 12,60 496 11,87 475 11,44 

Pārējie 20 0,48 18 0,44 22 0,54 19 0,47 

Kopā 4261 100 4220 100 4177 100 4150 100 
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IEDZĪVOTĀJI 

SVID analīze. 

1. Spēki. 

 samērā liels inteliģences skaits pagastos ( jo sevišķi Tērvetes pagastā, kur ir vairāk 

darba vietu ), 

 78 % iedzīvotāju ir latvieši, 

 88 % iedzīvotāji ir Latvijas pilsoņi, 

 cittautiešu asimilēšanās problēmas nav konstatētas. 

2. Vājumi. 

 dzimstības samazināšanās, 

 iedzīvotāju sastāva novecošanās, 

 trūcīgo ģimeņu un sociālā riska ģimeņu skaita pieaugums, 

 ļoti mazs izglītoto jauniešu skaits, kas atgriežas novadā, 

3. Iespējas. 

 veicināt investīciju piesaisti Tērvetes novada teritorijai, tādējādi palielinot darba 

vietu skaitu un līdz ar to– iedzīvotāju skaitu, 
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 atbalstīt un popularizēt veselīgu dzīves veidu – radīt iespēju nodarboties ar sporta  

aktivitātēm, 

 nodrošināt pievilcīgu dzīves vidi, tādējādi novēršot iedzīvotāju aizplūšanu no 

pagastiem un veicinot jaunu iedzīvotāju piesaisti. 

4. Draudi. 

 iedzīvotāju skaita samazināšanās, 

 iedzīvotāju resursu kvalitātes pazemināšanās (veselības pasliktināšanās, 

alkoholisms, izglītības līmeņa krišanās ). 

 strauja iedzīvotāju ienākumu un dzīves līmeņa  pazemināšanās. 

 

1.4.1.  Nodarbinātība. 

 

Tērvetes novada salīdzinoši labā ekonomiskā situācija ir saistīta ar vairāku lielu darba devēju 

atrašanos novada teritorijā: 

 Novada dome, pakalpojuma centri, 4 skolas, komunālais dienests utt. (~240 pastāvīgi 

strādājošie ), 

 A/S „Agrofirma Tērvete”( 180 strādājošie uz 01.01.2012. ) 

 RC „Tērvete” ( sezonā 35-40 strādājošie ) 

 SAC „Tērvete” ( ~ 80 darbinieku, t.sk. no Dobeles, Jelgavas) 

 LKS „ Dāmnieki” ( 21 pastāvīgi darbinieki, 35 sezonas laikā ) 

 SIA „Silāres”( ~ 50 nodarbinātie) 

Liela daļa iedzīvotāju nodarbināti savās zemnieku saimniecībās. 

Novada dome nodarbina arī pagaidu algotā darba darītājus, kuri strādā pārsvarā teritorijas 

uzkopšanas darbos. Sezonas darbu strādāt gribētāji var atrast arī zemnieku saimniecībās. 

Novadā oficiāli reģistrēto bezdarbnieku skaits : uz 2005.gada janvāri Tērvetes novadā bija 

reģistrējušies 216 bezdarbnieki, t.i. 8,15% no kopējā darbspējīgo iedzīvotāju skaita. Vēl 

2009.gadā šis rādītājs bija tikai 5 %. Taču ar 2010.gadu situācija mainījās radikāli, sasniedzot 

pat 15% aprīļa mēnesī. ( vidēji 2010.gadā – 11,7 % ). 

  

Bezdarba līmeņa dinamika Tērvetes novadā 2010. gadā, ( %) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

6,3 13 14,3 15,1 13.4 12.5 12.3 11.00 10.7 10.3 10.2 11.2 

 

Reģistrēto bezdarbnieku dinamika 2010. gadā pa mēnešiem 
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Pēc CSP datiem, salīdzinot ar 2010.gadu, uz  01.07.2011. bezdarba procents Tērvetes 

novadā ir mazinājies – 9,7 %, savukārt uz 01.07.2012. tas saglabājies 2011.gada līmenī – 

9,7 %. 

 

No vienas puses šis procents vēl joprojām ir augsts, bet no otras – tas liecina par zināmu 

stabilitāti,- vismaz situācija nav pasliktinājusies.  

Grūta situācija pēdējos gados ir rehabilitācijas centrā “Tērvete”, kur valsts pasūtījuma trūkuma 

dēļ pēdējos gados darbinieki ziemas mēnešos ir bez darba. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir 

speciālisti medicīnā un rehabilitācijā. 

2011.gadā Tērvetes novada iedzīvotāju nodarbinātības situāciju pasliktināja a/s „Agrofirma 

Tērvete” pārstrukturizācija, kā rezultātā no darba tika atbrīvoti 40 cilvēki. 

 

SVID analīze 

1. Spēki. 

 vairāki lieli darba devēji novada teritorijā ( agrofirma, SAC, RC, novada dome, 

skolas, LKS “ Dāmnieki”, SIA „Silāres”), 

 samērā daudzi pagastu iedzīvotāji nodarbināti savās zemnieku saimniecībās, 

 oficiāli reģistrēto bezdarbnieku skaits salīdzinoši neliels, salīdzinot ar vidējo valstī, 

 ir darbaspēka potenciāls augsti kvalificētu darbu veikšanai, labi speciālisti. 

2. Vājumi. 

 sasniedzamā attālumā nav pietiekoša darbavietu piedāvājuma, 

 jaunu tehnoloģiju u.c. ražošanas efektivitātes celšanas pasākumu rezultātā 

nodarbināto skaits esošajās darba vietās samazinās, 

 ļoti maz uzņēmējdarbības formu, neliels mazo uzņēmumu īpatsvars, 

 izglītība un kvalifikācijas celšana ir dārga, daudzi to nevar atļauties, 

 jaunatne pēc labas izglītības iegūšanas neatgriežas laukos, 

 pirktspējas zemā līmeņa dēļ neveidojas jaunas darba vietas pakalpojumu sfērā, 

 iedzīvotāji neaktīvi izmanto papildus pašnodarbinātības iespējas, piemēram, lauku 

tūrisma mītņu iekārtošana vai c., 

 pieaug iedzīvotāju skaits, kuri nevēlas strādāt un gaida palīdzību no pašvaldības, 

 arodskolas nesagatavo kvalificētus amata meistarus. 

3. Iespējas. 

 kvalificētiem speciālistiem ir iespējas darbu meklēt citur, arī nemainot dzīves vietu, 

 strādājošie var celt savu kvalifikāciju dažādos kursos, 

 bezdarbniekiem ir iespējas pārkvalificēties, 

 ir iespējas meklēt papildus pašnodarbinātības iespējas ( tūrismā, amatniecībā), 

 piesaistīt investīcijas RC „Tērvete” attīstībai  un jaunu darba vietu radīšanai. 

4. Draudi. 

 valsts nepārdomātas l/s, nodokļu un kredītpolitikas rezultātā, kā arī ieviešot jaunas 

tehnoloģijas, samazinās jau esošo darba vietu skaits novadā, 

 nesaņemot valsts pasūtījumu un neatrodot investorus, var tikt pārtraukts RC “ 

Tērvete” darbs, 

 SAC “Tērvete” pastāvēšanas apdraudējums, nespējot konkurēt savā pakalpojumu 

nišā un piesaistīt klientus, 

 iedzīvotājiem zaudējot darba vietas, pieaugs nabadzība un sociālā spriedze novadā, 

 ja netiks radītas jaunas darba vietas vismaz sasniedzamības attālumā, novadā 

samazināsies iedzīvotāju skaits, līdz ar to arī ienākumi un novada vispārējā 

ekonomiskā situācija. 

 

 

 



Tērvetes novada attīstības programma  2012.-2018.g. 

 

23 

 

1.5. Dzīves vides raksturojums.  

1.5.1. Pakalpojumi, to sasniedzamība. 

       

 Lai uzzinātu Tērvetes novada iedzīvotāju viedokli par dzīves apstākļiem Tērvetes novadā, tika 

veikta Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastu iedzīvotāju un zemes/ēku īpašnieku aptauja. 

( Anketa pielikumā “ Pārskats par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu” ). 

    Kopā saņemtas 126 anketas, t.sk. 22 anketas no Kroņauces iedzīvotājiem, 26 – no Tērvetes 

ciema, 15 – no Zelmeņu ciema, 13 – no Bukaišu ciema, 18 anketas aizpildījuši lauku sētu 

iedzīvotāji Tērvetes pagastā, 10 – Augstkalnes pagastā, 7 – Bukaišu pagastā. No visiem 

Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuri piedalījušies aptaujā, vislielākā atsaucība ir bijusi Tērvetes 

pagastā – 64 %, Augstkalnes pagastā – 8 %; Bukaišos – 16 %. Lielākais anketu aizpildītāju 

skaits ir pensijas vecuma iedzīvotāji. 

2003.gada aptaujā kā vienu no perspektīvām novada lauksaimniecības attīstības nozarēm 30% 

aptaujāto minēja lopkopību, tieši cūku audzēšanu, kas savukārt 2011.gadā vispār vairs netiek 

pieminēta perspektīvo nozaru vidū. Kā iespējamu papildnozari novada attīstībai gan 2003.gadā, 

gan 2011.gadā iedzīvotāji minēja netradicionālo lauksaimniecību, amatniecību, daudzi labprāt 

nodarbotos ar ogu un dārzeņu audzēšanu. Kā 2003., tā arī 2011.gadā iedzīvotāji ir vienisprātis, 

ka galvenās nozares novadā ir lauksaimniecība un tūrisms. 

2011.gada aptauja atšķīrās ar izvirzīto jautājumu saturu. Tika skaidrota iedzīvotāju 

apmierinātība ar pašvaldības un tās iestāžu darbu. Vislielākā neapmierinātība bijusi ar 

pašvaldības mājas lapas saturu, kura, sākot ar 2011.gadu tiek uzlabota un pilnveidota. Ar 

2012.gadu pašvaldība algo arī sabiedrisko attiecību speciālistu. Vismazāk vidēji iedzīvotājs 

Tērvetes novadā saskaras ar bāriņtiesu, būvvaldi un pašvaldības policiju. Visvairāk apmierināti 

ir ar bibliotēku, kultūras un sociālo darbu, arī ar pirmsskolas iestādēm. 

 Vislielākās problēmas pakalpojumu saņemšanas iespējās ir mazapdzīvotajās vietās - Klūnu, 

Dzeguzēnu iedzīvotājiem un tiem, kuri dzīvo no ceļiem attālās viensētās un kuriem nav sava 

transporta. Šajā jomā lielu ieguldījumi devis sociālais dienests, kas ar savu transportu plāno 

un piedāvā attālo mājvietu iedzīvotājiem veikt t.s. kompleksos braucienus, kad tiek nokārtotas 

vairākas nepieciešamās lietas.   

Pakalpojumi ciemos un apdzīvotajās vietās: 

Kroņauce: 

 Swedbankas  bankomāts, 

 A/S „A/f Tērvete” jaukto preču veikals „Saime”, 

 aptieka, 

 saimniecības preču veikals, 

 ēdnīca „Saime” ( darba dienās no 12.00 līdz 15.00 ), 

 bibliotēka (iespēja samaksāt komunālos maksājumus), 

 ģimenes ārsta privātprakse, 

 A.Brigaderes pamatskola, 

 pirmsskolas iestāde „ Sprīdītis” , 

 stadions, 

 diennakts veikals „Mēnestiņš”, 

Tērvete: 

 jaukto preču veikals „Veldze ”, 

    Bēnes patērētāju biedrības veikals, 

 ārstnieciskās procedūras RC, 

 jaukto preču veiklas „Īkšķīšos” 

 Tērvetes pamatskola, 

 viesu nams un pirts „Sprīdīši”, 

 viesu nams un kafejnīca „ Laima” , 
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 frizētava, 

 kafejnīca „Sprīdīšos” (vasaras sezonā) un dabas parka info centrā, 

 baznīca un kapliča, Tērvetes kapi 

Zelmeņi 

 novada dome, 

 kultūras nams, 

 pasta nodaļa, 

 Bēnes patērētāju biedrības veikals, 

 jaukto preču veikals SIA „Ūse”, 

 jaukto preču veikals SIA „Pūpoli”, 

 ģimenes ārsta privātprakse, 

 bibliotēka, 

 frizieris 1 reizi nedēļā,  

 l/s tehnikas pakalpojumi ( LKS „ Dāmieki” ) 

Klūnas: 

 jaukto preču autoveikals 2 reizes nedēļā, 

 bibliotēkas izbraukums 1 reizi nedēļā. 

Augstkalne: 

 lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi, 

 SIA „Silāres”veikals, 

 Bēnes patērētāju biedrības veikals, 

 jaukto preču veikals, 

 bibliotēka,  

 pasts, 

 vidusskola ar internātu un sporta zāli, 

 doktorāts,  

 zobārsts, 

 baznīca. 

Dzeguzēni 

 veikals - kiosks 

Bukaiši: 

  jaukto preču veikals, 

  bibliotēka, 

  skola ( 3 km no ciemata ), 

  tautas nams, 

  pasta nodaļa 

  doktorāts, 

  frizieris. 

 

Pakalpojumu sasniedzamība  

Kā viens no pamatnoteikumiem Tērvetes novada veiksmīgai attīstībai ir ceļu kvalitāte un 

satiksmes iespējas. Kopš novada izveidošanas viena no iedzīvotāju pamatprasībām ir, lai tiktu 

uzlabota ceļu kvalitāte, it īpaši tiktu sakārtoti vietējie ceļi, tos savlaicīgi un pareizi greiderējot. 

Būtu vēlams asfaltēt ceļu uz Bukaišiem, rekonstruēt ceļus uz Bēni, Penkuli. Ir apgrūtinoša 

pārvietošanās, ja nav salaboti tilti. 

Sabiedriskā transporta problēmas ir līdzīgas, kā citur Latvijas laukos, kur iedzīvotāju skaits ir 

neliels, blīvums mazs, ceļu posmi gari – 1 km pašizmaksa ir augsta un, nesaņemot pietiekošu 

valsts dotāciju, nerentablie reisi tiek samazināti. 

Skolēnu pārvadājumus novada teritorijā veic trīs pašvaldības skolēnu autobusi. 
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Praktiski jāsecina, ka visumā sabiedriskais transports kursē apmierinoši, nodrošinot iespējas 

nokļūt gan tuvākajās pilsētās Dobelē un Jelgavā, gan arī galvaspilsētā, tomēr tas nekursē tā, lai 

nodrošinātu iespēju strādāt šajās pilsētās, saglabājot dzīvesvietu Tērvetes novadā.  

 

 

1.5.2. Pašvaldības sniegtie pakalpojumi. 

( Pašvaldības pārvaldes struktūras shēma – pielikumā ) 

Ikdienā vairāk iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi, ko nodrošina novada dome: 

Novada domes telpās: 

1. Sociālais dienests; 

2. Bāriņtiesa; 

3. Nekustamā īpašuma nodokļu speciālists;  

4. Būvvalde; 

5. Attīstības un teritorijas plānošana; 

6. Grāmatvedība, komunālo pakalpojumu grāmatvede; 

7. Sekretāre; 

8. Lietvede; 

9. Dzimtsarakstu nodaļa; 

10. Bibliotēka; 

11. Kultūras nams; 

12. Komunālā dienesta struktūrvienība; 

13. Pašvaldības policija; 

14. Skolu darba koordinators; 

15. Sabiedrisko attiecību speciālists; 

16. Projektu speciālists; 

17. Datorspeciālists. 

Pakalpojumu centri Augstkalnē un Bukaišos: 

Iedzīvotāji var saņemt izziņas, nokārtot maksājumus, darbojas atsevišķas struktūrvienības – 

piem., komunālais dienests, iestāžu pārstāvji - sociālais dienests, bāriņtiesa.  

 

SVID analīze – pakalpojumi. 

1. Spēki: 

 pašvaldības darbs organizēts tā, lai pašus nepieciešamākos ikdienas pakalpojumus 

iedzīvotāji varētu saņemt novada teritorijā; 

 pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtie pakalpojumi saņemami ļoti operatīvi; 

 pakalpojumus, kas saņemami ārpus novada teritorijas, var sasniegt ar sabiedriskā 

transporta palīdzību. 

2. Vājumi: 

 zemā maksātspēja, kā arī mazais iedzīvotāju skaits ir iemesls tam, ka novadā : 

o nav konkurences pakalpojumu sniedzēju vidū: 

o pakalpojumu klāsts ir tikai minimāli nepieciešamais; 

o pakalpojumu kvalitāte nav tik augsta, kā varētu vēlēties; 

o mazais pakalpojumu pieprasījums nenodrošina pakalpojumu attīstību. 

 pakalpojumu sasniedzamība Dobelē un Jelgavā ir laika ietilpīga, jo sabiedriskais 

transports kursē reti, ceļu kvalitāte bieži nav apmierinoša; 

3. Iespējas: 

 pakalpojumu sniedzējiem dažādot pakalpojumu piedāvājumu; 

 plašāk izmantot interneta pakalpojumus, informēt par šīm iespējām; 

 uzlabot un optimizēt pašvaldības sniegtos pakalpojumus ( celt skolu darba kvalitāti, 

modernizēt pirmskolas iestādes, uzlabot novada domes mājas lapu un iespēju 

pakalpojumus nokārtot arī elektroniski ); 
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 reklamēt Tērvetes novada attīstības plānus ( dabas parka attīstības ieceres utml.), 

tādējādi piesaistot investorus un jaunus pakalpojumu sniedzējus. 

4. Draudi: 

 pasliktinoties pakalpojumu kvalitātei, samazināsies pieprasījums pēc tiem un tiks 

apdraudēta to pastāvēšana; iedzīvotāji izvēlēsies pakalpojumus citur; 

 neapmierinoša pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte var pavājināt pašvaldības 

saikni ar iedzīvotājiem; 

 pašvaldība var zaudēt iedzīvotājus, kuri savu dzīves vietu izvēlēsies tuvāk kvalitatīviem 

pakalpojumiem. 

 

1.5.3. Sabiedriskā kārtība un drošība. 

Tērvetes novadā darbojas pašvaldības policija, kas visā novada teritorijā cenšas nodrošināt gan 

pasākumu veiksmīgu norisi, gan ikdienas kārtību. Lielākos pasākumos tiek papildus pieaicināti 

zemessargi.  

Pašvaldības policija iesaistās arī pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrolē un 

nodrošināšanā. Regulāri notiek sadarbība ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, notiek darbs ar 

pusaudžiem, iesaistoties skolām. 

Tērvetes novadā aktīvi darbojas brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Nepieciešamā tehnika un aprīkojums 

tiek nodrošināts gan no pašvaldības budžeta, gan sadarbības ietvaros. Ugunsdzēsēju mašīnas 

izvietotas „Agrofirmā Tērvete”- Kroņaucē, Zelmeņos un Bukaišos. Pašvaldības pārziņā ir 

brigādes Zelmeņos un Bukaišos. 

 

1.6. Infrastruktūra. 

1.6.1. Mājoklis. 

 

Ap 40 % Tērvetes novada iedzīvotāju dzīvo viensētās, pārējie – ciemos individuālajās vai 

daudzdzīvokļu mājās. 

Viensētās dzīvojamās mājas ir ļoti dažāda komforta līmeņa, lielākajā daļā ūdens un kanalizācija 

ir iekštelpās.  

Pastāvošās problēmas: 

1. individuālās apkures daudzdzīvokļu mājās Zelmeņos (vizuāli estētiskais izskats, 

ugunsdrošība) , 

2. malkas glabāšanas problēmas pie daudzdzīvokļu mājām visos ciemos, 

3. koplietošanas telpu un inženiertīklu uzturēšana un finansēšana daudzdzīvokļu mājās, 

4. komunālie parādi un nekustamā īpašuma nodokļa parādi, grausti, 

5. lieli siltuma zudumi nenosiltinātās mājās, dārgi maksājumi, 

6. pašvaldībai pārņemot agrākās valstij piederošās daudzdzīvokļu mājas pie SAC 

„Tērvete” un Sanatorijā, Tērvetē, jāsaskaras ar gadiem neremontētu un nolaistu īpašumu 

sakārtošanas problēmām, bieži jānovērš avārijas situācijas. 

Galvenās problēmas, kas tuvākajos 3-5 gados var rasties daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 

un pašvaldībai: 

 daudzdzīvokļu māju fiziskā stāvokļa pasliktināšanās, neveicot investīcijas to 

rekonstrukcijā, siltināšanā, 

 ēku uzturēšanas un apkures izmaksu pieaugums, 

 komunālo maksājumu parādu iespējams pieaugums.  

 avārijas situācijas, kuru novēršana prasīs nozīmīgas investīcijas, 

 apkures izmaksu pieaugums un vispārējā dzīves dārdzība, vienlaikus samazinoties lauku 

iedzīvotāju maksātspējai 

Iespējas – ES fondu finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Līdz šim to 

veikušas divas daudzdzīvokļu mājas – Tērvetē un Kroņaucē, darbs uzsākts un 

2012.gadā tiks pabeigts vēl vienai mājai Kroņaucē. Diemžēl sarežģītā dokumentu 
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kārtošanas procedūra, kā arī iedzīvotāju zemā maksātspēja, neveicina aktīvāku 

iesaistīšanos minētajos projektos. 

Individuālo māju īpašniekiem ir bijusi iespēja veikt apkures sistēmu rekonstrukciju, taču šāda 

veida finansiāls atbalsts ir ļoti nepietiekošs, kā arī iedzīvotājiem trūkst iniciatīvas un zināšanas 

ES līdzekļu piesaistē. 

 

1.6.2. Tehniskā infrastruktūra 

 

Tērvetes novada teritorijā ciemos ir saglabājušies centralizētie inženiertehniskās apgādes 

tīkli ( ūdensapgāde, kanalizācija ), agrofirmas ciematā – daļai apbūves arī centralizētā apkures 

sistēma. Pašvaldība apsaimnieko notekūdeņu un ūdensapgādes centralizētās sistēmas novadā, 

kā arī centralizēto apkuri Kroņauces ciemā.  

Kopumā novada teritorijā ūdenstorņu, kuri ar dzeramo ūdeni apgādā ciemu iedzīvotājus, 

stāvoklis ir visai slikts. Pakāpeniski notiek ūdensvadu atjaunošana. Ūdenstorņu atjaunošana ir 

dārga, tādēļ tiek plānots tos pakāpeniski likvidēt un pāriet un sūkņu stacijām. Dzeramā ūdens 

kvalitāte lielākajos ciemos ir apmierinoša, kopš 2005.gadā realizēts ERAF projekts Kroņauces, 

Augstkalnes un Bukaišu ciemu ūdens atdzelžošanas staciju būvei. Tomēr pilnīgai ūdens 

kvalitātes uzlabošanai būtu nepieciešama arī visu cauruļvadu nomaiņa, kas tiek veikta 

pakāpeniski, paredzot tam arī investīcijas. 2012.gadā ierīkots jauns dzeramā ūdens urbums 

A.Brigaderes skolai. Tāpat 2012.gadā izstrādāts TEP ES līdzekļu piesaistei Tērvetes ciema 

Sanatorijas apbūves ūdensapgādes urbuma rekonstrukcijai. 

Novada teritorijā darbojas vairākas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: 

Kroņaucē ( bioloģiskās attīrīšanas ), Auces upe, Tērvetē – “Labrenčos”- bioloģiskās lokālās 

iekārtas, RC, Tērvetes upe, ( dīķu sistēma ), Zelmeņos (bioloģiskās attīrīšanas), Svēpaine, 

Klūnās ( nosēddīķi ), Skujaine. Lokālās attīrīšanas iekārtas darbojas SAC “Tērvete”, Skujaine, 

kā arī abās - Tērvetes un Kroņauces - pamatskolās, Auces upe un Tērvetes upe, – visur 

bioloģiskās attīrīšanas . 

Reālas problēmas ir Tērvetes Sanatorijas ciemata attīrīšanām, kur tiek piesārņota Tērvetes upe 

un Gulbju ūdenskrātuve, kā arī Kroņauces attīrīšanām, kur to jaudu regulāri pārsniedz a/s “ A/f 

Tērvete” ražošanas ūdeņi, neapmierina arī šo ūdeņu kvalitāte. Sanatorijas ciematā tiek 

izstrādāts TEP jaunu attīrīšanas iekārtu būvei. Paredzēts, piesaistot ES finansējumu, uzsākt 

jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvi, nodrošinot t.s. Sanatorijas ciemata notekūdeņu 

attīrīšanu. 

Kroņauces ciemā pastāvošās problēmas tiks atrisinātas 1-2 gadu laikā, kad a/s „A/f Tērvete” 

plāno izbūvēt savas ražošanas notekūdeņu attīrīšanas pie alus darītavas. Novada būvvaldē ir 

saņemts minētā objekta būvniecības pieteikums un izsniegti nosacījumi projektēšanai. 

Augstkalnes ciemā attīrīšanu jauda netiek izmantota pilnībā, Dzeguzēnos – notekūdeņu apjoms 

samazinājies līdz 10 m3/dienn. 

Bukaišos ar attīrīšanām problēmu nav, arī to jauda nav pilnībā izmantota. Tuvākajā nākotnē arī 

nav paredzams investēt attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā. 

 

1.6.3. Atkritumu saimniecība. 

 

Tērvetes novada teritorijā visas agrākās atkritumu izgāztuves slēgtas un rekultivētas. Tērvetes 

novadā ar atkritumu izvešanu kopš 2012.gada nodarbojas firma SIA „ L&T”. Atkritumu 

izvešana notiek regulāri pēc konkrēta grafika. Ciemos ir izvietoti arī konteineri šķiroto 

atkritumu nodošanai, kas iedzīvotājiem ir bez maksas. Pašvaldībā noris intensīvs skaidrojošais 

darbs, lai panāktu, ka ikviena mājsaimniecība noslēdz līgumu par atkritumu izvešanu tai 

atbilstošā laika grafikā. 
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1.6.4. Ceļi. 

Tērvetes novada ceļu tīkls kopumā labi attīstīts, tomēr atsevišķos sektoros nevienmērīgs. 

Visu novadā esošo ceļu kopgarums ir 339,309 km, no tiem Tērvetes pagastā - 110 km, 

Augstkalnes pagastā  - 100,9 km,  Bukaišu pagastā  - 128,4 km.  

Tērvetes novada  teritorijā autoceļu struktūru veido: 

   valsts autoceļi 

reģionālie autoceļi P-95, P-96 un P-103   

vietējie autoceļi V1112, V1111, V1108, V1107, V1106, V1122, V1078, 

V1056, V1135     

   pašvaldības ceļi 

   māju un uzņēmumu ceļi;   

   mežu ceļi. 

 Valsts nozīmes autoceļi. 

Valsts nozīmes ceļi rajona robežās sastāv no : 

Ceļu nozīme Kopgarums, km  
Melnais segums 

km 

Grants segums 

km 

1. 1.šķiras ceļi ~ 33  ~ 27 ~ 5 

2. 2.šķiras ceļi ~ 56 ~ 2,3 53,7 

kopā ~ 89 ~ 29,3 ~ 58,7 

Valsts 1.šķiras autoceļi novada teritorijā galvenokārt savieno pagastu apdzīvotās vietas 

savstarpēji  ( Kroņauce – Tērvete – Zelmeņi – Augstkalne ) un ar blakus pašvaldību 

apdzīvotājām vietām – Dobeles, Bauskas, Jelgavas, ar  galvaspilsētu Rīgu, un Lietuvas 

republiku, kā arī citu klašu valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem. To kopējais garums- ~ 33 

km. No tiem tikai ~ 5 km no Augstkalnes līdz Lietuvas robežai ir grants ceļš, pārējie – asfaltēti. 

Lielākoties reģionālo autoceļu pašreizējais segums- asfaltbetona klājums ir ļoti nolietots. Īpaši 

slikts ir autoceļa P95 stāvoklis.  

Valsts 2.šķiras autoceļi galvenokārt savieno pagastu apdzīvotās vietas ar augstākas klases valsts 

autoceļiem un pašvaldību ceļiem. To kopējais garums Tērvetes novadā ir ~ 56 km. No tiem 

tikai 2,3 km ir asfaltēti – Bukaišu un Augstkalnes ciematu teritorijās. 

Tērvetes pagastā: ceļu blīvums – 1,18 km/km2 un 44,7 km/1000 iedz., kas ir vairāk kā vidēji 

Latvijā,- īpaši ceļu blīvums uz teritorijas vienību. Kopējais valsts autoceļu garums Tērvetes 

pagastā ir 43 km, no tiem ar asfaltbetona segumu – 22 km. 

Z-D virzienā pagasta teritoriju šķērso reģionālais autoceļš Dobele – Bauska, kas nodrošina 

saikni no autoceļa Rīga – Liepāja caur Dobeli uz Eleju, Bausku un Lietuvas robežu. Pagasta 

teritorijā šī maģistrāle stiepjas 9,5 km garā posmā un savieno 2 spēcīgus centrus – Kroņauci un 

Tērveti, kā arī nodrošina satiksmi ar Dobeles pilsētu. 

Pagastu ZA – DR virzienā šķērso vēl 2 valsts reģionālie autoceļi – ziemeļos: autoceļš P96 Pūri 

– Auce – Grīvaiši ( jeb Jelgava – Auce ), kas Tērvetes pagasta teritorijā atrodas 6 km garumā, 

un pagasta dienvidos : reģionālais autoceļš P 95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža. 

2002.gadā tika noasfaltēts 3 km posms šajā ceļā no Tērvetes līdz Zaļeniekiem, kas lielā mērā 

uzlaboja šī autoceļa popularitāti. Šim autoceļam ir svarīga nozīme iekšējām pagasta vajadzībām 

– kā savienojošam ceļam ar pašvaldības administratīvo centru Zelmeņos, kā arī tūristu 

piesaistei no Lietuvas ( 2011.gadā būtiski pieaudzis lietuviešu apmeklētāju skaits dabas parkā „ 

Tērvete”). 

Tērvetes pagasta teritorijā atrodas vietējie grants seguma autoceļi - kopgarums ~ 21 km :ZD 

virzienā – 1122 Apguldes stacija – Bukaiši, AR virzienā – 1112 Tērvete – Penkule; 1111 Vītiņi 

– Vētras - Krustiņi – Tērvete, 1135 pievedceļš Gaismai ( Klūnām ). Šie ceļi kalpo pagasta 

iekšējai satiksmei un sakariem ar kaimiņu pagastiem un novadiem. 

Tērvetes pagasta vietējai transporta satiksmei kalpo pagasta un A/S “Agrofirma Tērvete” ceļi, 

kas nodrošina piekļūšanu pagasta objektiem un atsevišķām saimniecībām. 
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No šiem ceļiem asfaltēti ir ~15 km agrofirmas ceļu un 1,5 km pagasta ceļa no Zelmeņiem. 

  Augstkalnes pagastā : pagastu šķērso pieci valsts nozīmes ceļi ar kopējo garumu 26,941km 

un 63 pagasta iekšējie ceļi ar kopējo garumu 73,988 km. No pagasta ceļiem 35,62 km ir 

asfaltēti, 37,759 km grants segums un 32,667km grunts ceļi. Asfalts galvenokārt ir pagasta 

centra teritorijā un ap bijušiem vai esošiem ražošanas objektiem un ir ļoti nolietots. Grants ceļi 

ir dažādā stāvoklī. Grunts ceļi ir vissliktākajā stāvoklī, jo pa tiem pārvietojas smagā 

lauksaimniecības tehnika. 

  Bukaišu pagastā : 79,34 km ir valsts ( IV – V tehniskās kategorijas) un 49,04 km pagasta 

ceļu. Bukaišu pagastā ir tikai 1km asfalta seguma ceļa – Bukaišu ciema centrā. 

Ceļu kvalitāte. 

Valsts reģionālo autoceļu Dobele – Bauska un Pūri – Auce – Grīvaiši asfaltbetona seguma 

virskārta ir nesen atjaunota un labā stāvoklī. Uz autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža 

seguma pamatne daudzviet deformējusies, īpaši posmā Tērvete – Zelmeņi – Augstkalne, kur 

steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Arī reģionālajam autoceļam P103 posmā Kroņauce-

Tērvete ir daudz bedrīšu. Svarīgi ir atrisināt satiksmes drošību autoceļu P95 un P103 

krustojumā pie Tērvetes. Daudzo satiksmes negadījumu skaits ir pamats tehnisku risinājumu 

ieviešanai, piem., apļveida satiksmes organizācijai šajā krustojumā. 

Visumā apmierinošs ir stāvoklis uz galvenajiem grants ceļiem. Vitāli svarīgs ir grantētais 

posms Augstkalne – Bukaiši, kas savieno pagastu centrus un Bukaišus ar citiem reģionālajiem 

ceļiem. Šī ceļa posma asfaltēšana pastāvīgi ir bijusi prioritāte visos Tērvetes novada plānošanas 

dokumentos jau kopš novada izveidošanas. Problēmas uz vietējiem un pašvaldības grants un 

grunts ceļiem īpaši parādās pavasaros un rudeņos,- ražas laikā, kad daudzu ceļu kvalitāte tiek 

bojāta. 

Pašvaldības ceļi. 

Pašvaldības ceļu tīkls Tērvetes novadā ir samērā blīvs un tā stāvoklis kopumā vērtējams kā 

apmierinošs. Pašvaldības ceļi pamatā savieno ciemus savā starpā, kā arī ar valsts autoceļiem, 

tāpat tie savieno atsevišķu viensētu grupas gan savstarpēji, gan ar ciemiem vai valsts 

autoceļiem. Kopējais Tērvetes novada pašvaldības ceļu garums ir ~188 km, tajā skaitā 23,6 km 

jeb 13 % asfaltēti ceļi, 107,5 km grants ceļi ( 57%) un ~58 km bez seguma ceļi ( ~30%). Pēc 

nozīmes tai skaitā: novadā kopumā ir 25 km A grupas ceļi, 75 km B grupas un 88 km C grupas 

ceļi. 

Investīcijas pašvaldības ceļu rekonstrukcijā. 

Piesaistot ES fondu līdzekļus 2009.-2010.gadā tika rekonstruēti vairāki pašvaldības ceļu 

posmi visos novada pagastos – t.s „cukura ceļi”. Kopumā par ~ 300 000,- Ls tika rekonstruēti ~ 

2 km grants ceļa Bukaišu pagastā, ~ 3 km – Augstkalnes pagastā un ~ 6 km Tērvetes pagastā. 

2010.gadā, izmantojot arī ES finansējumu, tika noasfaltēti piebraucamie ceļi un laukumi 9 

objektos novada teritorijā par summu ~ 78 000,- Ls. 

Novada teritorijā atrodošos tiltu stāvoklis ir apmierinošs, tie visi, izņemot vienu Bukaišos, ir 

dzelzsbetona tilti. 

 Novada ceļu uzturēšanai pēdējos gados vidēji tiek tērēti 50 000,- Ls. 85% šīs summas 

tiek tērēta ceļu ikdienas uzturēšanai ( ceļu tīrīšana, appļaušana, seguma remonts, tiltu, 

caurteku apkopšana). Pārējais – projektēšanas darbi, ceļa zīmju un norāžu uzstādīšana 

u.c. 

Darbus veic Bukaišu pagastā izvietotais ceļu apsaimniekošanas iecirknis. Ceļmalu appļaušanu 

veic LKS „Dāmnieki” un Tērvetes novada domes un pakalpojuma centri, algojot individuālo 

darbaspēku. 

Galvenās problēmas: 

1. līdzekļi pietiek tikai esošo ceļu uzturēšanai, bet ne attīstībai vai jaunu pievedceļu 

izbūvei, palīdzot zemniekiem u.c., 

2. valsts ceļu atsevišķu posmu uzturēšana un appļaušana notiek neapmierinoši un 

nepietiekami bieži,- novadam jāiegulda savi līdzekļi, 
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3. nenoasfaltēti ceļi Tērvetes ciematā - gar Tērvetes kapiem līdz „Labrenču” mājām ( 

V1112 ) un posms gar „Silkalniem” (pašvaldības ceļš), kas apgrūtina tūrisma 

infrastruktūras attīstību un ciema centra labiekārtošanu, 

4. Tērvetes vizuālajam tēlam neatbilstošas autobusu pieturas, 

5. ļoti neapmierinošā stāvoklī ir asfalta segums autoceļam P 95 posmā Tērvete - 

Augstkalne, 

6. nav noasfaltēts reģionālā autoceļa posms Augstakalne – Lietuvas robeža un V1106 

autoceļa posms Augstkalne – Bukaiši; 

7. no satiksmes drošības viedokļa neapmierinoša ir satiksmes organizācija reģionālo 

autoceļu P95 un P103 krustojumā, kur biežo avāriju dēļ nepieciešams izbūvēt apļveida 

krustojumu. 

 

1.6.5. Mobilo sakaru tīkli. 

 

Tērvetes novada teritorijā nodrošināts apmierinošs Tele 2, LMT un ar 2012.gadu – arī Bite 

operatoru mobilo sakaru tīkla pārklājums. Latttelekom optiskais kabelis nodrošina Lattelekom 

pakalpojumus Tērvetes, Zelmeņu un Kroņauces ciemu iedzīvotājiem un daļai teritorijas starp 

ciemiem. 

 

SVID analīze 

1. Spēki. 

Ceļi 

 pietiekošs ceļu tīkla blīvums, kas nodrošina objektu sasniedzamību, 

 novada teritorijā ir savs ceļu apsaimniekošanas iecirknis, 

 ar ES fondu finansējumu atjaunota daļa grants ceļu ( t.s „cukura ceļi” ) 

ūdensapgāde un kanalizācija 

 dzeramā ūdens resursi ir pietiekoši, 

 centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu apjoms ir pietiekošs, 

 līdz 80% notekūdeņu tiek attīrīti, 

 veikta komunālo maksājumu tarifu izlīdzināšana novada teritorijā, 

 novada pagastu centros ar ES fondu finansējumu izbūvētas dzeramā ūdens 

atdzelžošanas iekārtas, 

 pakāpeniski tiek atjaunoti cauruļvadu tīklu posmi ciemu teritorijās. 

apkure 

 saglabāta, tiek ekspluatēta un apsaimniekota centralizētās apkures sistēma 

daudzdzīvokļu mājām, ražošanas un pakalpojumu objektiem “ Agrofirmā 

Tērvete”, centrālā apkure darbojas RC “Tērvete” un SAC “Tērvete”, kā arī 

pagastam piederošajā pakalpojumu un kultūras centrā “Zelmeņos”, 

daudzdzīvokļu mājā “ Labrenči”, Augstkalnes vidusskolā, A.Brigaderes 

pamatskolā, Bukaišu skolā un ēkās pie skolas; 

 veikta komunālo maksājumu tarifu izlīdzināšana novada teritorijā. 

atkritumu saimniecība 

 novada teritorijā notiek centralizēta atkritumu izvešana, 

 bijušo atkritumu izgāztuvju teritorijas ir rekultivētas,  

 uzsākta atkritumu šķirošanas ieviešana novada teritorijā. 

2. Vājumi. 

Ceļi 

 l/s darbības rezultātā tiek bojāti pagastu grants ceļi, jo l/s zemju 

apsaimniekošanai visur nav izveidoti tehnoloģiskie ceļi, uzbrauktuves uz 

laukiem, kā arī produkcijas pagaidu uzglabāšanas laukumi, 
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 nepietiekoša sadarbība starp pašvaldību kā ceļu uzturētāju un uzņēmējiem kā 

ceļu lietotājiem, 

 nepietiekoši līdzekļi esošā ceļu tīkla apsaimniekošanai, it sevišķi asfaltēto ceļu 

un dzelzsbetona tiltu uzturēšanai, 

 ceļu uzturēšanai nepietiek tehnikas, tā ir novecojusi, 

 autoceļš P103 ved tieši cauri Tērvetes centram, 

 bieži satiksmes negadījumi autoceļu P95 un P103 krustojumā, 

 ļoti sliktā stāvoklī ir novadam nozīmīgi ceļu posmi– P95 posms Tērvete-

Augstkalne-Lietuvas robeža un V1106 posms Augstkalne-Bukaiši, 

 neapmierinoša valsts ceļu apsaimniekošana ( greiderēšana, appļaušana, sniega 

tīrīšana). 

ūdensapgāde un kanalizācija 

 vēl joprojām nav pilnībā apmierinoša dzeramā ūdens kvalitāte atsevišķās vietās, 

  līdzekļi no valsts dabas resursu nodokļa tiek piešķirti, neņemot vērā atšķirīgās 

problēmsituācijas pašvaldībās, 

 Kroņauces ciemā attīrīšanu darbību apgrūtina a/s ”Agrofirma Tērvete” ražošanas 

notekūdeņi, 

 neapmierinoša notekūdeņu attīrīšana Sanatorijas ciematā, 

 ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atsevišķu posmu nolietojums ciemos. 

apkure 

 nekontrolēti izbūvētas atsevišķas individuālās apkures sistēmas daudzdzīvokļu 

mājās Zelmeņu, Klūnu, Augstkalnes, Bukaišu ciemos, 

 sadrumstalota apkures sistēma pagastos/novadā kopumā, 

 dārga apkure atsevišķos pašvaldības objektos, 

 kurināmā novietņu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām, 

 centralizētās apkures katlu māju iekārtu nolietojums, 

 malkas resursu trūkums tuvākajā apkārtnē,- procentuāli maz izstrādes mežu 

teritoriju novadā, līdz ar to - kurināmā cenu kāpums. 

atkritumu apsaimniekošana 

 visiem novada iedzīvotājiem nav noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu, 

 iespējamas vides piesārņojuma problēmas,  

 

3. Iespējas. 

Ceļi 

 arī turpmāk iesaistīties ES struktūrfondu apguvē ceļu kvalitātes un satiksmes 

drošības uzlabošanā, 

 panākt sadarbību starp ceļu apsaimniekotāju – pašvaldību un ceļu 

ekspluatētājiem – l/s uzņēmējiem, 

ūdensapgāde un kanalizācija 

 izmantot iespējas piesaistīt investīcijas vides projektiem, 

 pakāpeniski rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus, 

 sadarbībā ar A/S “ Agrofirma Tērvete” atrisināt Kroņauces ciema teritorijā 

atrodošos attīrīšanas iekārtu darbības problēmas, 

apkure 

 ieviest ekonomiskākus apkures veidus ēkas, kurās ir dārga apkure un lieli 

siltuma zudumi,   

 saglabāt esošo centralizētās apkures sistēmu lielākajos ciemos, 

 pakāpeniski novērst siltuma zudumus lielākajos objektos, 

atkritumu apsaimniekošana 
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 panākt, lai ikviena mājsaimniecība novada teritorijā ir noslēgusi līgumu un veic 

maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu, 

 turpināt uzsākto atkritumu šķirošanas iespēju popularizēšanu. 

 

4. Draudi. 

Ceļi 

 saglabājoties esošajam finansējumam vai tam samazinoties, sagaidāma vispārēja 

ceļu kvalitātes pasliktināšanās, 

 atsevišķi ceļu posmi nonāks avārijas stāvoklī un nebūs ekspluatējami, līdz ar to  

var tikt apgrūtināta vai pat kļūt neiespējama atsevišķu objektu sasniedzamība. 

ūdensapgāde un kanalizācija 

 esošo tīklu novecošana, biežas avārijas, 

 dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās, tā ietekme uz iedzīvotāju veselību, 

 notekūdeņu kvalitātes pasliktināšanās un vides piesārņojuma iespējamības 

palielināšanās. 

apkure 

 centralizētās apkures sadārdzināšanās rezultātā iespējama atsevišķu tās sistēmu 

likvidācija, līdz ar to – grūti kontrolējama individuālās apkures realizācija 

daudzdzīvokļu mājās, ugunsbīstamības draudu pieaugums un vides nesakoptība 

( kurināmā uzglabāšana ) 

            atkritumu apsaimniekošana 

 vides piesārņojuma pieaugums. 

 

 

 

1.7. Izglītība. 

1.7.1. Vispārizglītojošās skolas. 

 

Tērvetes novadā ir 3 pamatskolas – Tērvetes, A.Brigaderes (Kroņaucē), Bukaišu un 1 

vidusskola Augstkalnē ( kā vidusskola no 1954.gada). 

Skolu ēkas ir vecas un daudzējādā ziņā neatbilst mūsdienu prasībām. Tērvetes skolā vēl 

joprojām ir krāšņu apkure. Visās pamatskolās ir lieli siltuma zudumi, nav atsevišķas sporta 

un/vai aktu zāles, ir daudz caurstaigājamu telpu, neapmierinošs klašu aprīkojums un telpu  

iekārtojums. Augstkalnes vidusskolai ir internāts un sporta zāle, taču abas ēkas nepieciešams 

siltināt un rekonstruēt. 

Laikā no 2000. līdz 2002.gadam pašvaldība ieguldīja līdzekļus, lai abās Tērvetes pagasta skolu 

ēkās ievilktu ūdensvadu, kanalizāciju, iekārtotu tualetes un izbūvētu lokālās bioloģiskās 

attīrīšanas.  

Augstkalnes vidusskolas siltumapgādes efektivitātes uzlabošanai ņemts pasaules bankas 

kredīts, kura atmaksa turpinājās līdz 2011.gadam. 

2003./2004. g. realizēti projekti Brigaderes skolas centralizētai apkures sistēmai ( realizācija 

2005.gadā ) un Bukaišu pamatskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai. 

Ievērojot reālo situāciju ar dzimstības rādītājiem pēdējos gados, jau 2003.gada attīstības 

programma prognozēja, ka 4 skolas Tērvetes novadā ilgu laiku neizdosies saglabāt. Mazais 

skolēnu skaits un  dārgā ēku uzturēšana neveicina skolu konkurētspēju. Tā kā skolēnu 

pārvadāšanu novadā veic trīs autobusi, ir iespējams veikt dažādu maršrutu optimizēšanu un 

saskaņošanu, pilnībā nodrošinot skolēnu pārvadājumus novada teritorijā neatkarīgi no skolu 

skaita.  

  Šī attīstības programma skolu reformas jautājumus izvirza kā aktuālākos tekošajam 

plānošanas periodam. Tērvetes novada dome izveidojusi darba grupu skolu attīstības 

koncepcijas izstrādei. 
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A. Brigaderes pamatskola. 

Skolēnu skaita līdzšinējās izmaiņas. 
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Tērvetes pamatskola. 

Skolēnu skaita līdzšinējās izmaiņas. 
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 Augstkalnes vidusskola. 

Skolēnu skaita līdzšinējās izmaiņas. 
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Bukaišu pamatskola. 

Skolēnu skaita līdzšinējās izmaiņas. 
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1.7.2. Pirmsskolas iestādes. 

 

Tērvetes novadā darbojas divas pirmsskolas iestādes. Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā 

bērnudārza telpās darbojas A.Brigaderes pamatskolas bērnu pirmsskolas iestāde “Sprīdītis”. 

Šeit darbojas 2 bērnudārza grupas – 3 un 4 gadīgie bērni - (katrā grupā 15 bērni )   un mācās  5 

un 6 gadus vecie bērni ( 2011./2012.g. kopā 18 ). Vietas bērnudārzā ir pieprasītas.  

Augstkalnes pagasta pirmsskolas iestādi apmeklē 39 bērni,- vecumā no 3 līdz 4 gadiem 12 

bērni, 5 un 6-gadīgie bērni - 27. 

2010.gadā veikts gan Kroņauces, gan Augstkalnes bērnu dārzu ēku energoaudits un tuvāko 

gadu investīciju plānā kā prioritāte minēta to siltināšana un rekonstrukcija. 

 

Izglītība. SVID analīze 

1. Spēki. 

 Tērvetes novadā esošās izglītības iestādes ir ērti sasniedzamas iedzīvotājiem, - 

pašvaldība finansē un ar savu transportu veic skolēnu pārvadājumus, skolēnu 

autobusi ir jauni, ceļi tiek regulāri uzturēti; 

 mazās skolās ir vieglāk veidot labu iekšējo klimatu, spēcīgākas patriotisma jūtas, 

saglabāt saikni ar apkārtējo vidi un dabu, 

 pedagogi var strādāt arī individuāli, kas daudzskaitlīgās klasēs nav iespējams, 

 pašvaldības budžetā izglītība ir prioritāte ( mācību grāmatu iegāde, brīvpusdienas 

no 2011.gada saņem visu pamatskolas klašu audzēkņi ). 

2. Vājumi. 

 pašvaldībai ir ļoti dārgi uzturēt daudzās izglītības iestāžu ēkas, tajās ir lieli siltuma 

zudumi u.c. fiziska nolietojuma problēmas, 

 mazais skolēnu skaits nenodrošina adekvātu slodzi un atalgojumu labu pedagogu 

piesaistei, 

 nepietiekoša finansējuma dēļ nav iespējams apmaksāt interesantas ārpusklases 

nodarbības, pagarināto grupu u.c. pasākumus skolēnu daudzpusīgai attīstībai visās 

mācību iestādēs, 

 skolas un pirmskolas iestādes nav aprīkotas un iekārtotas atbilstoši mūsdienu 

prasībām, konkurences apstākļos tām grūti sacensties ar pilsētu iestāžu iespējām 

un aprīkojumu. 

3. Iespējas. 

 pašvaldībai ar dažāda veida prēmēšanas palīdzību motivēt skolēnus un sekmēt 

talantīgāko skolēnu tālāko izglītību, 

 ar mērķtiecīgu profesionālo orientāciju piesaistīt novada absolventus turpmākās 

novada izglītības sistēmas attīstībai un inteliģences atjaunināšanai novada 

iedzīvotāju vidū, 

 pašvaldībai veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu un interešu izglītības 

piedāvājumu izglītības iestādēs, 

 koncentrējot un plānojot finanses, kā arī skolu turpmākās attīstības iespējas, veidot 

kvalitatīvu mācību aprīkojuma bāzi 2  novada skolām, 

 savlaicīgi plānojot skolu reformu, iespējams saglabāt labākos pedagogus un 

darbiniekus, piedāvājot viņiem darba vietas saglabājamajās skolās; 

 mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu skolu konkurētspējas celšanā : 2012.-2013.g. - 

sporta halles izbūves projekts A.Brigaderes skolai, turpmāk- skolas ēkas pilnīga 

rekonstrukcija, Augstkalnē - veikt investīcijas esošo skolas ēku rekonstrukcijā; 

rekonstruēt un siltināt pirmsskolas iestādes; 

 skolēnu transports spēj nodrošināt skolotāju un skolēnu nokļūšanu no un uz  visām 

novada teritorijām uz izglītības iestādēm, 
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 sadarbojoties ar a/s „Latvijas valsts meži” dabas parkā „Tērvete” uzsākto t.s „zaļo 

izglītību” veidot interesantas individuālas mācību programmas un nometnes 

novada bērniem. 

4. Draudi. 

 veicot skolu reformu un samazinot to skaitu, paredzama atsevišķu darba vietu 

samazināšanās, 

 slēgto skolu ēku tālākās izmantošanas problēmas, 

 neveicot reformu, skolu nepietiekama un konkurēt nespējīga aprīkojuma un 

mācību kvalitātes dēļ iespējama skolēnu aizplūšana uz citām skolām. 

 sakarā ar skolēnu aizplūšanu uz citām mācību iestādēm, pieaugs novada 

maksājumi pašvaldību savstarpējos norēķinos. 

 

 

 

1.8. Kultūra, sports, NVO sektors. 

 

1.8.1. Kultūra. 

Tērvetes novada kultūras nams atrodas Zelmeņos. Ēka ir būvēta 80-tajos gados kā kultūras 

nams, līdz ar to – piemērota šai funkcijai: plašs foajē, kur bieži tiek rīkotas izstādes vai 

semināri, zāle ar skatuvi, ģērbtuve. Pakāpeniski ēka tiek renovēta, taču nepieciešams plānot  

investīcijas tās vispārējai siltināšanai. 

Novada dome algo kultūras nama vadītāju, kultūras darba organizatoru Augstkalnē un 

Bukaišos, kuri organizē novada mēroga pasākumus, kā arī atpūtas un deju vakarus, teātru 

viesizrādes, koordinē pašdarbības kolektīvu darbu. 

Augstkalnes pagastā nav sava atsevišķa kultūras nama, bieži pasākumi notiek sadarbībā ar 

skolu. Bukaišos darbojas Bukaišu tautas nams, kurš atrodas bijušā firsta Līvena muižas 

pārvaldnieka ēkā, atsevišķi pasākumi notiek arī Bukaišu skolā. 

Tērvetes pagastā darbojas pašdarbības kolektīvi: 

 dramatiskais kolektīvs “Trīne”, 

 jauniešu deju kopa “Avots”, 

 vidējās paaudzes deju kopa “Avots”, 

 jauktais koris “Tērvete”,  

 ārstnieciskā vingrošana un līnijdejas. 

 Augstkalnes pagastā darbojas: 

 tautisko deju kolektīvi skolā, 

 koris un ansambļi skolā, 

 dramatiskais kolektīvs. 

Bukaišu pagastā darbojas : 

 vizuālās mākslas pulciņš, 

 rokdarbu pulciņi, 

 deju nodarbības, 

 dramatiskais kolektīvs. 

Atsevišķos gados, kad ir atbilstoša iedzīvotāju interese un maksātspēja, tiek organizētas 

nodarbības bērniem modernajās dejās, līnijdejās u.c. 

Tērvetes dramatiskais kolektīvs regulāri rāda lielisku sniegumu un bieži brauc viesizrādēs. 

Tērvetes jauktais koris savukārt ir vienīgais lauku pašvaldības koris Dobeles rajona bijušajā 

teritorijā, kas pastāvīgi rāda labu sniegumu. 

Tērvetes kultūras namu saviem lielajiem pasākumiem izmanto arī Tērvetes pamatskola, kurai 

nav pietiekoši lielas aktu zāles.  

Vasaras sezonā atsevišķi kultūras pasākumi notiek arī Tērvetes ciema estrādē – tūrisma sezonas 

atklāšanas svētki pavasarī, sadarbībā ar a/s „Latvijas valsts meži”, Lieldienas, Jāņi, bērnu 
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dziesmu un deju svētki, folkloras svētki, kopš 2003.gada – zemgaļu svētki. Daudzi pasākumi 

notiek saistībā ar aktivitātēm dabas parkā. Arī Augstkalnē un Bukaišos iecienīti ir atpūtas un 

sporta svētki dabas parkos. Visos pagastos notiek Ziemassvētku un Jaunā gada, kā arī citu 

gadskārtu svētku sarīkojumi, bērnības svētki.  

Agrofirmas teritorijā Kroņauces ciemā akciju sabiedrības rīkotie pasākumi agrāk notika ēdnīcas 

kompleksa “Saime” telpās, vasarā – brīvdabas estrādē. Diemžēl pašvaldībai Kroņaucē nav telpu 

kultūras pasākumu rīkošanai, taču šim nolūkam var izmantot skolas ēku, kā arī nomāt telpas no 

a/s „A/f Tērvete”. 

Arvien vairāk notiek kopīgi svētki ar visa novada pārstāvju piedalīšanos – lauksaimnieku 

balles, pašdarbnieku koncerti un valsts svētku sarīkojumi, pensionāru pasākumi, skolu 

olimpiāžu uzvarētāju godināšana. 

Sakarā ar novada 10 gadu jubileju tiek plānoti novada svētki, kas varētu kļūt par tradīciju. 

 

1.8.2. Bibliotēkas. 

 

Tērvetes novadā darbojas 4 pagastu bibliotēkas – Zelmeņos kultūras nama ēkā, Kroņaucē, 

Augstkalnes ciematā, Bukaišos. Kroņaucē pie bibliotēkas darbojas arī interešu klubiņš 

“Kamenīte”. Zelmeņu bibliotēka reizi nedēļā rīko izbraukumu uz Klūnām un regulāri organizē 

izstādes, kā arī interešu nodarbības un tikšanās. 

 

 

Grāmatu fonds Tērvetes novada bibliotēkās 
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Regulāri tiek papildinātas novadpētniecības tematiskās mapes un kartotēka.  Uzsākts darbs 

kopā ar novada skolu pedagogiem,  iedzīvotāju atmiņu apkopošanā un krājumu veidošanā.  

        Visciešākā sadarbība ir izveidojusies Tērvetes novada bibliotēku vidū.  Notiek ne tikai 

grāmatu apmaiņa  bibliotēku starpā, tiek saskaņoti iepirkumi, katra bibliotēka pērk kādu mazāk 

pieprasītu grāmatu, tad to vajadzības gadījumā varēs izmantot pārējo bibliotēku klienti. 

       Laba sadarbība izveidojusies ar Dobeles novada Penkules un Dobeles novada centrālo 

bibliotēku. Pasākumus atbalsta Tērvetes novada dome, novada skolas, Aija Štosa „Ķipu” 

muzeja vadītāja.. Veidojas sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām –biedrībām 

„Mežrozītes”, „Kamenītes”, daudzbērnu ģimeņu nodibinājumu „Lāsītes”, BPI „Saule” u.c. 
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        Bites bibliotēku līdz šim sponsorējusi A/S „ Agrofirma Tērvete”.  

       Bibliotēkās tiek izmantoti 2008.gada KM un KIS projekta „Trešais tēvadēls” un 2006.gada 

projekta „Gaismas tīkls” saņemtie datori. Tagad bibliotēkās kopā ir 21 dators, no kuriem 4 ir 

bibliotekāru, bet 17 lasītāju rīcībā, kā arī skeneri un multifunkcionālās iekārtas.  

       Katrā bibliotēkā strādā  viens darbinieks.  

Savas bibliotēkas ir  SAC „ Tērvete”, RC „ Tērvete”   un novada skolās. 

       Kopējais apmeklējumu skaits novada bibliotēkām  2011.gadā bija 21120, tas nav daudz 

mainījies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.  

Kopīgais izsniegumu skaits 2011.gadā - 42155 eks. 

 

Lasītāju skaits Tērvetes novada bibliotēkās 2011.gadā 

 

 

 
 

Apmeklējumu skaits. 

 

 
 

 

 

1.8.3. Sports. 

Visaktīvākā sporta dzīve Tērvetes novadā notiek Augskalnes pagastā, kur sportistiem ir 

pieejama Augstaklnes vidusskolas sporta zāle. Vasaras sezonā notiek sporta pasākumi 

Augstkalnes parkā ierīkotajā sporta laukumā. Augstkalnieši aktīvi piedalās basketbola un 

futbola sacensībās.  

Piesaistot ES līdzekļus, Bukaišos iekārtota trenažieru zāle, noasfaltēts sporta laukums Bukaišu 

ciema centrā. 
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Kroņauces stadions tiek izmatots arī starpnovadu futbola turnīriem, taču ikdienā to izmanto 

tikai A.Brigaderes pamatskola. Stadiona iekārtojums ir novecojis un tā modernizācijai 

jāpiesaista finansējums. 

Katru gadu augustā A/S”A/f Tērvete” organizē zirgu sporta svētkus, kur piedalās pārstāvji ne 

tikai no Latvijas. 

Galvenais apgrūtinājums pilnvērtīgai sporta dzīvei Tērvetes pagastā ir sporta halles trūkums. 

Kroņauces sportot gribētāji var izmantot stadionu un A.Brigaderes skolas zāli, Zelmeņu 

sportisti bieži dodas uz 6 km attālo Augstkalnes skolas sporta kompleksu, bet tērvetieši var 

sportot pašu ierīkotos laukumos pie Sanatorijas dzīvojamām mājām vai pie „Labrenču”mājas.  

Novada sporta dzīvē lielas izmaiņas tiek plānotas ar sporta halles būvniecību pie A.Brigaderes 

pamatskolas Kroņaucē, kuras būvdarbi uzsākti 2012.gada vasarā. Šim objektam piesaistīts ES 

finansējums un tiek plānots, ka halle varētu uzsākt darbu 2013.gada sākumā. 

Kopš 2010.gada katrā novada pagastā tiek algots sporta darba koordinators.  

Katru gadu Augstkalnes pagastā tiek rīkots turnīrs basketbolā un volejbolā, notiek sacensības ar 

Žagares pilsētas sportistiem. Veterānu un jauniešu basketbola komandas un futbola komanda 

piedalās Dobeles novada atklātajās sacensībās. Ik gadu notiek tradicionālais skrējiens „Apkārt 

Augstkalnes ezeram”.  

    Bukaišu pagastā 2011./2012. Gada ziemas periodā notika galda spēļu turnīri. Daudzi 

iedzīvotāji apmeklēja Bukaišu jaunizveidoto trenažieru zāli. 

     Tērvetes novadā  tradicionāli notiek pavasara sacensības trijās kārtās orientēšanās sportā, 

rudens pusē  orientēšanās stafetē. 

      2012.gadā jau trešo gadu ļoti sekmīgi un ar panākumiem startē trīs novada jauniešu 

komandas rokasbumbā. Divas jauniešu komandas kļuvušas par Latvijas čempioniem, meiteņu 

komanda ieguvusi otro vietu. 

 

1.8.4. NVO sektors. 

Tērvetes novadā savulaik ļoti daudzas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes uzsāktas, enerģiskiem 

cilvēkiem apvienojoties, veidojot interešu grupas. Tērvetes pagastā sākot ar 1997. gadu vairāku 

gadu garumā tāds bija “Tērvetes attīstības fonds”. Tā darbības sākumposmā fondā bija ap 20 

aktīvu biedru un daudzi atbalstītāji. Tika likti pamati pirmajiem Zemgaļu svētkiem, definētas 

Tērvetes kā tūrima galamērķa stiprās un vājās puses, aptaujāti iedzīvotāji, organizētas 

pašvaldības attīstības dokumentu sabiedriskās apspriešanas utml.  

Uz 2012.gadu Tērvetes novada teritorijā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas: 

Bukaišos -“ Skaties tālāk”; Augstkalnē – “ Mežmuižas mežrozītes” un “ Lāsītes” , Tērvetē – “ 

Biedrība “Mēs Tērvetei””. Ir vairākas interešu grupas pie ciemu bibliotēkām, piemēram “ 

Kamenītes” Kroņaucē, arī Zelmeņos, kuras nav oficiāli reģistrētas, taču veic daudzas nozīmīgas 

sabiedriskās aktivitātes. Reģistrētās NVO regulāri iesniedz dažādus projektu pieteikumus gan 

ES fondu apguvei, gan banku rīkotajos konkursos, kā rezultātā Tērvetes novadā pēdējo trīs 

gadu laikā realizēti vairāki nozīmīgi projekti:  

 Iekārtots iedzīvotāju atbalsta centrs Bukaišos; 

 Ierīkotas telpas ārstnieciskajai vingrošanai un NVO darbībai Augstklanē; 

 Veikti labiekārtošanas darbi un uzlabots virtuves aprīkojums Augstkalnes vidusskolā; 

 Iekārtotas brīvā laika pavadīšanas telpas bērniem, rotaļu laukums, atpūtas vieta pie 

ūdenskrātuves Augstkalnē; 

 Iekārtots mājturības kabinets A.Brigaderes pamatskolā u.c. 

NVO darbība ir nozīmīgs atbalsts novada pašvaldībai, risinot iedzīvotāju interesēm svarīgas 

problēmas, tādēļ, apstiprinot pašvaldības budžetu un investīciju plānu, regulāri tiek plānoti 

līdzekļi arī biedrību līdzfinansējumam. 
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Kultūra, sports, NVO. 

SVID analīze. 

 

1. Spēki. 

 bagātas pašdarbības kolektīvu tradīcijas novadā, 

 pašvaldības atbalsts kultūrai un sportam ( finansējums, transports ), 

 samērā aktīva skolu pašdarbības un sporta dzīve, kas sagatavo kultūrā un sportā 

ieinteresētu jauno paaudzi, 

 ilggadīgas handbola sporta tradīcijas Augsklanes un Kroņauces skolās, labi 

sasniegumi, aktīva darbība šajā sporta veidā, 

 uzsākta sporta halles būvniecība pie A.Brigaderes pamatskolas Kroņaucē, 

 ierīkoti sporta spēļu laukumi Bukaišos, Tērvetē pie 75 dzīvokļu mājas un 

Sanatorijas ciematā, t.sk., iesaistoties iedzīvotājiem, 

 saglabāts un tiek ekspluatēts kultūras nams, 

 pasākumi ar plašu skanējumu, kas piesaista cilvēkus no visa reģiona (zemgaļu 

svētki, Jāņi, tūrisma sezonas atklāšana, Miķeļdienas sporta svētki, zirgu sporta 

un alus svētki, orientēšanās sacensības, dabas parka pasākumi), 

 pastāvīgs jauno grāmatu fonda pieaugums bibliotēkās, 

 bibliotēkas darbojas kā vietējie interešu centri, 

 aktīvas NVO, kas realizē dažādus projektus sabiedrības interesēs. 

2. Vājumi. 

 kultūras un sporta dzīve pagastos tiek plānota un organizēta samērā 

sadrumstaloti un šauri, orientējoties pārsvarā uz kultūras nama/ sporta bāzes 

atrašanās vietu, 

 nepietiekami augsts kultūras pasākumu mārketings, 

 trūkst iniciatīvas un ideju kultūras un sporta dzīves paplašināšanā un uzlabošanā, 

 sporta darba koordinatoru darba nepietiekoša sadarbība, 

 Tērvetes un Bukaišu pagastā nav sporta zāles, halles, 

 Kroņauces stadiona fiziskais nolietojums, 

 NVO aktivitātes neaptver visu novada teritoriju, 

 NVO darbība ne vienmēr ir saskaņota ar novada attīstības programmas 

plānotajām rīcībām. 

3. Iespējas. 

 uzlabot kultūras darba kvalitāti un menedžmentu, 

 sadarboties kultūras un sporta pasākumu rīkošanā ar a/s „Latvijas valsts meži” 

un a/s „Agrofirma Tērvete”, 

 uzlabot sporta darba organizatoru darbu pagastos un sadarbību,  

 piesaistīt vietējos uzņēmējus sporta komandu sponsorēšanai, 

 ar investīciju projektiem piesaistīt finansējumu Kroņauces stadiona 

modernizēšanai, sporta aprīkojuma iegādei, 

 organizējot novada mēroga, kā arī starpnovadu kultūras pasākumus un sporta 

turnīrus iespējams veiksmīgāk ieaudzināt jaunatnē novada patriotismu, 

vienotības izjūtu, 

 pašvaldībai sadarbībā ar NVO definēt un risināt sabiedrībai būtiskas problēmas, 

 veidot jaunas NVO apdzīvotajās vietās, kur to vēl nav, aktivizēt iedzīvotājus ar 

pozitīviem piemēriem. 

4. Draudi. 

 nepanākot vienotību novada kultūras un sporta pasākumos, var pastiprināties 

šķelšanās pagastu iedzīvotāju vidū, 

 samazinoties finansējumam, var mazināties kultūras un aktīvās atpūtas 

pakalpojumu pieejamība visiem pagastu iedzīvotājiem, 
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 trūkstot veselīgām sporta nodarbēm, pasliktināsies iedzīvotāju veselības 

stāvoklis. 

 

 

1.9.  Kultūrvēsturiskais mantojums. 

 

Tērvete – seno zemgaļu zeme, apdzīvota kopš 1.g.tūkst. kopš mūsu ēras. Senākā nocietinātā 

apmetne konstatēta Klosterkalnā. Tērvetes pilskalnā atklāts neparasti biezs un bagāts 

kultūrslānis, kas liecina par ilgstošu apdzīvotību, aktīvu saimniecisko darbību, tirdzniecību un 

13.gs. cīņām ar vācu krustnešiem. Ar Tērveti saistās seno virsaišu Viestura un Nameja vārdi. 

Tērvete bija viens no spēcīgākajiem un pēdējiem zemgaļu atbalsta punktiem cīņās pret 

krustnešiem. 1286.gadā pārspēka priekšā zemgaļi savu koka pili nodedzināja un Tērveti atstāja. 

Livonijas laika liecība Tērvetē – 1339.gadā celtās ordeņa pils drupas pilskalnā zemgaļu 

priekšpils vietā. 

Ar zemgaļu aiziešanu uz ilgu laiku – līdz pat 20.gs 20.- 30. - tajiem gadiem -izzūd arī Tērvetes 

vārds, kura vietā nāk vāciskais „Hof zum Berge „ jeb Kalnamuiža. Atsevišķiem objektiem – 

baznīcai, draudzei Kalnamuižas vārds saglabājies arī šodien. 

Kurzemes – Zemgales hercogistes laiku nomainīja Krievijas guberņas laiks, kad Tērvetē sāka 

valdīt grāfa Pālēna dzimta. No tiem laikiem saglabājušās ēkas Sanatorijas ciematā – medību 

pils, klēts u.c., kā arī dzimtas kapliča Tērvetes kapos, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis. 

Ar Tērvetei saistīti daudzu slavenu Latvijas kultūras, zinātnes un sabiedrisko darbinieku vārdi: 

A.Brigadere, K.Helmanis, J.Rapa, A.Kviesis, B.Baumane, M.Kļaviņš. 

Tērvete ieņem īpašu vietu Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtību krātuvē. Šeit neatkārtojamā 

dabas ainavā vērojami vienreizēji vēstures pieminekļi: 

Pilskalni: 

 Tērvetes pilskalns ( Cukurkalns ) ar senpilsētu, Livonijas ordeņa pilsdrupas, 

 Klosterkalns, 

 Zviedru kalns ( Svētkalns ). 

Arhitektūras pieminekļi: 

 Kalnamuižas baznīca ( 1614.g. ), ir veikta nopietna baznīcas vēstures izpēte  

( A.Alksne 1989.g., restaurācijas instit., izstrādāts baznīcas restaurācijas projekts, no kura 

realizēta pārseguma rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa un iekšējais kosmētiskais 

remonts. Finansiālu atbalstu sniedz ne tikai vietējie ziedotāji, bet arī ārzemju labvēļi ), 

 grāfu Pālēnu kapliča ( 1906.g. ), mazās arhitektūras šedevrs no Itālijas marmora, ( 

2010.gadā ar sadarbības partneru tiešu palīdzību atjaunots kapličas dabīgā šīfera jumts), 

 Tērvetes sanatorija ( 1932.g. ) viena no sava laika slavenākajām funkcionālisma stila 

būvēm Latvijā, kā arī populāra ārstniecības iestāde. ( Ēkā darbojas RC „ Tērvete” , kas 

sniedz rehabilitācijas pakalpojumus un piedāvā naktsmītnes un telpu nomu 

pasākumiem). 

Citi nozīmīgi arhitektūras pieminekļi vai objekti: Kalnamuižas komplekss ( grāfu Pālēnu 

medību pils, saimniecības ēkas, klēts, čuguna lauvas ), „Sprīdīši” – bijušās ūdensdzirnavas un 

A.Brigaderes muzejs, vecais baznīckrogs jeb „Pagasta ēka”, Vecstēgules muiža. 

Tērvetes pagasta teritorijā ir vairāki senkapi (Pļavnieku, Anšķinu I un II, Līgu I un II, Maztišu, 

Klauku, Sapņu, Ķesteru, Lejnieku, Stūru) un seno apmetņu vietas (piem., pie Pļavniekiem ). 

2002.gadā uzsākta, taču neatrisināta individuālo aizsargjoslu noteikšanu Tērvetes ciemata 

teritorijā esošajiem valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļiem, līdz ar to joprojām ir 

apgrūtināta Tērvetes ciemata atsevišķu teritoriju attīstība, jo aizsargjoslu blīvums un to 

apgrūtinātās teritorijas ir ļoti lielas. Nepieciešams plānot finansējumu Tērvetes ciemata 

kultūrvēsturisko pieminekļu individuālo aizsargjoslu noteikšanai. 
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Augstkalne  - līdz 1938.gadam kā Mežmuižas pagasts. 

Latvijas lauku ainavas un arhitektūras neatņemama sastāvdaļa Augstkalnes pagastā ir muižu 

vēsturiskā apbūve, kur nozīmīgākā vieta ir muižas kungu dzīvojamā māja jeb pils. Pils atrodas 

ezera krastā, no vienas puses to ieskauj vecais parks, no otras Ketlera  laikā celtā baznīca un 

vecā kapsēta. Pilī darbojas Augskalnes vidusskola. Muižas parks ir neatņemama pils sastāvdaļa. 

Tā platība ir 12 ha. Parkā ir 46 koku sugas, 12 no tām ievestas. 

   Pie pils bija liels zirgu stallis, kurā tika audzēti barona izjādes zirgi.1981.gadā uz muižas 

zirgu staļļu pamatiem uzcēla skolas sporta zāli un internātu. Barona Hāna saimniekošanu muižā 

pārtrauca Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gadā, kad muižu atsavināja. 

   II Pasaules  kara priekšvakarā, kad vācu tautības pilsoņi izbrauca no Latvijas, mainījās 

pagasta nosaukums,- no Mežmuižas pagasta, tas ieguva nosaukumu Augstkalnes pagasts.  

Laika gaitā Augstkalnes pagasts atradies arī dažādos rajonos:  

                          Elejas rajonā 1950. – 1957.gads 

                          Auces rajonā 1957. – 1959.gads 

                          Dobeles rajonā kopš 1959.gada. 

Augstkalnes pagasta teritorijā ir vairāki senkapi: Kauliņu, Zemgaļu kapulauks ar apbedījumiem 

no 5.gs., Rubeņu, Priedulāju skeletu kapi, apbedījumi veikti 10. – 12.gs.ievērojami ir arī 

Kaušēļu kapi un Gaiļu kapi. Ir vairāki dzimtas kapi – Čabu , Pietiņu un Budbērģu. 

    Ievērojams vēstures objekts ir Augstkalnes baznīca. Mācītājmuiža jeb Pastorāts ir vēstures 

objekts no 16.gs. Diemžēl ēka uz šo brīdi ir avārijas stāvoklī.  

 Augstkalnes vārds saistās ar daudziem ievērojamiem cilvēkiem: dramaturgs, rakstnieks 

Mārtiņš Zīverts( 1903. – 1990.), rakstnieks Roberts Sēlis( 1915. – 1975.), vitrāžists Egons 

Cēsnieks. 

Svētes upes labajā krastā no Lietuvas Republikas robežas līdz Dzeguzēnu tiltam ir dabas 

liegums.  

Dabas un vēstures pieminekļi – Mežmuižas parks. 

Bukaiši - valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Bukaišu pagastā nav, toties skolas ēka – 

agrākais biedrības nams- ir noteikts par novada nozīmes pieminekli. 

    Bukaišu pagasta teritorijā atrodas 5 senkapu vietas – Strikaišu, Atvaišu, Kvietu, Lielogļu, 

Bukaišu.     

 

SVID analīze. 

 

1. Spēki. 

 bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, par ko pieejama plaša informācija, 

 Tērvetes kultūrvēsturiskais mantojums tiek regulāri popularizēts, izdodot un 

izplatot tūrisma bukletus, presē, dažādos raidījumos, tūrisma gadatirgos u.c.,  

 regulāri organizētie kultūras un sporta pasākumi dažādās Tērvetes vietās – 

sanatorijā, baznīcā, pilskalnos, dabas parkā – reklamē un popularizē arī 

kultūrvēsturiskos objektus. 

 

2. Vājumi. 

 kultūrvēsturisko objektu īpašniekiem trūkst līdzekļu optimālai to uzturēšanai un 

atjaunošanai, valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti no valsts saņem 

nepietiekošu finansējumu, 

 ne visi kultūrvēsturisko objektu īpašnieki, kā arī tie, kuru īpašumi atrodas šo 

pieminekļu aizsargjoslās, izprot savu atbildību un noteikto apgrūtinājumu jēgu, 

 Aizsargjoslu likumā paredzētās kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslas 

teritoriāli ir ļoti lielas. 

 

3. Iespējas. 
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 vairāk popularizēt Tērvetes kultūrvēsturisko mantojumu ne tikai Latvijā, bet arī 

ārvalstīs; 

 skaidrot ar kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslām saistītos apgrūtinājumus; 

  noteikt individuālas kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslas; 

 piesaistīt finansējumu kultūrvēsturisko objektu atjaunošanai. 

 

4. Draudi  

 īpašnieku neizpratne vai tīša nevēlēšanās respektēt kultūrvēsturisko objektu 

aizsardzības pasākumus un likumā noteiktos ierobežojumus var nodarīt tiem 

neatgriezenisku kaitējumu, 

 finansējuma trūkums kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un atjaunošanai var 

nodarīt tiem neatgriezenisku kaitējumu. 

 

1.10. Sociālā infrastruktūra. 
 

Kopumā Tērvetes novada teritorijā sociālo objektu tīkls ir pietiekams: ( skat. nodaļu 

„Pakalpojumi”, kā arī SAC „Tērvete”, RC „Tērvete”). Šo objektu pakalpojumu apjoms var 

apmierināt Tērvetes, kā arī kaimiņu novadu un pilsētu iedzīvotāju, arī viesu vajadzības, ja vien 

būs nodrošināta to pastāvēšana. 

 

1.10.1. Rehabilitācijas centrs „ Tērvete” . 

 

1998.gada Tērvetes pagasta attīstības programma īpaši uzsvēra nepieciešamību saglabāt un 

attīstīt Tērvetē RC „Tērvete” darbību, kas ne tikai nodrošinātu darba vietas tērvetniekiem, bet 

arī piesaistītu Tērvetei viesus no visas Latvijas. Tomēr kopš 2001.gada RC „Tērvete” nesaņēma 

pietiekošu valsts pasūtījumu, līdz ar to nolemjot darbiniekus vairāku mēnešu piespiedu 

bezdarbam. Pašvaldība un iedzīvotāji pauda savu atbalstu RC „Tērvete” nākotnes 

nodrošināšanas nepieciešamībai, savācot parakstus un informējot par savu nostāju valdību. 

Diemžēl valsts finansējums arī turpmāk, acīmredzot, nespēs nodrošināt ēkas – valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa – uzturēšanu un attīstību. Jau daudzus gadus tiek ekspluatēts tikai viens 

no diviem ēkas korpusiem, kas nodara ēkai kopumā ievērojamu kaitējumu. 

RC saglabāšanai ir būtiska loma ne tikai kā darba devējam Tērvetes ciema iedzīvotājiem, bet 

arī kā unikāla kultūrvēsturiska objekta - Tērvetes sanatorijas – aizsargāšanai. Arī kopējā novada 

tūrisma attīstībā tam ir liela nozīme, jo RC uzņem visas Latvijas iedzīvotājus, tādējādi 

reklamējot Tērveti kā atpūtas vietu. 

2010.gadā par valsts naudu RC ārstējās 770 pacienti, 2011.gadā – 1049. RC šī brīža jaudas 

atļautu apkalpot vēl vismaz 200 klientu vairāk. Ir noslēgts līgums ar Jelgavas novada sociālo 

dienestu par sociālo rehabilitāciju. 2010.gadā šo pakalpojumu sniedza 30 cilvēkiem, 2011.gadā 

– 31 klientam. Par saviem līdzekļiem RC ārstējušies 2010.gadā – 35 cilvēki, 2011.gadā – 26. 

RC ie darba vieta ap 40 darbiniekiem, taču pirmskrīzes laikā šis skaits bija 2 reizes lielāks. 

RC „Tērvete” vienmēr ir bijis pacientu pieprasīts medicīnisko pakalpojumu sniedzējs un tas 

varētu veiksmīgi pildīt reģiona nozīmes rehabilitācijas centra funkcijas, nodrošinot arī 

līdzsvarotas reģionālās attīstības principu realizāciju dzīvē. 

Viena no Tērvetes novada prioritātēm, pārņemot savā īpašumā no valsts šo objektu, ir 

investoru piesaiste ēkas un plašāka spektra veselības pakalpojumu attīstībai. 

 

1.10.2. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”. 

 

Agrākā Dobeles rajona pakļautībā esošā SAC „Tērvete” nonākšana Tērvetes novada īpašumā 

tika noteikta pēc teritoriālās piederības, ne pēc ekonomiskajām iespējām vai pašvaldību izvēles. 
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Mazajam Tērvetes novadam divas lielas un dārgi uzturamas, pilnībā nenoslogotas iestādes – 

SAC un RC, ir sarežģīts mantojums. 

Uz 2012.gadu SAC „Tērvete” ir mājas 22 bāreņiem un 84 vecajiem ļaudīm. SAC meklē 

iespējas arī sniegt pakalpojumus interesentiem,- naktsmājas, ēdināšanas pakalpojumus, 

transportu u.c. Pašvaldībai šī centra pastāvēšana ir svarīga tādēļ, ka tas dod darbu 

„Mežmaliešu”, kā arī citiem novada iedzīvotājiem un nodrošina šīs apdzīvotās vietas 

eksistenci. Galvenās prioritātes SAC darbā turpmākajā periodā ir izmaksu optimizēšana, klientu 

piesaiste un konkurētspējas nodrošināšana sociālo pakalpojumu tirgū. 

 

1.10.3. Sociālais darbs pašvaldībā. 

Tērvetes novada domē ir izveidots sociālais dienests, kurā uz dažādām likmēm strādā 9 sociālie 

darbinieki ( 2003.gadā – 5 ) - dienesta vadītāja, darbinieks Tērvetes pagastā, darbinieks 

Augstkalnē, Bukaišos, šoferis-kurjers, bērnu centru vadītājas Tērvetē un Bukaišos, atbalsta 

centra ( veļas mazgāšana ) darbinieces Augstkalnē un Bukaišos. Sociālie darbinieki pieņem un 

izskata iedzīvotāju iesniegumus par sociālajiem pabalstiem, risina invalīdu un vientuļo 

pensionāru veselības un sadzīves problēmas u.c. 

 

Sociālās palīdzības budžets Tērvetes pagastā. Salīdzinājums: 2003.gads.un 2009.-2011.gads 

 

 

Nr. 

 

Sociālās palīdzības veids 

 

Summa 

( Ls ) 

  2003.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

1. Bērnu brīvpusdienas  7220 11 940 12 025 7841 

2. Bērnu piedzimšanas pabalsts 900    

3. Laulību pabalsti 100    

4. Apbedīšanas pabalsts 3330 2381 400 300 

5. Ārstēšanās izdevumi 4518 418 763 518 

6. Pensionāru apsveikšana 410    

7. Pabalsts skolu sākot un beidzot 4991 1122 1010 586 

8. Malka vientuļajiem pensionāriem 2014    

9. Represētām personām pabalsti 530 845 585 1129 

10. Bērniem invalīdiem 240    

11. Ziemassvētku paciņas bērniem 1160 3250 790  

12. Naudas pabalsti maznodrošinātām ģimenēm 2055    

13. Maksa pansionātam par pagasta cilvēkiem 2114    

14. Maksa par bērniem bērnu namā 5033    

15. Maksa par mājas aprūpi 1038 1567 1570 1092 

16. GMI pabalsti   2323 7130 23 183 12 698 

17. Pabalsts ārkārtas situācijā  507 170 1885 

18. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem  1900 2010 1635 

19. Pabalsts audžu ģimenei  4052 2950 3777 

20. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma  50 80  

21. Pabalsts apkurei ( dzīvokļa pabalsts )  1594 2566 2415 

22. Pārējā sociālā palīdzība  2043 2480 1221 

23. Psihologa palīdzība   2074  

24. Citi atbalsta pasākumi    4270 

 KOPĀ:  37 976 41 929 51 224 39 121 
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Redzam, ka 2003.gadā, vislielākās naudas summas izlietotas bērnu brīvpusdienām. Ar 

2010.gada 1.septembri brīvpusdienas ir visiem pamatskolēniem un tās apmaksā no 

pašvaldības pamatbudžeta. No pamatbudžeta apmaksā arī maksu SAC „ Tērvete” par 

pašvaldības iedzīvotājiem un par bērniem bērnu namos. 

Salīdzinoši ar 2003.gadu strauji pieaugusi GMI pabalstu izmaksa. 

Personu skaits, kam vismaz 1 dienu bijis piešķirts trūcīgās personas statuss. 
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SECINĀJUMI. ( no novada sociālā dienesta ziņojuma par 2011.gadu; ziņojums - pielikumā) 

Kopumā novadā ir vērojama gan vispārēja iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan trūcīgu 

personu skaita samazināšanās. Šie procesi ir izskaidrojami līdzīgi kā valstī kopumā -  

demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju aizbraukšana dzīvot un strādāt uz ārzemēm, pārcelšanās uz 

pilsētām darba meklējumos. Trūcīgo mājsaimniecību samazināšanos  veicināja arī tas, ka 2011. 

gada maijā sociālais dienests ir uzsācis darbu ar sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu 

SOPA. Šajā sistēmā sociālais darbinieks var redzēt informāciju par klienta mājsaimniecību, 

ienākumiem, īpašumiem, apgādājamiem, apgādniekiem, kā arī nodarbinātību. Pamatojoties uz 

šo informāciju vairākas mājsaimniecības vairs nevar pretendēt uz trūcīgas ģimenes statusu, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas tālāk ir par pamatu dažāda veida atbalsta formām. 

Pateicoties sistēmas ieviešanai ir atvieglots arī darbs ar klientu, iesniegumu un ienākumu 

deklarācijas sagatavošana, līdzdarbības noteikšana un uzraudzīšana, kā arī atskaišu 

sagatavošana.  

 Salīdzinoši 2011. gads sociālajā jomā vērtējams kā mierīgāks līdzsvarotāks un 

atbildīgāks, un tas nozīmē, ka turpmāk var likt uzsvaru uz attīstību – vides pieejamību, jauniem 

pakalpojumiem, ģimenēm ar bērniem draudzīgas vides iekārtošanu un preventīvo darbu. 

 

1.10.4. Tērvetes novada bāriņtiesa 

 

Kopš 2003.gada, apvienojoties Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastiem, ir izveidota un 

darbojas Tērvetes novada bāriņtiesa. Tā ir aizbildnības un aizgādnības iestāde novada teritorijā. 

Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece, bāriņtiesas locekļi un sekretāre. 

Bāriņtiesa LR civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, 

gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus bāriņtiesu likumā 

noteiktos uzdevumus. 

Pēdējos gados atkal aktualizējas sociālās problēmas pašvaldības iedzīvotāju vidū, tai skaitā ir 

palielinājusies arī vecāku bezatbildība pret bērniem, ir daudz sociālā riska ģimeņu. Kļūst 

sarežģītāki bāriņtiesā izskatāmie jautājumi, tas liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk uzticas un 

lūdz bāriņtiesas palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. 
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Bāriņtiesas sēdes notiek regulāri – pēc nepieciešamības vienu vai divas reizes mēnesī. Lēmumi 

pieņemti, aizstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses: par aizbildnības nodibināšanu un 

aizbildņa iecelšanu bērnam, par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, par 

aprūpes tiesību atņemšanu/atjaunošanu vecākiem, par prasības pieteikumu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu vecākiem, par aizgādņu iecelšanu, par atļauju rīkoties ar bērnu vai 

rīcībnespējīgas personas mantu, par atzinumu sniegšanu tiesai pēc tās pieprasījuma u.c. 

2012.gadā 20 Tērvetes novada pašvaldības  bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no kuriem 14 

bērni ir aizbildnībā, 5 bērni audžuģimenēs, kā arī viens bērns institūcijā. 2011.gadā 10 

personām tika atņemtas bērnu aprūpes tiesības un tekošā gada laikā nevienai personai tās netika 

atjaunotas. 2011.gadā ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas 3 personām. 

Novadā darbojas divas aktīvas audžuģimenes. 

Bāriņtiesa regulāri kopā ar sociālo dienestu un pašvaldības policiju veic ģimeņu apsekošanu, kā 

arī sadarbojas ar vietējiem mediķiem un skolām. 

Bāriņtiesa sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem notariālo darbību veikšanā: paraksta īstuma 

apliecināšana, darījumu aktu apliecināšana, pilnvaru izgatavošana un apliecināšana, dokumentu 

kopijas u.c. Vidēji gadā tiek izdarītas 150 līdz 200 notariālās darbības. 

 

1.10.5. Sociālā dienesta struktūrvienības. 

 

Tērvetes novadā darbojas ģimeņu atbalsta centrs „ Bērnu pasaule” Tērvetē, 75 dzīvokļu mājā 

„Labrenči”. Bukaišos darbojas bērnu pieskatīšanas istaba „Saule”. Augstkalnē un Bukaišos 

darbojas atbalsta centri, kur var nomazgāties un izmazgāt veļu. Augstkalnē ir arī sociālie 

dzīvokļi. Informācija par visiem sociālajiem pakalpojumiem regulāri pieejama gan 

pakalpojumu centros, gan novada mājas lapā. 

 

1.10.6. Veselības aprūpe. 

 

Tērvetes novada teritorijā darbojas trīs ģimenes ārstu prakses – Tērvetes pagastā ( pieņemšana: 

Kroņauce un Zelmeņi); Augstkalnes pagastā ( Augstkalne) un Bukaišu pagastā ( Bukaiši). 

Augstkalnē darbojas zobārsta privātprakse. Sociālais dienests nepieciešamības gadījumā 

nodrošina arī transportu nokļūšanai pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem, iepriekš 

piesakoties, gan bez maksas, kam tas pienākas, gan arī par maksu. 

 

Sociālā infrastruktūra 

SVID analīze 

 

1. Spēki 

 pašvaldībā atrodas spēcīgi sociālo pakalpojumu sniedzēji - SAC „Tērvete” un RC 

„Tērvete”, kas līdz šim savu darbību nav pārtraukuši, 

 pagastu iedzīvotājiem ir pieejami un sasniedzami medicīnas pakalpojumi – ģimenes 

ārstu prakses, speciālisti arī Jelgavā un Dobelē, 

 novadā kopumā ir apmierinoši dzīves vides apstākļi – pakalpojumu klāsts un 

pieejamība, izglītības un atpūtas iespējas utt. 

 ir sakārtota sociālo pabalstu piešķiršana, vairāk motivējot cilvēkus strādāt, ne saņemt 

pabalstus. 

 

2. Vājumi 

 nelabvēlīgas l/s, nodokļu un kredītpolitikas situācijā, mainoties a/s „A/f Tērvete” 

darbības profilam, kā arī, samazinoties valsts pasūtījumam RC darbībai u.tml., 

iedzīvotājiem samazinās līdzšinējo darba vietu nodrošinājums, 

 salīdzinoši liels maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skaits novadā; 
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 pieaudzis t.s. riska ģimeņu skaits. 

 

3. Iespējas 

 sadarboties ar esošajiem lielākajiem darba devējiem, risinot jautājumu par 

priekšrocībām vietējo bezdarbnieku nodarbināšanai, 

 atbalstīt lielākos un potenciālos jaunos darba devējus, 

 rosināt iedzīvotājus veidot jaunas darba vietas (piem., vadoties pēc tūrisma produktu 

pieprasījuma ). 

 

4. Draudi 

 darba vietu samazināšanās, līdz ar to – iedzīvotāju ienākumu un dzīves līmeņa 

pasliktināšanās, sociālās spriedzes pieaugums, 

 pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, pasliktināsies arī sociālo jautājumu risināšanas 

iespējas, 

 iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanās. 

 

 

 

1.11. Vide un dabas aizsardzība. 

 

Tērvetes novada teritorija var lepoties gan ar izcilām lauksaimniecības zemēm, gan ar dabas 

objektiem - dabas parku „Tērvete”, no kura lielākā daļa – vairāk kā 900 ha – ir Tērvetes 

pagastā, Klūnu atsegumu, dižkokiem un Sprīdīšu dendrāriju, dabas liegumiem - „Ukru gārša” 

(1135 ha ), „ Skujaines un Svētaines ieleja”, „ Svētes ieleja”, ar Mežmuižas parku Augstkalnē ( 

12 ha) u.c. Tērvetes novadā gan dabas parks „ Tērvete” , gan dabas liegumi ir NATURA 2000 

teritorijas. 

Savukārt derīgo izrakteņu atradnes novada teritrijā ir nedaudz – tās ir grants un smilts atradnes 

Tērvetē. Tērvetes novada domei piederošais „ Lāču” karjers ir šobrīd vienīgais, kam izsniegta 

darbības atļauja. Daļēji ir veikta un plānota arī turpmākā izpēte pieguļošajās teritorijās ap 

minēto karjeru. 

Galvenās vides un dabas aizsardzības problēmas Tērvetes novadā saistās ar: 

1. intensīvo lauksaimniecisko darbību, 

2. ražošanas un komunālo objektu darbību, izvietojumu un to radīto piesārņojumu, 

3. apdzīvojuma sadrumstalotība, 

4. dabas parks „Tērvete” ar lielu apmeklētāju skaitu, 

5. bijušās Krievijas armijas raķešu bāzes ar iespējamu dažāda veida piesārņojumu. 

Tērvetei lielā teritorijas daļā raksturīga melioratīva agroainava ar lieliem laukiem, grāvjiem, 

iztaisnotām upēm. Salīdzinoši maz lauku sētu, īpaši novada Z daļā.  

 vides aizsardzībai novada teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas ražošanas un 

komunālās saimniecības objektiem, upēm un ūdenskrātuvēm, dabas un kultūrvēstures 

pieminekļiem, īpaši – mazo upju ielejām.  

Kopīgie dabas aizsardzības mērķi: 

 Augsnes piesārņojuma samazināšana. 

 Zemsedzes aizsardzība. 

 Notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana, virszemes noteces regulēšana. 

 Ražošanas un komunālo objektu ietekmes uz vidi samazināšana. 

 Caurejošo ceļu joslu sakārtošana. 

 Upju ieleju aizsardzība. 

 Lauku ainavas aizsardzība. 

 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 
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Riska objekti. 

Īpaša uzmanība vides piesārņojuma izpētē un sanācijā jāpievērš bijušajām raķešu bāzes 

teritorijām, kas atrodas tieši pie Tērvetes vēsturiskā centra un dabas parka, kā arī Augstkalnē 

Skaru mežā pie Svētes upes. Projektā „PRE CLEANCON”, ko 1998.gadā izstrādāja Dobeles 

rajona padome sadarbībā ar vācu partneriem, Tērvetes raķešu bāzes teritorijā tika noteikts kā 

iespējams gan mehāniskais, gan ķīmiskais, gan arī radioaktīvais piesārņojums. Tā kā Tērvetes 

ciemata teritorijas plānojums atļauj daļēju šīs teritorijas izmantošanu gan dzīvojamai, gan 

ražošanas apbūvei, kā arī tūrismam, tad nākotnē noteikti nepieciešama tās rūpīga izpēte. 

Savukārt Augstkalnes teritorijā esošās kara bāzes objekti pieder Dobeles novada pašvaldībai, 

kura slēdz līgumus par ēku nojaukšanu. Zemes un apkārtējo mežu īpašniece ir a/s „ Latvijas 

valsts meži”, kas ir ieinteresēta šīs teritorijas sakopšanā un graustu novākšanā. 

Kā riska objekti Tērvetes novada teritorijas plānojumā definētas arī bijušās l/s minerālmēslu 

glabātuves, slēgtās lopu kapsētas, bijušās degvielas bāzu teritorijas, neizmantotie un 

tamponējamie dziļurbumi. Pašvaldība, saņemot katras konkrētas teritorijas apbūves un 

attīstības priekšlikumus, izvērtē tajā esošos riska objektus un nosaka veicamos pasākumus 

iespējamā riska novēršanai. 

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotā dabas parka „Tērvete” attīstībai par īpašnieka 

līdzekļiem 2003.gadā  izstrādāts dabas aizsardzības plāna un zonējuma projekts. 2012.gadā 

uzsākts darbs dabas parka attīstības plāna izstrādē. Jau tagad ir skaidrs, ka lielā tūristu skaita 

pieplūduma rezultātā var tikt nodarīts zināms kaitējums dabai. AS „Latvijas valsts meži” plāno 

nākotnē paplašināt savu darbību un attīstīt arī teritorijas ārpus savu īpašumu robežām, t.sk. kara 

daļā u.c. 

Uzsāktie notekūdeņu attīrīšanas ietaišu attīstības projekti Kroņaucē ( a/s „ Agrofirma Tērvete” 

alus darītavas plānotās atsevišķās attīrīšanas iekārtas, kas ļaus nodalīt sadzīves un ražošanas 

notekūdeņus ) un Tērvetē ( jaunu NAI izbūve par ES fondu līdzekļiem ) novērsīs patreizējo  

Auces un Tērvetes upju iespējamo piesārņojumu, kā arī uzlabos problēmas ar smakām abos 

ciematos. 

Tā kā Tērvetes novadā iedzīvotāju un uzņēmēju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība un ir 

ļoti augsta augšņu auglība, tad liela vērība jāpievērš tieši augsnes aizsardzībai: 

 Jāsaglabā un jāpaaugstina augsnes kvalitāte: 

1. augu sekas plānošana,  

2. augsnes kaļķošanas plānošana, 

3. ilggadīgo zālāju un tauriņziežu pārsvars sējumu struktūrā, 

4. meliorācijas sistēmu uzturēšana un pilnveidošana. 

 Nedrīkst pieļaut augsnes piesārņošanu: 

1. augu aizsardzības pasākumu plānošana, īpaši plānojot apstrādi ar pesticīdiem, 

2. minerālmēslu noliktavu un kūtsmēslu krātuvju uzturēšana atbilstoši vides 

aizsardzības prasībām. 

Šos jautājumus vada un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. 

 

Pēdējos gados aktuāla problēma ir meliorācijas sistēmu novecošanās. Savukārt kontrole par 

meliorācijas būvēm bez finansējuma un cilvēkresursiem nodota pašvaldību pārraudzībā. 

 

Vide un dabas aizsardzība 

 

SVID analīze 

 

1. Spēki 

 bagāta dabas pamatne, 

 komunālie objekti tiek nepārtraukti apsaimniekoti un kontrolēti, 
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 lauksaimniecībā lielākie apsaimniekotāji ir arī zemes īpašnieki, līdz ar to viņi ir 

ieinteresēti augsnes kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā, 

 centralizēta atkritumu izvešana, iespēja šķirot atkritumus, 

 bezdarbnieki tiek iesaistīti pagasta teritorijas sakopšanas darbos, 

 iestrādes bijušās raķešu bāzes vides izpētes jautājumu tālākai risināšanai. 

 

 

2. Vājumi 

 trūkst līdzekļu visaptverošai un tūlītējai komunālo objektu un inženiertīklu 

rekonstrukcijai, 

 daļa iedzīvotāju apzināti vai neapzināti piesārņo vidi (atkritumi, nesavlaicīga kūtsmēslu 

izvešana, tehnikas, eļļu un degvielas nepiemēroti uzglabāšanas apstākļi), 

 līdzekļu trūkums meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai. 

 

3. Iespējas 

 ar investīciju projektu palīdzību piesaistīt līdzekļus vides problēmu sakārtošanai, 

 izglītot iedzīvotājus vides jautājumos, 

 

4. Draudi 

 vides piesārņojuma palielināšanās ( ūdeņos, mežos, augsnē utt. ), 

 dzīves vides apstākļu pasliktināšanās, 

 unikālajai Tērvetes dabas pamatnei var tikt nodarīts neatgriezenisks kaitējums. 
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1.12. Pašvaldības budžets. 

 

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI  

UN  IZDEVUMI 2011.GADAM 
 

Tērvetes novada pamatbudžeta ieņēmumi latos  

 

Ieņēmumu veids 2011.gada ieņēmumi 

 Ls 

 

Pmatbudžeta ieņēmumi kopā 

 

 

2458911,- 

 

Nodokļu ieņēmumi: 

t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

       nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi; 

       nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 

 

969516,- 

804146,- 

129020,- 

6827,- 

 

Nenodokļu ieņēmumi: 

t.sk. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma; 

        pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas; 

        naudas sodi un sankcijas; 

        pārējie nenodokļu ieņēmumi; 

        ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un      

        pārdošanas 

 

14204,- 

517,- 

2371,- 

2531,- 

1795,- 

6990,- 

 

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 

t.sk. maksa par izglītības pakalpojumiem; 

        ieņēmumi par nomu un īri; 

        ieņēmumi par pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas  

        pakalpojumiem; 

        pārējie ieņēmumi 

 

528585,- 

8949,- 

53648,- 

465688,- 

 

300,- 

 

Transferti: 

t.sk. valsts budžeta transferti: 

        t.sk. pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu      

                transferti no valsts budžeta; 

                kapitālo izdevumu transferti no valsts budžeta; 

               ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēšanu 

 t.sk. pašvaldības budžeta transferti: 

         t.sk. izglītības funkciju realizēšana; 

                sociālās palīdzības funkciju realizēšanai        

                 

 

946606,- 

779614,- 

732284,- 

 

852,- 

46478,- 

166992,- 

35034,- 

131958,- 
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Tērvetes novada pamatbudžeta izdevumi latos  

 

Izdevumu veids 2011.gada izdevumi  

Ls 

Pmatbudžeta izdevumi kopā 

 

2334930,- 

Vispārējie valdības dienesti: 

t.sk.  izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība; 

         pašvaldības parāda darījumi;  

         vispārējā rakstura transferti        

233586,- 

221443,- 

11737,- 

406,- 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība: 

t.sk.   policija 

          ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti 

 

26906,- 

19914,- 

6992,- 

 

Ekonomiskā darbība: 

t.sk.   nodarbinātības darbība;   

          būvniecība;  

          transports; 

          pārējā citur neklasificētā ekonomiskā darbība 

 

84085,- 

54562,- 

5659,- 

20148,- 

3716,- 

 

Vides aizsardzība: 

t.sk.   atkritumu apsaimniekošana; 

          notekūdeņu apsaimniekošana              

 

80482,- 

20936,- 

59546,- 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana: 

t.sk.   teritoriju attīstība; 

          ūdensapgādeielu apgaismojums; 

          pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu 

          apsaimniekošana             

 

325718,- 

40130,- 

21921,- 

8149,- 

255518,- 

Veselība 350,- 

 

Atpūta, kultūra, reliģija: 

t.sk.   atpūtas un sporta pasākumi; 

          kultūra 

 

116384,- 

15779,- 

100605,- 

Izglītība: 

t.sk.   pirmsskolas izglītība;  

          pamatizglītība, vispārējā izglītība ; 

          interešu un profesionālās ievirzes izglītība; 

          izglītības papildu pakalpojumi 

          pārējā izglītības vadība           

873300,- 

51275,- 

674533,- 

1500,- 

91188,- 

54804,- 

Sociālā aizsardzība: 

t.sk.   atbalsts gados veciem cilvēkiem; 

          atbalsts ģimenēm ar bērniem; 

          citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām          

          pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 

594119,- 

426589,- 

73310,- 

39121,- 

55099,- 
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Pārskats par Tērvetes novada pamatbudžeta ieņēmumiem 

 
N

r.

p.

k. 

Ieņēmumu veids 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

plānots izpilde plānots izpilde plānots Izpilde 

1.pusgads 

1. Nodokļu 

ieņēmumi 

984 480 984 475 969 521 969 516 962 642 526 900 

 t.sk. iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

848 629 848 628 804 146 804 146 784 581 412 475 

 Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

135 851 135 847 165 375 165 370 178 061 114 425 

2. Nenodokļu 

ieņēmumi 

10 167 9 845 14 291 14 204 20 440 6 788 

3. Maksas 

pakalpojumi 

u.c. pašu 

ieņēmumi 

536 194 535 856 528 587 528 584 501 639 234 884 

4. Transferti 1 136 136 1 136 135 946 582 946 580 874 234 520 857 

 t.sk. valsts 

budžeta 

transferti 

973 122 973 121 779 617 779 615 706 297 436 214 

 pašvaldības 

budžeta 

transferti 

163 014 163 014 166 965 166 965 167 937 84 643 

 Pamatbudžeta 

ieņēmumi kopā 

2 666 977 2 666 311 2 458 981 2 458 884 2 358 955 1 289 429 
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1.13. Uzņēmējdarbība. 

 

Tērvetes novada teritorija var lepoties ar bagātu dabas pamatni, attīstītu lauksaimniecību un 

tūrisma tradīcijām, tomēr uzņēmējdarbība kopumā ir vāji attīstīta. Pēc Dobeles PIUAC 

pētījuma 2011.gadā datiem:  Tērvetes novadā 2010.gadā bija reģistrētas 399 

komercsabiedrības, t.sk. 1 akciju sabiedrība, 47 SIA, 12 individuālie komersanti, 20 

individuālie uzņēmumi, 309 zemnieku saimniecības, 5 kooperatīvās sabiedrības, 3 pašvaldības 

uzņēmumi (Uzņēmuma reģistru dati). 2009.gadā galvenās uzņēmējdarbības nozares novada 

teritorijā bija: l/s produkcijas ražošana un pārstrāde ( 63% ), pakalpojumu sniegšana (t.sk. 

pārvalde, veselības aprūpe, izglītība) – 32 %, ražošana – 3%, tūrisms – 2% (VID dati). Liela 

daļa uzņēmēju savu darbību reģistrējuši citur: galvenais tūrisma operators novadā ir A/S 

„Latvijas valsts meži”, kas reģistrēts Rīgā, kafejnīcas un veikalus Tērvetes ciemā apsaimnieko 

Jelgavā un Jelgavas novadā reģistrēti uzņēmumi. Perspektīvākie uzņēmumi, neskaitot 

zemnieku saimniecības, Tērvetes novadā: 

 a/s „ Agrofirma Tērvete” ( lauksaimniecība, lopkopība, pakalpojumi, tirdzniecība ) 

 a/s „ Tērvetes AL” ( alus ražošana ) 

 SIA „ Silāres” ( lauksaimniecība, gaļas pārstrāde, tirdzniecība ) 

 SIA „ Silaine” ( lauksaimniecība ) 

 SIA „ Sigus B” ( kravu pārvadājumi ) 

 SIA „ Agrotirdzniecības kompānija” ( lauksaimniecība ) 

 SIA „Rehabilitācijas centrs Tērvete” ( rehabilitācijas pakalpojumi, naktsmītnes ) 

 LKS „ Dāmnieki” ( Lauksaimniecība, l/s pakalpojumi ) 

 A.Brigaderes muzejs „ Sprīdīši” ( muzejs, viesu nams ) u.c. 

Galvenās novada attīstības perspektīvas saistās ar lauksaimniecības un tūrisma attīstību, kas 

analizētas turpmāk atsevišķi. 

Kopš 2007.gada vērojama pozitīva tendence uzņēmējiem piesaistīt ES finansējumu gan ēku 

būvniecībā un rekonstrukcijā, gan tehnikas un iekārtu iegādē. 

Pēc Tērvetes novada būvvaldes datiem pēdējos 4 - 5 gados novada teritorijā būvniecībā apgūts 

ES finansējums un  izsniegtas būvatļaujas: 

2008.gadā – 3 būvatļaujas; kopējās izmaksas: 1 312 000,- Ls 

2009.gadā – 6 būvatļaujas; kopējās izmaksas:    292 570,- Ls 

2010.gadā - 10 būvatļaujas; kopējās izmaksas:   483 985,- Ls 

2011.gadā – 10 būvatļaujas; kopējās izmaksas: 2 117 568,- Ls 

Līdz 2012.gada jūlijam – 8 būvatļaujas; kopējās izmaksas: 4 370 000,- Ls 

 

ES fondu apguve pašvaldībā 2009.-2012.g. 

Tērvetes novada pašvaldība laika posmā no 2009.g. līdz 2012.gadam piesaistījusi ES fondu 

finasējumu sekojošos projektos:  

2009.gadā 223 877,- Ls; 

 pašvaldības ceļu rekonstrukcija ( ELFLA) – 11,5 km ceļi; 223 877,- Ls; 

2010.gadā: kopā 255 526,- Ls 

 pašvaldības ceļi un laukumi ( ELFLA) – 6530 m2; 78 223,- Ls; 

 pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 2.kārta ( ELFLA) – 104 432,- Ls; 

 Tērvetes estrādes labiekārtošana ( ELFLA ) – 72 871,- Ls. 

2011.gadā kopā 172 231,- Ls 

 Pašvaldības ceļu rekonstrukcija ( ELFLA) - 0,7 km – 18 520,- Ls; 

 Atjaunojamo energoresursu ieviešana ( KPFI ) SAC „ Tērvete”  - 135 211,- Ls 

 Speciālistu piesaiste Tērvetes novada pašvaldībā ( ESF ) – 18 500,- Ls 

2012.gadā – sporta halle pie A.Brigaderes pamatskolas ( ELFLA)- 594 367,- Ls. 
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SVID analīze 

1. Spēki 

 Izcili l/s ražošanas resursi, spēcīgi l/s uzņēmumi, 

 samērā laba infrastruktūra uzņēmējdarbības veidošanai novada teritorijā ( ceļu tīkls, 

inženiertīkli ciemos, atsevišķas teritorijas ar attīstības potenciālu – kara bāze utml.), 

 dabas parks ar jau esošu lielu apmeklētāju skaitu, 

 Tērvetes vārda atpazīstamība, 

 ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu tradīcijas. 

2. Vājumi 

 mazs pastāvīgo iedzīvotāju skaits, 

 salīdzinoši zema iedzīvotāju pirktspēja, 

 tūrismam novadā ir pārsvarā sezonas raksturs, 

 zema aktivitāte jaunu uzņēmējdarbības formu veidošanā. 

3. Iespējas 

 reklamēt uzņēmējdarbības attīstības iespējas novada teritorijā ( medijos, internetā, 

skolās ), 

 sadarboties ar NVO un iedzīvotāju interešu grupām, stimulēt amatniecības attīstību un 

popularizēšanu, zaļos tirdziņus u.tml., 

 mērķtiecīgi strādāt ar investīciju piesaisti RC „ Tērvete” pakalpojumu un kvalitātes 

attīstībai. 

4. Draudi 

 pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanās bezkonkurences apstākļos, 

 iedzīvotāju bezdarba pieaugums un ienākumu samazināšanās, 

 jauniešu aizplūšana uz pilsētām. 
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2. Nozaru analīze. 
Jau tradicionāli galvenās uzņēmējdarbības nozares Tērvetes novadā ir lauksaimniecības un 

tūrisms. Vēl var minēt mežsaimniecību, taču salīdzinoši nelielās platībās.  

 

2.1. Lauksaimniecība  

Lauksaimniecībā izmantojamo augšņu raksturojums  

Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes Tērvetes novadā raksturojas ar 

augstu auglības pakāpi, kas ir pamats lielu lauksaimniecības kultūru ražu un lopkopības 

produkcijas iegūšanai. Vidējā zemes vērtība 2002. gadā Tērvetes pagastā bija 244 Ls/ha. 

2004.gadā lauksaimniecības zemes cenas strauji kāpa, sasniedzot 700 līdz 1000,- Ls par ha. Uz 

2011.gadu zemes kadastrālā vērtība Tērvetes pagastā ir vidēji ~ 1000,- Ls/ha, kamēr tirgus cena 

sasniedz jau 2000,- Ls/ha un vairāk. Bukaišu pagastā zemes kadastrālā vērtība vidēji sastāda 

600,- - 700,- Ls/ha, bet Augstkalnē ~900,-. Lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas formas  

Tērvetes novadā no teritorijas kopplatības - 22 424,4 ha - 76 % jeb 16 969 ha ir 

lauksaimnieciski izmantojamās zemes. Pēc VZD Dobeles nodaļas sniegtajiem datiem:  

 uz 01.01.2004. Tērvetes novadā bija 1987 īpašumu un lietojumu, tai skaitā: 1604  

lauksaimniecības īpašumu un lietojumu; 30 mežu īpašumu un lietojumu u.c.; 

 2011.gadā Tērvetes novadā kopā bija 2149 zemes un zemes/ēku īpašumi; no tiem 745 

jeb 35% ir Augstkalnes pagastā, 536 jeb 25% Bukaišu pagastā un 868 jeb 40% Tērvetes 

pagastā; 

 meliorētās LIZ sastāda 15503,6 ha jeb 69% no kopējās novada teritorijas; no 

lauksaimniecības zemēm LIZ platība ir 15489,7 ha jeb 83%. 

 

Lauksaimniecības izmantojamās zemes produktivitātes rādītājs ir tās novērtējums ballēs: 

Pagasts LIZ novērtējums ballēs  Meža zemes novērtējums 

ballēs 

Augstkalnes pag. 60 44 

Bukaišu pag. 55 49 

Tērvetes pag. 60 44 

Vidēji novadā 58,3 45,7 

 

Ņemot vērā zemes produktivitātes novērtējumu, Tērvetes novads ir izteikts lauksaimniecības 

reģions. Liela daļa novada l/s zemju teritoriju atbilst nacionālas nozīmes l/s zemju statusam. 

Pēc l/s zemēm ir liels pieprasījums zemes tirgū un brīvu zemju novadā praktiski nav.  

 

Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi. 

AKCIJU   SABIEDRĪBA  "AGROFIRMA  TĒRVETE"  UZŅĒMUMA  APRAKSTS  

Uzņēmuma pirmsākumi ir 1947.gadā, kad tika izveidots kolhozs "Tērvete". 1992.gadā tas tika 

pārveidots par paju sabiedrību. Kā akciju sabiedrība "Agrofirma Tērvete" nodibināta 1998.gada 

maijā.  

PRODUKCIJA UN PAKALPOJUMI  

A/S "Agrofirma Tērvete" ir daudznozaru uzņēmums, tās produkcijas klāsts ir daudzveidīgs. 

Primārā ražošanas nozare ir lauksaimniecība un piena lopkopība. Alus ražošana kopš 

2012.gada ir A/S „TĒRVETES AL” pārziņā.  Tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana balstās uz 

pašgatavotas produkcijas realizāciju.  
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Galvenie darbības un produkcijas veidi ir:  

1. Augkopība. 

2. Lopkopība.  

3. Zirgkopība. 

4. Mazumtirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana - savas saražotās produkcijas tirdzniecībai 

uzņēmums izveidojis mazumtirdzniecības veikalus, alus bāru, kafejnīcu Dobeles pilsētā.  

5. Alus ražošana. Tērvetes alus ir saņēmis galvenās balvas gan starptautiskās izstādēs, gan 

Latvijas mēroga konkursos. 

RAŽOŠANA  

            Ražošanas vajadzībām Tērvetes novadā uzņēmums izmanto tuvu 2500 ha zemes, 

pavisam kopā – vairāk kā 3000 ha. Īpašumā uzņēmumam šobrīd ir 82 īpašumi aptuveni 1400 ha 

platībā, pārējās ir nomas zemes. Sakarā ar zemes privatizāciju apsaimniekojamās platības ir 

sadrumstalotākas kā agrāk, daļa atrodas ārpus Tērvetes pagasta teritorijas citos pagastos. Zemes 

tirgus diktē augstas zemes cenas pašmāju pircējiem, zemes nomas cenas sasniegušas vidēji 50,- 

Ls par 1ha plus  zemes nodoklis. 

Graudaugi . Pēdējos gados tos audzēja vairāk kā 1300 ha platībās. Vidēji gadā realizēja vairāk 

kā 2000 t kvalitatīvu pārtikas graudu un augstvērtīga sēklas materiā1a. Alus ražošanai pats 

uzņēmums audzēja atbilstošas kvalitātes alus miežus. Turpmāk plānots likt uzsvaru uz 

lopbarības audzēšanu un piena lopkopību. 

Zemes kā galvenā ražošanas līdzekļa vērtība ir saglabāta augstā līmenī. Lopkopību nodrošina ar 

pašaudzētiem lopbarības graudiem.  

Lopkopība. Uzņēmumam ir viens no Latvijā lielākajiem un augstvērtīgākajiem melnraibo 

govju ganāmpulkiem ar augstiem izslaukumu no govs gadā. No 718 govīm  2002.gadā ieguva 

ap 4405 t piena. Uz 2012. gada sākumu "Agrofirmai "Tērvete"" ir 700 slaucamo govju un 

aptuveni 600 jaunlopu, taču līdz ar jaunā piena lopkopības kompleksa izbūvi slaucamo govju 

skaitu paredzēts pakāpeniski līdz 2015.gadam palielināt līdz trīs tūkstošiem, bet jaunlopu skaitu 

– līdz divarpus tūkstošiem. 

Zirgkopības nozarē  pēdējos gados notikušas ievērojamas izmaiņas. Pirms 10 gadiem vidēji 

ieguva 45 kumeļus gadā ( 2002.gada dati ). Pavisam, ieskaitot kumeļus, uzņēmumā 2003.gadā  

bija ~200 zirgu. Gadu gaitā šajā nozarē tika veiktas vērā ņemamas investīcijas. Zirgu treniņu 

kvalitātes uzlabošanai uzstādīja elektronisko trenera iekārtu. Lai pilnvērtīgi izmantotu 

augstvērtīgos vaislas ērzeļus, tika izveidota ķēvju mākslīgās apsēklošanas stacija. Diemžēl 

zirgkopība Tērvetē pēdējos gados sašaurinājusies, jo ieguldījumi šajā nozarē ievērojami 

pārsniedz ieņēmumus. Tuvākajā nākotnē zirgus īpašnieki plāno turēt tikai savam priekam un 

ainavas izdaiļošanai. Turpmāk plānots saglabāt uz 2011.gadu esošo zirgu skaitu – ap 50.  

Tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana. Uzņēmumam pieder veikals, ēdnīca "Saime" Kroņaucē, 

t.i. - akciju sabiedrības centrā, un veikals, kafejnīca un alus bārs Dobelē. Alus ražošanas 

tradīcijas Tērvetē tiek koptas kopš 1971.gada. Lai uzlabotu alus kvalitāti, tiek nepārtraukti 

strādāts pie tehnoloģiskā procesa modernizācijas.  

Runājot par A/S “Agrofirma Tērvete” produkciju kopumā, uzņēmumam ir sekojošas 

priekšrocības: 

 liels viena veida produkcijas piedāvājums,  

 regulārs produkcijas piedāvājums,  

 produkcijas nemainīgi augsta kvalitāte,  

 savs mazumtirdzniecības tīkls,  
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Augstražīgas produkcijas ražošanai izveidota un saglabāta pamatinfrastruktūra ( iekšējo ceļu 

tīkls, energosistēma un sakari, ražošanas ēkas, tehnika), saglabāta augsta zemes resursu 

kvalitāte.  

Tuvāko triju gadu laikā daudznozaru uzņēmums "Agrofirma "Tērvete"" attīstībā plāno ieguldīt 

13 miljonus latu. 2012.gadā uzņēmumā ir plānots ieguldīt septiņus miljonus latu, bet nākamajos 

divos gados – katrā aptuveni trīs miljonus latu. 2012.gadā "Agrofirma "Tērvete" uzsākusi 

investēt biogāzes koģenerācijas stacijas un jauna piena lopkopības kompleksa izveidē, kā arī 

alus ražotnes rekonstrukcijā. 

Visi iepriekšminētie "Agrofirmas "Tērvete"" investīciju projekti ir savstarpēji saistīti un tiks 

īstenoti pakāpeniski līdz 2015.gadam. Biogāzes ražošanai zaļo masu 90% apmērā paredzēts 

iegūt no šķidrmēsliem, tāpēc paralēli biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecībai paredzēts celt 

jaunu piena lopkopības kompleksu uz līdzšinējā kompleksa „Jātnieki” bāzes, lai pakāpeniski 

palielinātu koģenerācijas stacijas jaudu, savukārt trūkstošo biomasas daļu uzņēmums ražos no 

kukurūzas. Līdz ar govju skaita palielināšanu pakāpeniski arī palielināsies stacijas jauda. 

Biogāzes koģenerācijas stacijas sākotnējā jauda paredzēta 0,5 megavatu apmērā, taču līdz ar 

govju skaita palielināšanu 2015.gadā tās jaudu paredzēts palielināt līdz diviem megavatiem. 

Jaunajā biogāzes koģenerācijas stacijā saražoto elektrību "Agrofirma "Tērvete" plāno pārdot, 

taču ražošanas procesā radušos siltumu – izmantot alus ražošanas procesā un -  sadarbībā ar 

pašvaldību - siltā ūdens ražošanai, piemēram, A.Brigaderes skolas apkurei. 

Aptuveni puse no plānotā govju skaita pieauguma tiks izaudzēta turpat uzņēmumā, bet atlikušo 

pusi paredzēts iepirkt no saimniecībām Latvijā, kā arī importēt no Vācijas un Holandes. Jaunajā 

lopkopības kompleksā ietilps slaukšanas zāle ar karuseļa tipa slaukšanas iekārtu 80 govīm, kā 

arī trīs atsevišķi kompleksi, kuros katrā būs stāvvietas 900 govīm. Piena lopkopības komplekss 

varētu izmaksāt apmēram sešus miljonus latu. 

Savukārt alus ražotnē paredzēts investēt jaunas loģistikas noliktavas izveidē, iekārtu 

modernizācijai, kā arī vecā alus pagraba rekonstrukcijā, jaunas alus vārītavas izbūvē, un visas 

palīginfrastruktūras modernizācija – katlumājas un noliktavu aprīkojumā. Uzņēmums 

paredzējis ieguldīt līdzekļus arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībā. Palielinot ražošanas 

jaudas, jāizbūvē savas attīrīšanas iekārtas, tādā veidā saudzīgi izturoties pret dabu. Investīcijas 

alus ražotnē paredzētas 3,5 miljonu latu apmērā. 

Uzņēmuma projektus pilnībā plānots pabeigt 2015.gadā, un līdz ar jauno projektu realizāciju 

kopējais "Agrofirmas "Tērvete"" darbinieku skaits varētu sasniegt 100–110 darbinieku. 

2011.gadā uzņēmums strādāja ar 6,8 miljonu latu apgrozījumu un 1,3 miljonu latu peļņu, 

2010.gadā "Agrofirma "Tērvete"" strādāja ar 6,596 miljonu latu apgrozījumu, kas ir par 13,1% 

vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 61,3% – līdz 1,372 miljoniem 

latu, liecina datubāzē "Lursoft" publicētais uzņēmuma finanšu pārskats. 

Citi lauksaimniecības uzņēmumi Tērvetes novadā.  

Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki“ Tērvetes pagasta Zelmeņos: 

bijušā kolhoza "Brīvais ceļš " teritorija, uzņēmums gan apstrādā nomas zemes, gan arī pērk 

zemi savas darbības paplašināšanai. No 100 ha 1994.gadā apsaimniekojamā zemes platība 

pieaugusi līdz 631 ha 1998.gadā, 2004.gadā Tērvetes novada teritorijā LKS “ Dāmnieki” 

apstrādā 904 ha zemes, bet pavisam kopā 7 pagastu teritorijās – 1126 ha LIZ.. Bez tam,- ja 
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1998.gadā visa apstrādātā zeme bija tikai nomas zeme, tad 2004.gadā „Dāmnieku“ īpašumā ir 

jau 139,4 ha zemes, t.sk. 85.5 ha Tērvetes novadā. Daļa LKS apsaimniekoto zemju atrodas arī 

ārpus Tērvetes novada teritorijas. Uz 2012.gadu uzņēmuma kopējā apsaimniekojamā platība 

nav būtiski mainījusies – vairāk kā 1000 ha, toties palielinājušās īpašumā esošās platības. 

Būtisks uzņēmuma attīstības rādītājs ir būvniecībā veiktās investīcijas. LKS „Dāmnieki” 

2010.gadā nodeva ekspluatācijā graudu kalti un svarus ar laboratoriju, piesaistot ES fondu 

finansējumu un kopā investējot šajos objektos 1 380 840,- Ls. 2012.gadā uzsākta l/s noliktavas 

būvniecība par 143 000,-Ls. 

LKS Dāmnieki pārsvarā nodarbojas ar graudu un rapša audzēšanu. 

LKS sniedz l/s pakalpojumus zemniekiem (l/s tehnikas noma un pakalpojumi, kaltes un 

laboratorijas pakalpojumi) un iedzīvotājiem, kā arī ceļmalu appļaušanas un sniega šķūrēšanas 

pakalpojumus pašvaldībai. Tiek plānota šķeldotāja iegāde, perspektīvā piedāvājot šķeldu, 

piemēram, jaunbūvējamai SAC „Tērvete” katlu mājai, kuras būvniecība uzsākta 2012.gadā. 

Tāpat plānots iegādāties tehniku meliorācijas sistēmu atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī grāvju 

tīrīšanai. 

 

SIA”  Silāres”  

Nodarbina 16 strādājošos un apsaimnieko ap 630 ha zemes. SIA “ Silāres” nodarbojas ar 

graudkopību un rapša audzēšanu, kā arī gaļas pārstrādi un saražotās produkcijas 

vairumtirdzniecību. Uzņēmuma produkcija nopērkama arī uz vietas – Augstkalnē, kur 

„Silārēm” ir savs veikaliņš. 

2011.gadā uzņēmums veica graudu kaltes rekonstrukciju, investējot 182 811,-Ls. 

 

SIA “ Silaine”  

 

Nodarbina sešus strādājošos, apsaimnieko 295 ha nomas  zemi, no tiem 250 ha Ukru pagastā. 

Nodarbojas ar graudkopību un biešu audzēšanu.  

Zemnieku saimniecības. 

Zemnieku saimniecības Tērvetes novada teritorijā izvietotas samērā vienmērīgi. Uz 2010.gadu 

Tērvetes novadā reģistrētas 309 zemnieku saimniecības. Šobrīd tirgus konkurences apstākļos, 

nostiprinās un paplašinās atsevišķas spēcīgas zemnieku saimniecības, kas iepērk zemi un 

paplašina nomas zemju platības. Salīdzinoši liels skaits saimniecību piesaista finansējumu, tai 

skaitā no Eiropas Savienības fondiem, lai iepirktu tehniku un tehnoloģijas, kā arī lai veiktu 

būvniecības vai rekonstrukcijas darbus. Tas liecina par zināmu lauksaimniecības izaugsmes 

potenciālu un ļauj prognozēt pozitīvas attīstības tendences. 

Zemnieku saimniecības Tērvetes novadā pamatā nodarbojas ar graudu un rapša audzēšanu, 

samazinājušās zālāju platības sakarā ar ievērojamo lopu skaita samazināšanos.  

Tērvetieši apsaimnieko arī lielas platības kaimiņu novadu pagastos – Auros, Penkulē, Ukros, 

Zaļeniekos , Vilcē u.c.  

Spēcīgākās zemnieku saimniecības Tērvetes novadā :  

Turpmāk minētās zemnieku saimniecības ar savu veikumu izcēlušās jau visu pēdējo gadu 

garumā, jo lauksaimniecība nav nozare, kurā var gūt pēkšņus panākumus. 

Tērvetes pagasts. 
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"Strazdi" (V. Bruss - Tērvete ), kas kopumā uz 2010.gadu apsaimniekoja 1103 ha zemes, 

salīdzinājumam - 2004.gadu apsaimniekoja ~ 700 ha. LIZ platības (Tērvetes novadā 

apsaimnieko 545 ha zemes, 1998.gadā - 272,4 ha), no kuras vairāk kā 100 ha Tērvetes pagastā 

ir īpašumā. Saimniecība nodarbojas ar graudkopību un sēklaudzēšanu, ir uzcelta l/s tehnikas 

novietne un graudu kalte, piesistīti ES fondu līdzekļi. 

"Līdumnieki" un „Rietumi” (Vestmaņi – Tērvete ), kas Tērvetes pagastā apsaimnieko 139,3 ha 

( 1998.gadā - 57 ha ) zemes un 20 – 30 ha arī Penkules pagastā.  

"Gravenieki" (A.Katkeviča – Tērvete) apsaimnieko ~150  ha ( 1998.gadā - 74,92 ha ) zemes 

Tērvetes novadā. Saimniecība bez graudaugu un rapša audzēšanas pievērsusies arī dārzeņu 

audzēšanai (kartupeļi, bietes, sīpoli, kāposti), atrodot labus savas produkcijas noņēmējus.  

„Rožkalni” (M.Opmanis – Tērvete) apsaimnieko ~110 ha zemes, audzē graudaugus un rapsi. 

„Stārki” (D. Vazdiķe–Tērvete) apsaimnieko ~110 ha zemes Tērvetes pagastā, audzē 

graudaugus, rapsi . 

“Vecstēguļi” (R.Zalcmanis - Tērvete) apsaimnieko ~200 ha zemes Tērvetes un Augstkalnes 

pagastos, audzē graudaugus, rapsi. 2011.gadā piesaistīts ES finansējums l/s tehnikas novietnes 

būvei. 

Augstkalnes pagasts. 

“Silmači” un “Līvi”(Labalaiku ģim. - Augstkalne) apsaimnieko ~300  ha zemes Augstkalnes un 

Ukru pagastā, audzē graudaugus, rapsi. 

“Mežābeles” (G.Grickevičs – Augstkalne)  apsaimnieko gandrīz 300 ha Augstkalnē un Ukros, 

audzē graudaugus, rapsi. 

“Ausekļi” (M.Vilsons – Augstkalne) apsaimnieko 380 ha Augstkalnē, audzē graudaugus, rapsi. 

(1998.g.- 284 ha) 

“Orhidejas” (J. Kaņeps - Augstkalne) apsaimnieko 350 ha Augstkalnē, audzē graudaugus, 

rapsi. (1998.g. – 250 ha) 

“Osīši” (A.Grickevičs – Augstkalne) apsaimnieko 188 ha, audzē graudaugus, rapsi. 2010.gadā 

piesaistīts ES finansējums l/s noliktavas būvei. 

“Dārziņi” (J.Valters – Augstkalne) apsaimnieko ~200 h Augstkalnē un Bukaišos, audzē 

graudaugus, rapsi. 

“Kvietes” (I.Misule – Augstkalne) apsaimnieko  300 ha Augstkalnē un Bukaišos, audzē 

graudaugus, rapsi un eļļas linus. 2011.- 2012. gadā veikta graudu kaltes būvniecība ar ES 

līdzfinansējumu. 

“Terēni” ( K.Duge – Augstkalne.) apsaimnieko 250 ha Augstkalnes pagastā, audzē graudaugus, 

rapsi . 

Bukaišu pagasts. 

“Anšķinaiši” ( Ē.Vasilis – Bukaiši) apsaimnieko 540 ha Bukaišos un citos pagastos, audzē 

graudaugus, rapsi. Saimniecībā uzbūvēta graudu kalte un vairākas l/s noliktavu ēkas, t.sk. ar ES 

fondu finansējumu. 

“Māliņi”( A.Miķelsons – Bukaiši) apsaimnieko 520 ha  Bukaišu un Tērvetes pagastos, audzē 

graudaugus, rapsi. Saimniecībā ar ES fondu līdzfinansējumu uzbūvēta moderna graudu kalte. 



Tērvetes novada attīstības programma  2012.-2018.g. 

 

61 

 

“Griķi “ ( Sk. Troiņikova – Bukaiši ) apsaimnieko 380 ha  Bukaišu un Tērvetes pagastos, audzē 

graudaugus, rapsi. 

“Arāji” ( N.Dombrovskis – Bukaiši) apsaimnieko 108 ha, audzē graudaugus, dārzeņus. 

“Vanagi”( Jegorova A. – Bukaiši) apsaimnieko 142 ha . 

Secinājums. Lielo zemnieku saimniecību skaits nostabilizējies, pieaug to apstrādātās un 

īpašuma platības. No kultūrām pēdējos gados zemnieki lielās platībās audzē ziemas un vasaras 

rapsi. 

Tērvetes novada lietojumā esošās zemes  

Tērvetes novadā  nav brīvu zemes platību. 

Tērvetes novada teritorijā pašlaik 1226,1 ha ( Tērvetes pagastā – 406,3 ha, Augstkalnes pagastā 

– 356 ha, Bukaišu pagastā – 463,8 ha ) ir zemes, kuras bijušie zemes īpašnieki nav pieprasījuši 

vai par kurām izmaksāta kompensācija un kuras pašlaik atrodas pašvaldības lietošanā. Kopā tas 

sastāda ~ 5,56% no novada teritorijas. 

 Tērvetes novadā kopumā arī turpmāk visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

paredzēts izmantot lauksaimniecības produkcijas ieguvei.  

 
 LIZ apsekošanas rezultāti Tērvetes novads, kaimiņu teritorijas, Latvija, 03.11.2010  
 

Novads Kopā LIZ Kopts LIZ Neapstrādātā LIZ  
ha  ha  ha % ha % t.sk. 

aizaudzis  

t.sk. 

nekopts  

t.sk. 

būvniec 

Tērvetes  16 676  16 618  99,65%  58  0,35%  3  54   

Dobeles  51 018  48 053  94,19%  2 966  5,81%  370  2 593  3  

Auces  26 221  23 042  87,88%  3 179  12,12%  443  2 680  56  

Kopā 

Latvijā:  

2 352 159  1 983 260  84,32%  368 900  15,68%  49 710  316 341  2 849  

         

Secinājumi  

 Lauksaimniecības nozares, ar kurām tradicionāli nodarbojušās daudzas zemkopju paaudzes 

Tērvetes novadā ir: augkopība, graudaugu kultūru, rapša audzēšana,  lopbarības kultūru 

audzēšana, lopkopība, piena un gaļas ražošana, zirgkopība, biškopība. 

 Arī turpmāk varam prognozēt, ka šīs lauksaimniecības nozares Tērvetes novadā  

saglabāsies, jo to nosaka augsnes, klimatiskie un sociālekonomiskie apstākļi.   

 Pēdējo gadu laikā zemniekos rada bažas pieaugošā biogāzes ražotņu popularitāte, kas 

varētu izmainīt audzējamo kultūru tradīcijas. Pastāv viedoklis, ka nav pareizi Zemgales 

auglīgās zemes izmantot zaļās masas audzēšanai. 

 Līdz šim ekonomiski visizdevīgāk augkopībā bija nodarboties ar pārtikas kviešu, 

graudaugu, rapša un ilggadīgo zālāju sēklu audzēšanu. 

 Lopkopībā piena ražošana un gaļas ražošana atmaksājas, ja tirgū ir labvēlīga situācija. Bez 

tam šī nozara prasa ļoti lielas investīcijas ēkās un tehnoloģijās, ko nosaka ES prasības. 

Izņēmums ir gaļas lopu audzēšana, kuri pārsvarā uzturas laukā; tiem nepieciešamas tikai 

mītnes, kas neprasa tik lielus ieguldījumus. Ar šo lopu audzēšanu jau nodarbojas z/s „ 

Lielmaikaiši” Augstkalnē.  
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 Nodarbojoties  ar lauksaimniecību pastāv atsevišķa riska momenti:  

1. Nacionālā līmenī nav skaidri noteikta valsts agrārās politikas virzība. 

Zemniekiem nav savlaicīgas un drošas informācijas par to, kāda 

lauksaimniecības produkcija valstij būs vajadzīga,  

2. Tērvetes novada pašvaldībai pašlaik nav reālu iespēju labvēlīgi ietekmēt 

lauksaimniecības produkcijas ražotājus. 

 Tirgus preču produkciju atmaksājas ražot tikai tad, ja tiek iegūtas stabilas un augstas 

lauksaimniecības kultūru ražas un sasniegta augsta lopkopības produktivitāte,- to panāk, 

pielietojot mūsdienīgas lauksaimniecības tehnoloģijas lielās platībās un ražojot produkciju 

ievērojamos apjomos un augstā kvalitātē. 

 Pēdējos gados profesionālo iemaņu trūkumu tie, kas vēlas, var uzlabot dažādos kursos un 

semināros, ko arī Tērvetes novadā  uz vietas organizē l/s konsultāciju centrs. 

 Zemes tirgus izveidošanās jau tagad samazinājusi neapstrādāto zemju platības līdz 

minimumam. Lielākie zemnieki un uzņēmumi ir ieinteresēti palielināt apstrādāto zemju 

platības, līdz ar to ir pastāvīgs pieprasījums pēc l/s zemēm. 

 Nozīmīgi, ka zemkopības kultūras līmenis kopumā Tērvetes novada zemnieku saimniecībās 

ir virs vidējā. Bez tam liela nozīme ir A/S "Agrofirma Tērvete" pielietotajām modernajām 

tehnoloģijām un speciālistiem, kas tur strādā. Zemnieki, kuri izmanto industriālās ražošanas 

tehnoloģijas un speciālistu konsultācijas, gūst labākus panākumus. 

 Sakarā ar to, ka visi lauksaimniecībā nodarbinātie pagastu iedzīvotāji pilnībā nespēj 

nopelnīt pietiekami daudz līdzekļu materiāli nodrošinātai dzīvei (vēl ir samērā daudz mazu 

un vidēju saimniecību), rodas nepieciešamība meklēt jaunas darba vietas vai nodarbes 

papildus līdzekļu iegūšanai.  

 Zemnieku saimniecības saskaras pamatā ar vienu problēmu - saražotās lauksaimniecības 

produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi.  

 Atbalstot lielražošanu spēcīgajās zemnieku saimniecībās, nedrīkst aizmirst par mazajām 

saimniecībām, meklējot iespējas ( kredīti, investīcijas ) attīstīt papildus ražošanas nozares: 

tūrismu, mājamatniecību un citas, lai saglabātu lauku dzīves veidu un iedzīvotājus. 

Lauksaimniecības attīstības mērķi  

Tērvetes novada attīstības mērķis lauksaimniecības jomā ir veicināt tās sabalansētu attīstību 

saistībā ar citām saimnieciskajām nozarēm, kas dotu iespēju: 

1. uzlabot novada iedzīvotāju labklājības, sociālo un ekonomisko stāvokli,  

2. saglabāt lauku dzīves vidi un tradīcijas,  

3. ievērot vides aizsardzības prasības lauksaimniecībā, attīstīt racionālu, resurstaupīgu un 

ilgtspējīgu lauksaimniecību.  

 

Veicamie uzdevumi  

 

1. Sekmēt zemes resursu racionālu izmantošanu, ļaujot apsaimniekot zemi tiem, kas to var un 

reāli dara. 

2. Valsts līmenī nodrošināt ilgtermiņa lauku teritoriju attīstības plānošanu un savlaicīgi sniegt 

lauksaimniekiem skaidru informāciju par jebkādām izmaiņām un prasībām, kas saistītas ar 

viņu darbu. 
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3. Meklēt jaunas iespējas lauksaimniecības palīgnozaru attīstībā, piemēram, biškopība, 

zivsaimniecība, rūpnieciskā sēņu audzēšana, augkopība, lauku tūrisms u.c.  

4. Lai nodrošinātu racionālu zemes resursu izmantošanu un aizsardzību, ieteicams plānot 

regulāru augsnes agroķīmiskā stāvokļa izpēti, sējumu struktūru un augu seku, augsnes 

kaļķošanu.  

5. Sadārdzinoties minerālmēsliem un samazinoties lopu skaitam pasliktinās augsnes mēslošanas 

apstākļi, - jāmeklē alternatīvas iespējas augsnes auglības celšanai un jāplāno: 

- sējumu struktūrā iekļaut vairāk ilggadīgo zālāju, īpaši tauriņziežu kultūras, 

- audzēt zaļmēslojuma kultūras, 

- pielietot bakteriālos mēslošanas līdzekļus,  

- izmantot kā mēslojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas,  

- augu aizsardzības pasākumu sistēmas izveidošana, īpašu uzmanību pievēršot 

kultūraugu apstrādei ar pesticīdiem gan no agrotehniskā, gan no vides aizsardzības 

viedokļa,  

- lopkopībā īpaši svarīgs ir selekcijas un veterinārās profilakses darbs.  

 

Lauksaimniecība.  

SVID analīze 

1.  Spēki. 

 augsta l/s kultūra ar senām tradīcijām, 

 augsta zemes auglība, 

 līdzens reljefs, 

 salīdzinoši liels vidēji lielu un lielu l/s uzņēmumu īpatsvars, 

 l/s tehnikas un tehnoloģiju modernizācija, 

 nelieli attālumi līdz l/s produkcijas realizācijas vietām (Dobele, Eleja, 

Jelgava), 

 salīdzinoši daudz l/s izglītotu speciālistu, 

 pieaug lauksaimnieku aktivitāte investīciju piesaistē, 

 pieaug Zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu skaits, 

 l/s uzņēmumi cenšas savas apsaimniekotās zemes iegādāties īpašumā. 

2.  Vājumi. 

 mazajiem l/s uzņēmumiem trūkst līdzekļu modernai tehnikai, jaunu ceļu un ēku 

celtniecībai, kā arī esošo rekonstrukcijai, 

 ierobežotas l/s produkcijas realizācijas iespējas par apmierinošām cenām, 

 lielas izmaksas l/s ražošanā nepieciešamām izejvielām ( degviela, tehnika, 

rezerves daļas ), 

 neapmierinošs iekšējo ceļu stāvoklis, jo trūkst sadarbības starp valsti un 

pašvaldību kā ceļu īpašniekiem un uzturētājiem un l/s uzņēmējiem kā 

intensīviem ceļu un apkārtējo zemju ekspluatētājiem, 

 novecojušas meliorācijas sistēmas, 

 perspektīvu trūkuma dēļ jaunieši neizvēlas darboties l/s, 

 valsts l/s politika neatbalsta mazo l/s uzņēmumu pastāvēšanu, 

 palielinoties zemnieku saimniecībām, samazinās l/s nodarbināto skaits, bet 

iedzīvotājiem trūkst alternatīvu darba iespēju, 

 strauji samazinājusies lopkopības nozare, līdz ar to izjaukta dabiskā augu seka, 

 lopkopības nozares sakārtošanai nepieciešami lieli ieguldījumi (ēkas, 

tehnoloģijas, iekārtas ), 

3. Iespējas. 
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 veidot vairāk lielus, spēcīgus l/s uzņēmumus ( ar l/s draudzīgas valsts politikas 

nosacījumu ), 

 palielināt ražību, pielietojot modernas tehnoloģijas un tehniku, 

 ražot ekoloģiski tīru un konkurētspējīgu l/s produkciju, 

 celt l/s nodarbināto personu izglītības un informētības līmeni, 

 palielināt l/s produkcijas uzglabāšanas iespējas, kamēr nav pastāvīgi izdevīgas 

produkcijas realizācijas iespējas, 

 piesaistīt ES fondu līdzekļus attīstībai. 

4.  Draudi. 

 iekšējo ceļu stāvokļa pasliktināšanās, 

 dabas piesārņojums no l/s darbības, 

 ES kritēriju pielāgošanas rezultātā var tikt apdraudēta l/s darbība, jo sevišķi 

lopkopībā, 

 meliorācijas sistēmu masveida sabrukšana, 

 l/s uzņēmumu skaita samazināšanās un alternatīvu darba iespēju trūkums laukos 

palielinās bezdarbu. 

 

 

 

2.2. Tūrisms. 

Tūrisms, pateicoties dabas parka „Tērvete” (agrāk – Meža ainavu parks, izveidots 1957.gadā 

) pastāvēšanai, Tērvetes novadā ir kļuvis par tradicionālu nozari. Kopš dabas parks ir A/S         

„Latvijas valsts meži” pārziņā, tā attīstība noritējusi plānveidīgi un ar būtisku tūristu skaita 

pieaugumu. Pozitīvus rezultātus devusi sadarbība ar pašvaldību, nodrošinot vienotu abu TIC 

darbību. Līdz ar to tiek metodiski un pārdomāti strādāts pie dabas parka un Tērvetes novada 

kopējā tēla reklāmas uzlabošanas, tiek regulāri atjaunoti reklāmas materiāli, novads tiek 

pārstāvēts dažādos pasākumos un tūrisma gadatirgos.  

TIC apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug, t.sk. pieaug ārvalstu apmeklētāju skaits, kas no 

2,7% 2003.gadā pieaudzis līdz 29% 2011.gadā. Starp ārvalstniekiem lielākā daļa apmeklētāju - 

72% 2011.gadā bijuši lietuvieši, 7% igauņi, 3,8% nīderlandieši, 3,3% vācieši. 

 

Apmeklētāji Tērvetes novada TIC. 
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Apmeklētāji dabas parkā „ Tērvete”. 
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Apmeklētāji  Tērvetes novada muzejos. 
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A.Brigaderes muzejs

Muzejs " Ķipi" 

Vēsturiski dabas parks attīstījies līdzās tādam Latvijā atpazīstamam kultūrvēsturiskam 

objektam kā A.Brigadares muzejs „ Sprīdīši”. Muzejs piedāvā iepazīties ar rakstnieces darba 

un atpūtas vietu laika posmā no 1922.g.līdz 1933.g. Ēka celta 1840.gadā kā pirmās Tērvetes 

ūdensdzirnavas, vēlākos gados šeit bijusi skola, bet 1922.gadā "Sprīdīši" pārgājuši rakstnieces 

īpašumā. “ Sprīdīšos” uzrakstīti daudzi rakstnieces darbi, arī atmiņu triloģija "Dievs. Daba. 

Darbs". Muzejā aplūkojamas trīs rakstnieces dzīvojamās istabas, kas saglabājušas tā laika 

izskatu, un no Rīgas atvestā darbistabas iekārta. “ Sprīdīšu” teritorijā atrodas dendrārijs, kas 

iekļauts īpaši aizsargājamo dabas objektu sarakstā. Muzejs attīstījis savu piedāvājumu, 

izveidojot arī viesu māju un pirti, izīrē talpas kafejnīcai, rīko pasākumus. Muzeja īpašnieki 

aktīvi piesaista ES fiinansējumu ēku uzturēšanai un sakārtošanai. 
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Dobeles novada grāmatnieku muzejs „Ķipi” atrodas Latvijas diżgrāmatnieka Jāņa Rapas 

(1885-1941) dzimtajās mājās. Tā ekspozīcijā - izdevniecību "Valters un Rapa", "Vaiņags", 

"Zemnieka Domas" grāmatas. Regulāri muzejā notiek kāds ar grāmatu saistīts sarīkojums. 

Viesojas rakstnieki, mākslinieki, tulkotāji, aktieri, mūziķi, redaktori un izdevēji. Te apskatāmas 

senu mācību grāmatu, grāmatzīmju un rokdarbu kolekcijas, kas tiek regulāri papildinātas. 

Tērvetes senvēstures muzejs “Jērumos” izveidots salīdzinoši nesen, aktīviem, Tērvetes 

vesturē ieinteresētiem jauniem cilvēkiem pašu spēkiem uzbūvējot guļbūves muzeja ēku, 

iekārtojot ekspozīciju, organizējot pasākumus. Ekspozīcijā apskatāmi zīmējumi, rotas, tērpi un 

ieroči, kā arī atsevišķi sadzīves priekšmeti no Tērvetes senvēstures. Kopš 2009.gada uzsākta 

Tērvetes pils replikas būvniecība muzejam piederošajā īpašumā. Tā realizācija plānota vairākās 

kārtās un tam piesaistīts ES finansējums.  

Lielākā problēma ar tūrismu saistīto uzņēmējdarbības nozaru attīstībā Tērvetes novadā ir 

iedzīvotāju aktivitātes trūkums, jaunu cilvēku neiesaistīšanās biznesa vides veidošanā, 

neelastīga domāšana. Tādēļ pastāv zināms neizskaidrojams fenomens, ka līdzās gadu gaitā 

stabilai dabas parka kā galvenā tūrisma objekta attīstībai nenotiek līdzvērtīga citu tūrisma 

produktu piedāvājuma attīstība. Protams, viens no iemesliem ir arī līdzšinējais tūrisma plūsmas 

sezonas raksturs, kā arī Latvijas iedzīvotāju zemā pirktspēja. Tomēr jau fakts, ka vienīgais 

ēdināšanas uzņēmums, kurš darbojas divās kafejnīcās, reģistrēts Jelgavas nevis Tērvetes 

novadā, liek domāt, ka līdzšinējā novada uzņēmējdarbības attīstība nav pareizajā gultnē. Te, 

līdzīgi kā lauksaimniecības uzņēmumu gadījumā, jādomā par veiksmīgāku skolu profesionālās 

izglītības ievirzi un sadarbību ar uzņēmējiem, kā arī uzņēmēju savstarpēju sadarbību. 

Arī līdzšinējos attīstības koncepcijas un programmas dokumentos prognozētās amatniecības 

attīstības tendences Tērvetes novadā diemžēl nav konstatējamas. Iespējams, tas saistīts arī ar 

lēno zemnieku sētu iesaistīšanos tūrismā, kā arī ar zemo uzņēmējdarbības aktivitāti laukos 

vispār. Līdz ar to attīstības programma apskata amatniecību tūrisma nozares ietvaros, bet ne kā 

patstāvīgu nozari. 

Reāla amatniecības attīstības iespēja meklējama kopējos projektos ar skolām un NVO, 

organizējot, piemēram, tematiskas bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuras: 

1. būtu tematiski raksturīgas tieši Tērvetei – A.Brigaderes varoņi, dabas parks u.c., 

2. piedāvātu apgūt praktiskas iemaņas dažādos amatniecības veidos saistībā ar plānotajām 

aktivitātēm, 

3. ļautu nometņu dalībniekiem reāli iesaistīties praktisko pasākumos, piemēram, dabas 

parka tālākajā labiekārtošanā, 

4. kā mācībspēkus piesaistītu gan vietējos, gan viesu pasniedzējus, gan amatniecības skolu 

audzēkņus – praktikantus. 

Amatniecības un tūrisma attīstības veicināšanai atjaunojama Labrenču tirgus tradīcija, arī citu 

tirgus dienu organizēšana vēsturiskajā centrā, dabas parkā, sanatorijā. Labs aizsākums 

amatniecības popularizēšanai ir  Zemgaļu svētku organizēšana pie Tērvetes vēstures muzeja. 

Svētkos darbojas arī amatnieku tirgus un tie notiek kā tradicionāli svētki Tērvetē jau 8 gadus. 

Regulāra tirdzniecība kopš 2012.gada sezonas sākuma iespējama dabas parka informācijas 

centra laukumā. Tā ir iespēja tirgot ne tikai amatniecības izstrādājumus, bet arī stādus, augļus, 

ogas, dārzeņus. Apkārtējo mājsaimniecību iedzīvotājiem jāreklamē šī iespēja papildus nopelnīt. 

 Amatniecības popularizēšanā pirmais solis varētu būt mērķtiecīga skolu mājturības 

programmu izvērtēšana un papildus interešu pulciņu/grupu  amatniecības nodarbību   

piedāvājums gan bērniem, gan pieaugušajiem – mūžizglītības programmu ietvaros. Arī šīs 

aktivitātes būtu veicamas sadarbībā ar NVO. 
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 Viesu māju u.c. naktsmītņu piedāvājuma paplašināšana 

Diemžēl jākonstatē, ka vēl aizvien nav pietiekami attīstījies viesu māju vai cita veida 

naktsmītņu ( kempingi, vasaras mājiņas) tīkls Tērvetes novadā. Tas ir grūti izskaidrojams, 

ņemot vērā dabas parka „Tērvete” ilggadīgo attīstības vēsturi un apmeklētāju skaita regulāro 

pieaugumu. Viens no iemesliem ir finansiālā atbalsta trūkums no dažādiem fondiem, kā arī 

šāda finansējuma saņemšanas vērtēšanas kritēriji, kur bieži netiek ņemts vērā tieši esošās 

apkārtējās tūrisma infrastruktūras pozitīvais fons. Līdz šim Tērvetes novadā naktsmītnes 

piedāvā: RC „ Tērvete” ( tikai 2 labiekārtoti numuri ar atsevišķiem sanmezgliem ), pārējie – 

lētāki numuri, kur labierīcības gaitenī. Cenas – ekonomiskas. Viesu nams „Laima” Tērvetē 

ar pārtraukumiem strādā jau vairākas sezonas, līdz šim piedāvāja izmitināt 15-20 cilvēkus 

labiekārtotos numuros ar ēdināšanu. Cenas – virs vidējā. Viesu nams „ Sprīdīši”  piedāvā 

pirti, virtuvi un četrus 2-vietīgus numurus. Cenas – draudzīgas. Viesu nams „Amatnieki” 

Kroņaucē – piedāvā četrus 2-vietīgus labiekārtotus numurus, pirti un gultas vietas bēniņos. 

Cenas draudzīgas. Tuvākie viesu nami vēl atrodas Zaļenieku novadā. Domājams, brīva niša 

ir atsevišķas mājiņas, mājas daļas, ko var izīrēt ģimenēm ar bērniem vai atsevišķiem pāriem, 

radošiem cilvēkiem ilgstošākai atpūtai. Šādas iestrādes jau ir „ Pļaveniekos” un 

„Maziļļēnos” pie Tērvetes ciemata, kur top atsevišķas brīvdienu mājas.  

 Tūrisma aktivitāšu un jaunu produktu piedāvājuma paplašināšana 

2012.gada sākumā dabas parks „Tērvete”, piesaistot ekspertus un arī pašvaldības attīstības 

plānošanas speciālistus, uzsāka dabas parka un apkārtējo teritoriju izvērtēšanu tūrisma 

attīstības koncepcijas izstrādei. Šī iniciatīva izkristalizēja jaunas idejas un iespējas Tērvetes 

tūrisma tēla uzlabošanai un mārketingam. Ņemot vērā, ka jau 2011.gadā dabas parka 

apmeklētāju skaits sasniedza 77 tūkstošus, tiek plānoti paralēli un saskaņoti gan dabas 

aizsardzības, gan jaunu teritoriju attīstības pasākumi. Ar 2016. gadu plānots uzsākt jauna 

interaktīvā  meža izziņas centra darbību. Perspektīvā plānotas arī citas aktivitātes. 

Pašvaldības skatījumā galvenais uzdevums iesaistīt tūrisma piedāvājuma veidošanā pēc 

iespējas vairāk ap Tērveti esošo iedzīvotāju un uzņēmēju, t.sk. RC „ Tērvete”. 

 

Tūrisms 

SVID analīze 

1.Spēki: 

 Rīgas, Jelgavas un Bauskas tuvums, 

 vērtīga dabas pamatne ( dabas parks, dižkoki, interesants reljefs Zemgales līdzenumā, 

Latvijā augstākās un vecākās priedes), 

 bagāts kultūrvēsturiskais mantojums ( pilskalni, arhitektūras pieminekļi ), 

 stabilas tūrisma tradīcijas, Tērvetes vārda atpazīstamība tūrisma tirgū ( A.Brigaderes 

māja-muzejs, dabas parks “Tērvete”), kā arī citās jomās ( Tērvetes alus, zirgi ), 

 a/s „ Latvijas valsts meži” investīcijas tūrismā un meža izglītībā: dabas parka objekti,  

informācijas centrs, stāvvietu infrastruktūra, reklāmas kampaņas, zīmola mammadaba 

atpazīstamība utt., 

 dabas parka „ Tērvete” apmeklētāju skaita stabils ikgadējs pieaugums, 

 aktīvs un rezultatīvs TIC darbs Tērvetes novadā un dabas parkā, t.sk. mārketingā, 

uzņēmēju apvienošanā, novadu sadarbībā, 

 jaunu, aktīvu zemes/ēku īpašnieku iesaistīšanās tūrisma produktu un pakalpojumu 

izveidē novada teritorijā ( „ Īkšķīši”, „ Ores” ), 

 tālejoši dabas parka attīstības plāni – interaktīvā meža izziņas centra plānošana, 

atrakciju parka, dzīvnieku parka u.c. plānošana, 

 bagātas kultūras pasākumu tradīcijas (dabas parka pasākumi, Zemgaļu svētki, Jāņi u.c.) 

 dabas parka izglītojošās skolēnu „ zaļās” u.c. tematiskās  nometnes,  
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 daudz labu dabas gidu, arī ar lietuviešu valodas zināšanām, 

 aktīvi, zinoši, tūrismā darboties griboši cilvēki (“Sprīdīšos”, “Ķipos”, “Kliņģeros”, 

“Jērumos”, dažādās NVO , skolotāji un skolēni Bukaišos .), 

 RC  “Tērvete” ar plašu apmeklētāju loku, 

 spēcīgas papildnozares tūrisma attīstības veicināšanai – alus ražošana, zirgkopība, 

 Augstkalnei ir robežas pārejas punkts ar  Lietuvas Republiku. Savukārt kopš 2010.gada 

vērojams būtisks Lietuvas tūristu pieplūdums Tērvetes dabas parkā. 

2. Vājumi: 

 neapmierinoša valsts ceļu un transporta infrastruktūra līdz Tērvetei, 

 atsevišķu tūrisma objektu apgrūtināta pieejamība slikto iekšējo ceļu dēļ ( Staburags, 

armijas bāze, „ Dzintarlāči’  ),  

 ceļa zīmju un norāžu trūkums novadā kopumā, kā arī tieši uz tūrisma objektiem, 

 tūrisma objektu apmeklētāji novadā uzturas pārsvarā tikai 1 dienu, 

 trūkst tūrisma pakalpojumu ārpus sezonas ( rudens-ziemas mēnešos), 

 nepietiekošs pakalpojumu klāsts tūrisma sezonas laikā ( naktsmītnes lielam cilvēku 

skaitam par pieņemamu cenu un ar apmierinošu servisu ), 

 vāji attīstītas velotūrisma iespējas ( veloceliņi, kartes ), 

 atsevišķos gadījumos īpašuma formas ( kara bāze ) vai aizsargjoslu ierobežojumi traucē 

tūrisma objektu attīstībai,  

 nepietiekami aktīva uzņēmēju sadarbība vienotas tūrisma politikas veidošanā un 

mārketingā novadā,  

 ļoti maz lauku māju kā tūrisma objektu; vāja iedzīvotāju interese par iesaistīšanos 

tūrisma biznesā, 

 trūkst iniciatīvas tūrismu un amatniecību veicinošu pasākumu veidošanā un 

organizēšanā. 

3. Iespējas: 

 uzlabot sadarbību starp esošo un potenciālo tūrisma objektu īpašniekiem, 

 uzlabot esošo tūrisma infrastruktūras kvalitāti ( informācija, ēdināšana, tualetes, 

tirdzniecība, naktsmītnes, gidi ), 

 veicināt jaunu tūrisma objektu veidošanos, jo sevišķi – ārpus sezonas, 

 uzlabot vides un ainavas kvalitāti, 

 aktivizēt zemniekus un uzņēmējus lauku tūrisma attīstībai, 

 veselības un atpūtas piedāvājuma paplašināšana, attīstot RC „ Tērvete” , 

 izmantot esošo Tērvetes vārda atpazīstamību dažādu pakalpojumu un piedāvājuma 

reklāmā, 

 sadarboties ar citiem reģiona tūrisma objektiem ( informācija, pasākumi), 

 iedibināt jaunas tūrismu un amatniecību veicinošas tradīcijas – pasākumus ( Labrenču 

tirgus, attīstīt skolēnu un bērnu vasaras amatniecības nometnes ). 

4. Draudi. 

 tūrisma infrastruktūras nepietiekama attīstība un zema ekonomiskā efektivitāte, 

 tūrisma objektu, īpaši ūdenstilpņu, pieejamības samazināšanās saistībā ar īpašuma 

formām, 

 tūrisma piedāvājuma sašaurināšanās,- iespējama tūristu plūsmas samazināšanās. 

VEICAMIE PASĀKUMI 

1. vienotas Tērvetes novada teritorijas, kā arī Zemgales tūrisma attīstības politikas veidošana ( 

sadarbība politiķu un TIC – u, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju – uzņēmēju vidū ), 

2. regulāra dalība lielākajos tūrisma gadatirgos ar aktuālu, vizuāli pievilcīgu un informatīvi 

bagātu reklāmas materiālu vairākās valodās, kas tiktu katru gadu aktualizēts, sadarbojoties 

visiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 
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3. jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanās veicināšana ( RC „ Tērvete” attīstība, dabas parka 

„ Tērvete” interaktīvā meža izziņas centra, atrakciju parka u.c. izveidošana, Tērvetes 

vēstures muzeja kompleksa paplašināšana, Labrenču tirgus tradīcijas atjaunošana, bērnu 

tematisko amatniecības nometņu organizēšana), 

4. tūrisma infrastruktūras uzlabošana ( veloceliņi, stāvlaukumi, zīmes un norādes ) , 

(pašvaldības un uzņēmēju līdzekļi, investīciju piesaiste ), 

5. jau esošo tradicionālo kultūras pasākumu uzlabošana un kvalitatīvas reklāmas veidošana   ( 

Jāņi, tūrisma sezonas atklāšanas svētki, zirgu sporta un alus svētki, Miķeļdienas sporta 

svētki RC „Tērvete”, Zemgaļu svētki ), 

6. zemes/ēku īpašnieku – potenciālo lauku tūrisma dalībnieku apzināšana un pārrunas ar 

viņiem, apmācība, informācijas sniegšana ( pašvaldības darbinieki, TIC, NVO ), 

7. Tērvetes vēsturiskā centra labiekārtošana ( ietves, pārejas, mazās arhitektūras formas, ceļu 

kvalitātes uzlabošana ( uz kapiem, uz Labrenčiem ), autobusu pieturas vizuālā tēla 

uzlabošana utt.), 

8. ēdināšanas pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana un uzlabošana, 

9. Kalnamuižas baznīcas un grāfu Pālēnu kapličas Tērvetē, Mežmuižas baznīcas un 

Mežmuižas pils kā tūrisma apskates objektu sakārtošana un iesaistīšana apritē, 

10. darbs ar konkrētu mērķa grupu piesaistīšanu: 

 ģimenes ar bērniem, 

 skonieku grupas,,  

 kāzu, bērnības svētku, pilngadību viesi ( dabas parks, RC „Tērvete”, A/S „A/f 

Tērvete”, viesu nami – piedāvā atrakcijas, iznomā telpas, naktsmītnes un nodrošina 

ēdināšanu ), 

 velotūristi, 

 dabas baudītāji – staigātāji, atpūtnieki, mākslinieki, 

 dabas izzinātāji – vērotāji, pētnieki, 

 vēstures interesenti, 

 ārzemju tūristi ( piedāvājums – vēsture, daba, bijusī raķešu bāze, kultūras pasākumi 

), 

 sportisti ( orientieristi u.c. ), 

 konferenču un semināru dalībnieki ( dabas parka, RC „Tērvete”, A/S „A/f Tērvete” 

iznomā telpas un nodrošina ēdināšanu ), 

 amatnieki. 

Visi minētie pasākumi veicami sadarbībā: Tērvetes novada dome, Tērvetes TIC, NVO, AS 

„Latvijas valsts meži”, A/S „Agrofirma Tērvete”, „Sprīdīši”, „Ķipi” u.c. tūrismā ieinteresētie 

uzņēmēji un zemes/ēku īpašnieki. 
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2. daļa 

Tērvetes novada attīstība. 
Tērvetes novada teritorijas attīstību var nodrošināt tikai kompleksa visu iepriekš analizēto 

problēmu risināšana. Tam nepieciešama prasmīga pārvaldība: 

1. savstarpējā sadarbība visu novada teritorijas attīstībā ieinteresēto fizisko un juridisko 

personu starpā, 

2. aktīva pašvaldības politiķu darbība, piem. LPS ietvaros, risinot valstiska rakstura 

problēmas, kas kavē pašvaldību teritoriju attīstību, 

3. plānveidīga un pārdomāta iesaistīšanās dažādos investīciju projektos, 

4. augsta līmeņa kvalifikācijas speciālistu nodrošināšana novada iestādēs un 

struktūrvienībās, 

5. novada teritorijas un objektu lietderīgas izmantošanas pārraudzība, pārdomāta un 

pēctecīga teritorijas attīstības plānošana, 

6. iedzīvotāju aktīvas pilsoniskās pozīcijas veidošana, iesaistoties novada attīstības 

politikas veidošanā un realizācijā ( īpaši aktuāls darbs ar jauniešiem skolās ). 

Izstrādājot attīstības programmu 2005.-2017.gadam, 2003.-2004.gadā vairākās tikšanās reizēs 

ar iedzīvotājiem, deputātiem un attīstības plānošanas darba grupu, kā arī organizējot iedzīvotāju 

aptauju, tika noteiktas aktuālākās problēmas Tērvetes novada teritorijas veiksmīgai 

tālākattīstībai. Šo problēmu risināšanai plānošanas darba grupa izstrādāja Rīcības programmu. 

Aktualizējot attīstības programmu, 2011.gada nogalē un 2012.gada sākumā tika izvērtēta 

iepriekšējā rīcības programma, konstatējot vēl aizvien aktuālos pasākumus, jaunās problēmas, 

kā arī jau padarīto.  

 

 

STRATĒĢISKĀ   DAĻA. 
 

1. TĒRVETES NOVADA NĀKOTNES VĪZIJA. 

 

Tērvetes novads attīstības vīzijā ir teritorija, kurā : 

 

 Tērvetes novads ir patstāvīga administratīvi teritoriālā vienība, 

 dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ir harmonijā ar mūsdienīgu dzīves un atpūtas 

vidi, 

 noris aktīva saimnieciskā dzīve, 

 saskaņoti tiek risinātas sociālās, vides un tautsaimniecības problēmas, 

 Tērvetes novads ir starptautiski atpazīts dabas tūrisma centrs, 

 Tērvetes novads ir populārs atpūtas, rehabilitācijas un veselības centrs, 

 Tērvetes novads ir viens no Latvijā atpazīstamākajiem lauksaimnieciskās darbības 

centriem, 

 Tērvetes novada teritorija ir vieta, ko labprāt izvēlas par dzīves vietu arī tie, kam darba 

vieta ir citur. 
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2. TĒRVETES  NOVADA  EKONOMISKĀ  SPECIALIZĀCIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemot vērā esošos resursus, novadā uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai jābalstās uz sekojošām 

tautsaimniecības nozarēm: 

Lauksaimnieciskā ražošana ( piena un gaļas lopkopība, graudkopība, dārzeņu 

un augļu audzēšana, biškopība ); 

Tūrisma attīstība ( dabas, izziņas, kultūrtūrisms, aktīvā atpūta, radošās un bērnu nometnes, 

ēdināšanas serviss, naktsmītnes ); 

Orientēšanās uz nelielām “tirgus nišām” preču un pakalpojumu tirgū jau esošajās nozarēs; 

pakalpojumu dažādošana, pateicoties esošajiem resursiem un pieprasījumam; 

 Jaunus pakalpojumu attīstība, analizējot pieprasījumu  (sadzīves pakalpojumi, kokapstrāde, 

būvdarbi). 

 

 

3. STRATĒĢISKIE ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratēģiskie mērķi ir pamats prioritāšu definēšanai un turpmāko veicamo darbību noteikšanai. 
 

STRATĒĢISKO  MĒRĶU  PRIORITĀTES: 
 

SM1:   – Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība: Iedzīvotāji, Izglītība, Sports, Kultūra, 

Patriotiskā audzināšana, Veselīgs un aktīvs dzīves veids, Veselības aprūpe, Sociālie 

pakalpojumi un Drošība. 

 

SM2: -  Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide: Mobilitāte, Sasniedzamība, 

Inženiertehniskā infrastruktūra, Publiskā infrastruktūra un Vides aizsardzība. 

 

SM3: -  Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība: Pārvalde, Uzņēmējdarbība, Sadarbība. 
 

SM 1  

Aktīva, 

apmierināta, 

izglītota 

sabiedrība 

SM 2  

Kvalitatīva 

dzīves, 

atpūtas un 

darba vide  

SM 3 

Attīstībai un 

sadarbībai 

atvērta 

pašvaldība 

EIROPĀ: 

Eiropas 

nozīmes 

dabas 

tūrisma 

centrs 

LATVIJĀ: 

Valsts nozīmes 

lauksaimniecības 

un tūrisma 

centrs 

ZEMGALĒ: 

Reģiona nozīmes 

lauksaimniecības, 

atpūtas un 

rehabilitācijas 

centrs 
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STRATĒĢISKO MĒRĶU SASKAŅOTĪBA AR ILGTERMIŅA PRIORITĀTĒM, VIDĒJĀ 

TERMIŅA PRIORITĀTĒM UN RĪCĪBĀM 

 
Stratēģiskie 

Mērķi ( SM ) 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes (IP) 

 

Vidēja termiņa 

prioritātes (VP) 

Rīcības 

SM1 

Aktīva, 

apmierināta, 

izglītota 

sabiedrība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM2 

Kvalitatīva 

dzīves, 

atpūtas un 

darba vide 

 

 

IP1: Iedzīvotājiem 

pieejami kvalitatīvi 

izglītības, 

kultūras, sporta, 

brīvā laika, 

veselības un 

sociālie 

pakalpojumi, un 

droša dzīves vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP2: Modernas 

transporta, sakaru, 

ūdenssaimniecības, 

siltumapgādes 

sistēmas, 

nodrošinot  

vides resursu 

VP1: Kvalitatīvas 

izglītības 

pieejamība un 

attīstība 

 

 

 

 

VP2: Kultūras 

infrastruktūras un 

kultūrvides 

attīstība 

 

 

 

 

 
VP3:  

Iedzīvotāju 

aktivitātes un 

radošuma 

attīstīšana 

 

 

VP4: Veselīga 

dzīvesveida 

popularizēšana, 

sporta, veselības 

pakalpojumu 

nodrošināšana 

 

 

VP5: Sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība un 

pakalpojumu 

dažādošana 

 

 

VP6: Sabiedriskās 

kārtības un 

drošības 

nodrošināšana. 

 

VP7: Teritorijas 

sasniedzamības un 

iedzīvotāju 

pārvietošanās 

iespēju uzlabošana. 

 

 

R1: Izglītības iestāžu optimizēšana; 

R2: Izglītības un pirmsskolas iestāžu ēku 

siltināšana un  modernizācija;  

R3: Izglītības kvalitātes paaugstināšana;  

R4: Profesionālās orientācijas un interešu 

izglītības attīstība; mūžizglītības 

popularizēšana 

 

R5: Kultūras iestāžu ēku siltināšana un 

modernizācija; 

R6: Kultūrvēsturiskā mantojuma 

infrastruktūras sakārtošana un nemateriālā 

kultūras mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana; 

R7: Kultūras pasākumu mārketinga, 

kvalitātes un pieejamības uzlabošana; 

 
R8. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas 

veicināšana dažādās dzīves jomās;  

Patriotisma audzināšanas attīstība un 

jauniešu atgriešanās veicināšana; 

R9: NVO darbības atbalsts un 

popularizēšana 

 

R10: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu 

un infrastruktūras attīstība; 

R11: Sporta un veselīga dzīves veida 

popularizēšana bērnu un jauniešu vidū; 

R12: Kvalitatīvu un sasniedzamu 

veselības pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana. 

 

R13: Sociālo pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana; 

R.14: Alternatīvu sociālo pakalpojumu 

attīstība; 

R.15: Sociālo pakalpojumu sniedzēju  

infrastruktūras attīstība un konkurētspējas 

celšana. 
 

R16: pašvaldības policijas darba kvalitātes 

un resursu attīstība; 

R17: brīvprātīgo ugunsdzēsēju materiāli 

tehniskās bāzes un kvalifikācijas attīstība 

 

R18: Valsts autoceļu stāvokļa uzlabošanas 

veicināšana 

R19. Pašvaldības ceļu tehniskā stāvokļa 

uzlabošana 

R20: Ceļu satiksmes drošības palielināšanas 

veicināšana 
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SM3 

Attīstībai un 

sadarbībai 

atvērta 

pašvaldība 

aizsardzību un 

attīstību nākotnē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP3: Investīciju 

piesaistes un 

nodarbinātības 

veicināšana, 

attīstīts tūrisms un 

lauksaimniecība, 

aktīvi uzņēmēji, 

efektīva publiskā 

pārvalde,  

radoša, sadarbībai 

atvērta sabiedrība 

 

VP8: Kvalitatīva 

komunālā 

saimniecība, 

teritorijas 

labiekārtošana un 

apsaimniekošana. 

 

VP9: Vides 

aizsardzība un 

pārvaldība. 

 

 

 

 

VP10: Pašvaldības 

darbības 

uzlabošana. 

 

 

VP11: Efektīvas 

ārējās 

komunikācijas 

un novada 

reklāmas tēla 

veidošana 

 

 

VP12: 

Uzņēmējdarbības 

un daudzveidīgas 

lauku teritoriju 

attīstības 

veicināšana 

R21. Ūdenssaimniecības attīstība 

R22. Efektīvas un ekonomiskas 

siltumapgādes nodrošināšana, dzīvojamo un 

sabiedrisko ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana 

R23. Publiskās ārtelpas teritoriju attīstība 

 

R24. Vides sakoptības nodrošināšana 

novada teritorijā ( atkritumu 

apsaimniekošana, degradējošu objektu 

sakārtošana) 

R25. Sabiedrības izglītošana dabas 

aizsardzības jautājumos. 

 

R26. Pašvaldības darbības profesionalitātes, 

un efektivitātes uzlabošana. 

R27. Novada teritorijas attīstības efektīva 

un pēctecīga plānošana. 

 

R28. Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar 

sabiedrību 

R29. Veidot un attīstīt dažādu 

nozaru pārstāvju un uzņēmēju sadarbību 

novada teritorijā un ārpus tās;  

R30. Mērķtiecīgi uzlabot Tērvetes novada 

teritorijas reklāmas menedžmentu 

 

R31. Veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbības 

attīstību, īpaši jaunu formu veidošanu,  

pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu 

 

 

Ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti 
 

Ilgtermiņā sasniedzamie 

rezultāti 

Rādītājs 

 

Bāzes 

gads 

Bāzes 

indikators 

Ilgtermiņā 

sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

 

Teritorijas attīstības indekss 2011 0,097 Pozitīvās 

vērtības 

pieaugums 

VARAM, 

VRAA 

Iedzīvotāju skaits 2011  4031 Pieaugums PMLP 

Iedzīvotāju dabiskā pieauguma saldo 2011 -17 Pozitīvs saldo  Pašvaldība  

Demogrāfiskā slodze 2011 486  CSP 

Bezdarba līmenis (%) 2011 9,7 Samazinājums NVA 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumi pašvaldības 

budžetā uz 1 iedzīvotāju (LVL) 

2011 171 Pieaugums Pašvaldības 

dati 

Ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību skaits (uz 

1000 iedzīvotājiem) 

2010 64 Pieaugums CSP 
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Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie virzieni, lai nodrošinātu ilgtermiņa prioritāšu 

sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada esošo 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 Pašreizējā 

vērtība 

 

2018.gadā 

sasniedzamais 
rezultāts 

Avots 

 

Iedzīvotāju skaits 2011 4031 nesamazinās PMLP 

Trūcīgo personu skaits 2011 987 samazinās Pašvaldības dati 

Izglītojamo skaits PII 2011/2012 87 100 Pašvaldības dati 

Izglītojamo skaits 

vispārējās izglītības iestādēs 

2011/2012 360 340  Pašvaldības dati 

 

Kultūras pasākumu 

skaits 

2011 85 nesamazinās Pašvaldības dati 

Medicīnas pakalpojumu 

sniedzēju skaits 

2011 4 4 Pašvaldības dati 

Ceļu segums uz 

pašvaldības ceļiem 

asfaltēti, km 

grantēts segums, km 

bez seguma, km 

2011 176,5 

 

23,6 

104,2 

48,7 

176,5 

 

25 

126,5 

25 

Pašvaldības dati 

 

Centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas patērētāju skaits 

2011 553 nesamazinās Pašvaldības dati 

 

Centralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

patērētāju skaits 

2011 533 nesamazinās Pašvaldības dati 

 

Bezdarbnieku skaits 2011 vid. 293 jeb 

10,6 % 

Vid.7% NVA 

Pašvaldības budžeta: 

ieņēmumi (Ls) 

izdevumi (Ls) 

2011  

2 109 059 

2 335 697 

 

pieaug 

Pašvaldības dati 

 

Tūristu apmeklētība novadā 2011 ~86 000 ~100 000 TIC 

RC”Tērvete” klientu skaits 

sezonā 

2011 1106 ~1300 RC” Tērvete”  

SAC „ Tērvete” klientu 

skaits: 

t.sk.bērni 

t.sk.vecie ļaudis 

2011 106 

 

22 

84 

pieaug SAC „ Tērvete”  
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4. ATTĪSTĪBAS   PROGRAMMAS   SASKAŅOTĪBA   UN   PĒCTECĪBA 

 

Tērvetes novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar nacionālā un reģionālā līmeņa 

plānošanas dokumentiem: “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam” un 

“Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam”, pētījumu „Pilsētas – lauku 

mijiedarbība Zemgales plānošanas reģionā”, „Zemgales tūrisma attīstības stratēģiju 2008.-

2014.gadam”.  

Izstrādājot Attīstības programmu, tika izvērtēti visi iepriekšējā perioda Tērvetes novadu  

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kā arī ņemts vērā spēkā esošais novada teritorijas 

plānojums un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Tērvetes novads ( Jelgavas, Auces un 

Dobeles novadu) spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 

Pirmo reizi ir izstrādāta ilgtermiņa attīstības stratēģija, definēti Tērvetes novada ilgtermiņa 

stratēģiskie mērķi, virzieni, rīcības un uzdevumi turpmākajai novada attīstībai. 

 

Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā sasaiste 

Saskaņotība:  Saistošie noteikumi Nr. 12 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2005. - 2017. 

ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(spēkā esošs). Šajā dokumentā minēti galvenie Tērvetes novada attīstības virzieni, kuri izriet 

jau no iepriekšējās Tērvetes novada Attīstības programmas: labvēlīgas dzīves vides 

nodrošināšana iedzīvotājiem – t.i. teritorijas un pakalpojumu pieejamība, dabas un 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, nacionālas nozīmes l/s teritoriju aizsardzība, tūrisma un 

uzņēmējdarbības objektu attīstība.  

Līdzšinējās Attīstības programmas rīcības plāna realizācija skatāma pielikumos. 

 

Sasaiste ar kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentiem. 

Ar Auces novadu Tērvetes novadam ir kopīgas intereses dabas lieguma „Ukru gārša” 

apsaimniekošanā, kas atrodas abu novadu teritorijā, kā arī pastāv jau esoša sadarbība gan ar 

Auces, gan Dobeles novadiem kopīgu tūrisma produktu un to reklāmas veidošanā. Tērvetes un 

Auces novadu teritorijas šķērso valsts reģionālais autoceļš P96 Pūri-Auce-Grīvaiši, kas tos 

sasaista ar reģiona centru Jelgavu. 

Spēkā esošā Dobeles novada Attīstības programma apstiprināta 2011.-2014.gadam un  

cita starpā nosaka Dobeles novada virzību gan uz lauksaimniecības teritoriju attīstību, gan 

tūrisma attīstību, kas ir arī Tērvetes novada galvenās specializācijas jomas. Tērvetes un 

Dobeles novadu teritorijā atrodas dabas liegums „Skujaines un Svētaines ieleja”, kura 

apsaimniekošanā abiem novadiem jāsadarbojas. Abu novadu teritorijas šķērso valsts reģionālie 

autoceļi P103 Dobele-Bauska un P96 Pūri-Auce-Grīvaiši, kas ir pašvaldību iedzīvotājiem 

nozīmīgi un svarīgi transporta koridori. 

Gan Tērvetes, gan Dobeles novadu robežteritorijās atrodas nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritorijas, kuras būtu jāizmanto un jāattīsta tā, lai aizsargātu vērtīgos 

attīstības resursus kā nacionālo bagātību. 

Jelgavas novadam un Tērvetes novadam kopīgi attīstības virzieni ir gan lauksaimniecības 

teritoriju attīstība, gan tūrisma attīstība – konkrēti - dabas parka „Tērvete” apsaimniekošana, 

kas atrodas abu novadu teritorijā. Tāpat būtiska abiem novadiem ir perspektīvā veloceliņu tīkla 

attīstība tūrisma produktu dažādošanai. 

Abu novadu robežteritorijās atrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, 

kuras būtu jāizmanto un jāattīsta tā, lai aizsargātu vērtīgos attīstības resursus kā nacionālo 

bagātību. Jelgavas un Tērvetes novadu teritorijas šķērso reģionālais autoceļš P 95, kas savieno 

Lietuvas robežu ( Žagare ) ar Jelgavu. 

Novadu sadarbība būtu jāpaplašina arī citās jomās, piemēram, civilās aizsardzības jomā. 
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Sasaiste ar Zemgales reģiona plānošanas dokumetiem: 
Ar 2007.gada 16.oktobra Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmums 

Nr.131 (prot. Nr.11) „Par Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma laika periodam no 

2006.-2026. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināts Zemgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojums.  

Zemgales lauku teritoriju attīstību plānots balstīt uz tradicionālo, bioloģisko 

lauksaimniecību, mežsaimniecību, mežrūpniecību un tūrismu. Savukārt iepriekšminēto nozaru 

attīstībai jābalstās uz zinātnes iesaisti jaunu tehnoloģiju, jaunu produktu izstrādē, izmantojot 

reģiona teritoriju dabas dotās un ražošanā sasniegtās priekšrocības. 

Lauku teritorijās ekonomiku plānots dažādot, papildinot tradicionālo lauksaimniecības 

sektoru ar citiem darbības veidiem, piemēram, kā bioloģiskā lauksaimniecība, netradicionālie 

lauksaimniecības sektori, nepārtikas patēriņa preču ražošana, amatniecība un lauku tūrisms. 

Kā lauku vīzija ir noteikta: Zemgales lauku teritoriju līdzsvarotu attīstību sekmē efektīvi, 

tirgus orientēti, vidi saudzējoši, konkurētspējīgi uzņēmumi, zemnieku saimniecības, saglabājot 

reģionam raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kas nodrošina cilvēkam kvalitatīvu dzīves vidi. 

Lai sasniegtu šo vīziju noteikti vairāki mērķi: 

1) Lauku teritoriju līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana. 

2) Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un attīstības 

sekmēšana. 

3) Izmantojot dabas resursus, pielietot ilgtspējīgas izmantošanas un apsaimniekošanas 

principus. 

Līdz ar to Tērvetes novada stratēģiskie mērķi, kā arī ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes ir 

plānotas saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona stratēģisko mērķi – dzīves kvalitātes 

nodrošināšana Zemgalē, un vidēja termiņa prioritātēm: 1) izglītots, radošs un konkurētspējīgs 

cilvēks, 2) zināšanu ekonomikas attīstība, 3) kvalitatīva dzīves vide. 

 

Tērvetes novada AP 2012.-2018. Zemgales reģiona attīstības vīzija 2006.-

2026. 

SM 1 : aktīva, apmierināta, izglītota 

sabiedrība 

SM 2 : kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba 

vide 

 Zemgale – labvēlīgas dzīves vides 

reģions; 

 reģions ar Zemgalei raksturīgo 

kultūrvidi un ainavu, kur saglabāts 

līdzsvars starp cilvēku un vidi; 

 

SM 3 : attīstībai un sadarbībai atvērta 

pašvaldība 

 reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu 

ekonomiku, ražotnēm un pakalpojumiem 

ar augstu pievienoto vērtību. 
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5. RĪCĪBAS PLĀNS 2012.-2018.GADAM 
Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem. 

Sadarbības līmenis (finansējums, risināšanas līmenis, iesaistītie partneri): I- vietējais, II- 

reģionālais, III- valsts, VI- starptautiskais 

Rīcības Uzdevumi Atbil-

dīgie 

Sadarbī

bas 

partneri 

Sadar

bības 

līmeņi 

Izpildes 

termiņi / 

periods 

Finanšu 

avoti vai 

resursi 

Rezulta-

tīvie 

rādītāji 

R1: Izglītības 

iestāžu 

optimizēšana 

U1.1.Tērvetes novada 

skolu reforma; 

U1.2. Skolēnu autobusu 

maršrutu pārskatīšana; 

U1.3. Reformēto skolu 

ēku/teritoriju 

izmantošanas plāns.  

Pašval- 

dība 

 

Izglīt. 

iestādes 

 

I;II,III 

 

I 

 

I 

2013./  

2014. 

uz 

05.2013. 

Uz 

05.2013. 

Pašvaldī

ba 

Pašvaldī

ba 

Pašvaldī

ba 

privāti 

Optimizēts 

skolu skaits 

un darbība  

R2: Izglītības 

un 

pirmsskolas 

iestāžu ēku 

siltināšana un  

modernizācija 

 

U2.1. A.Brigaderes 

pamatskolas siltināšana 

un rekonstrukcija; 

U2.2. Augstkalnes 

vidusskolas ēkas pamatu 

siltināšana; internāta un 

sporta zāles siltināšana un 

rekonstrukcija; 

U2.3. PII „Sprīdītis” 

siltināšana,  

rekonstrukcija; 

U2.4. PII „Zvaniņš” 

siltināšana; 

Pašval- 

dība 

 

Izglītī-

bas 

iestādes 

 

I,II,III,

IV 

2014./ 

2015. 

 

2016.- 

2018. 

 

2015./ 

2016. 

2018. 

Pašvaldī

ba 

ES fondi 

Uzlabots 

izglītības 

iestāžu ēku 

fiziskais 

stāvoklis 

 

Apkures 

resursu 

ekonomija 

R3: Izglītības 

kvalitātes 

paaugstinā- 

šana;  

 

U3.1. Izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes 

modernizēšana; 

U3.2. Pedagogu un skolu 

vadības kvalifikācijas 

celšana 

Pašval- 

dība 

 

Izglīt. 

iestādes 

NVO I,II,III,

IV 

Pastāvīgi 

 

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

Modernizēts 

konkurētspē

jīgs mācību 

process 

R4: 

Profesionālās 

orientācijas 

un interešu 

izglītības 

attīstība; 

Mūž-

izglītības 

popularizē-

šana.  

 

U.4.1. Daudzveidīga 

interešu izglītības 

piedāvājuma 

nodrošināšana izglītības 

iestādēs; 

U4.2. Uz teritoriju vērstas 

profesionālās orientācijas 

iekļaušana un tam 

atbilstošas materiāli 

tehniskās bāzes veidošana 

izglītības procesā; 

U4.3. Pārrobežu 

sadarbības projektu 

veidošana bērniem un 

jauniešiem ( svešvalodu 

apguve, sports, kultūra, 

māksla ) 

U4.4. Interešu grupu 

Izglīt. 

Iestādes 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldī

ba 

 

 

 

 

NVO 

Pašval- 

dība, 

 

 

NVO 

 

 

 

Sadarbīb

as 

partneri 

I,II,III, 

IV 

Ar 

2014./ 

2015. 

 

pastāvīgi 

 

 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 

 

pastāvīgi 

Pašvaldī

ba  

valsts 

 

Pašvaldī

ba 

reģions, 

valsts,  

 

privātie 

līdzekļi 

ES fondi 

 

 

Pašvaldī

Konkurēt-

spējīgs 

interešu 

izglītības 

piedāvā-

jums 

 

 

 

Radoši, 

aktīvi 

jaunieši 

 

 

 

Organizēta 
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veidošana dažāda vecuma 

auditorijai 

ba ES 

fondi 

interešu 

grupu 

darbība 

R5: Kultūras 

iestāžu ēku 

siltināšana un 

modernizācija 

 U5.1. Tērvetes kultūras 

nama ēkas siltināšana; 

U5.2. Kultūras iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes 

modernizācija; 

U5.3. Tērvetes estrādes 

rekonstrukcija. 

Pašvaldī

ba 

Kultūras 

iest. 

I,II,III,

IV 
2018.-

2019.g. 

 

Pastāvīgi 

2018.-

2019. 

Pašvaldī

ba   

ES fondi 

Mūsdienī-

gas, energo-

efektīvas 

kultūras 

iestādes, 

apkures 

resursu 

ekonomija 

R6: 

Kultūrvēsturis

kā mantojuma 

infrastruktū-

ras sakārto-

šana; nemate-

riālā kultūras 

mantojuma 

saglabāšana 

un popula-

rizēšana; 

U6.1. Kultūras 

mantojuma 

popularizēšana  

U6.2. Tērvetes kapličas 

sienu tīrīšana. 

U6.3.Sadarbības projektu 

veidošana ar ārvalstu 

partneriem 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma jomā 

Pašvaldī

ba 

VKPAI, 

baznīcu 

draudzes 

 

 

Sadarbīb

as 

partneri 

I,II,III,

IV 
Pastāvīgi 

 

2018.g. 

 

 

2018.g.  

Pašvaldī

ba 

ES 

fondi, 

reģions, 

valsts, 

privātie 

līdzekļi 

Popularizēts 

Tērvetes 

kultūrvēst. 

mantojums, 

sakārtota 

Tērvetes 

kapliča 

R7: Kultūras 

pasākumu 

mārketinga, 

kvalitātes un 

pieejamības 

uzlabošana; 

 

U7.1. Kultūras darbinieku 

kvalifikācijas celšana; 

U7.2. Kultūras pasākumu 

reklāmas un pieejamības 

uzlabošana ( transports) 

Kultūras 

nams 

Pašvaldī

ba 

I,II,III Pastāvīgi 

 

 

Pastāvīgi 

Pašvaldī

ba 

reģions, 

valsts 

 

Kvalitatīvi, 

pieejami, 

apmeklēti 

kult. 

pasākumi 

R8. Jauniešu 

līdzdalības un 

iniciatīvas 

veicināšana 

dažādās 

dzīves jomās; 

Patriotisma 

audzināšanas 

attīstība un 

jauniešu 

atgriešanās 

veicināšana; 

U8.1. Skolu un 

pašvaldības sadarbības 

uzlabošana;( projekti ar 

skolēnu piedalīšanos, 

piem., mājas lapa, 

pasākumu scenāriji  ) 

U8.2. Vasaras prakses 

vietu skolēniem 

veidošana pašvaldībā. 

U8.3.Īpašas patriotiskās 

audzināšanas 

programmas izstrāde un 

ieviešana novada 

izglītības iestādēs  

Pašval- 

dība 

 

 

 

 

 

 

Izglīt. 

iestādes 

 

 

 

 

Vietējie 

uzņēmēji 

 

I,II Pastāvīgi 

 

 

 

Ar 

2014./ 

2015. 

 

Pašvaldī

ba ES 

fondi, 

reģions, 

valsts, 

privātie 

līdzekļi 

Pašvaldības 

aktivitātēs 

iesaistīti 

jaunieši 

Izveidotas 

vasaras 

prakses 

vietas 

Ieviesta 

patriotiskās 

audzināš. 

programma 

R9. NVO 

darbības 

atbalsts un 

populari-

zēšana 

 

U9.1. NVO darbības 

veicināšana un 

popularizēšana ( 

pasākumi, pieredzes 

apmaiņas utml.)  

U9.2. Finansiāls atbalsts 

Pašval- 

dība 

 

NVO 

Pašval- 

dība 

Reģions, 

valsts 

(citas 

pašvaldī

bas un 

NVO) 

I,II,III Ar 

2014./ 

2015.m.

g. 

Pašvaldī

ba, ES 

fondi 

Saglabātas 

esošās,  iz-

veidotas 

jaunas 

NVO; 

pieaug 
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NVO projektu realizācijai 

sabiedriski nozīmīgām 

aktivitātēm 

NVO 

aktivitāšu 

skaits 

R10: Sporta 

un aktīvās 

atpūtas 

pakalpojumu 

un 

infrastruktūra

s attīstība; 

U10.1. Kroņauces 

stadiona rekonstrukcija; 

U10.2. Augstkalnes un 

Bukaišu sporta laukumu 

materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana; 

U10.3. Bērnu rotaļu 

laukumu iekārtošana 

visos novada ciematos; 

U10.4. Pārdomāta un 

organizēta sporta dzīve 

novadā (pasākumu 

kalendārs, sporta spēļu 

komandu veidošana, 

turnīri, sponsoru 

piesaiste) 

U10.5. Iesaistīšanās 

starpnovadu sporta 

pasākumos 

Pašval- 

dība,  

sporta 

darba 

koordina

tori 

 

 

NVO, 

izglītības 

iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimiņu 

pašvaldī

bas 

I,III,IV 2015.-

2016. 

Pastāvīgi 

 

 

2014.-

2018.g. 

 

Pastāvīgi  

 

 

 

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

Modernizēti 

sporta 

laukumi 

novada 

ciemos, 

iekārtoti 

rotaļu 

laukumi 

novada 

ciemos, 

sporta 

pasākumu 

un to 

dalībnieku 

skaita 

pieaugums 

R11: Sporta 

un veselīga 

dzīves veida 

popularizē-

šana bērnu un 

jauniešu vidū; 

 

U11.1. Skolu sporta 

nodarbību materiāli 

tehniskās bāzes 

uzlabošana; 

U11.2. Sporta skolotāju 

kvalifikācijas celšana; 

U11.3. Sporta nodarbību 

satura pārskatīšana 

skolās, veicinot pēc 

iespējas lielāka bērnu 

skaita piesaisti sporta 

aktivitātēm; 

U11.4. Ārpusstundu 

sporta nodarbību 

popularizēšana 

Pašval- 

dība 

 

 

Izglīt. 

iestādes 

 

 

 

Sporta 

darba 

koordin. 

Izglīt. 

iestādes 

 

 

Pašvaldī

ba 

 

 

 

 

NVO 

I,III,IV Pastāvīgi  

 

 

Pastāvīgi  

 

Ar 

2013./ 

2014.m.

g. 

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

 

 

 

Pašvaldī

ba valsts 

 

 

Pašvaldī

ba  

Skolēnu 

skaita 

pieaugums 

sporta 

pulciņos, 

rezultātu 

uzlabošanās 

sporta 

sacensībās 

R12:  Primāro  

veselības 

pakalpojumu 

pieejamības 

nodrošināšana 

 

U12.1. Ģimenes ārstu 

prakses vietu pieejamības 

atbalsta nodrošināšana 

iedzīvotājiem  

U12.2. Informācijas 

nodrošināšana par 

veselības pakalpojumu  

pieejamību pašvaldības 

mājas lapā, ārstu praksēs 

Pašval- 

dība 

 

 

Ģimenes 

ārstu 

prakses 

Ģimenes 

ārstu 

prakses, 

veselības 

aprūpes 

iestādes 

I,II,III Pastāvīgi 

 

 

 

Pastāvīgi   

Pašvaldī

ba 

ģimenes 

ārsti 

 

Pašvaldī

ba, 

ģimenes 

ārsti  

Iedzīvotājie

m 

sasniedzami 

primārie 

veselības 

pakalpojumi

,pieejama 

informācija 
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R13: Sociālo 

pakalpojumu 

kvalitātes un 

pieejamības 

uzlabošana; 

 

U13.1. Sociālo 

darbinieku kvalifikācijas 

uzlabošana 

U13.2.Regulāra 

iedzīvotāju informēšana 

par sociālo pakalpojumu 

pieejamību 

U13.3. Sociālā diensta 

telpu iekārtošana domes 

ēkas 1.stāvā ( pieejamība) 

Pašval- 

dība 

 

Sociālais 

dienests 

 

Valsts 

iestādes 

I,II,III 

 

 

 

 

I,II,III,

IV 

Pastāvīgi  

 

Pastāvīgi  

 

 

2014.-

2015.g. 

Pašvaldī

ba, 

valsts, 

ES fondi 

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

Apmācīti 

darbinieki, 

Iekārtotas 

viegli 

pieejamas 

telpas 

R.14: 

Alternatīvu 

sociālo 

pakalpojumu 

attīstība; 

 

U14.1. Drošības poga; 

U14.2. Bērnu/jauniešu 

centra izveide Kroņaucē. 

U14.3. Aprūpētāju un 

audžu ģimeņu tīkla 

paplašināšana novadā 

Pašval- 

dība 

 

Sociālais 

dienests, 

bāriņties

a  

Sociālās 

iestādes, 

reģiona 

un valsts 

institūc. 

NVO 

I,II,III,

IV 

 

 

I,II,III 

2016.-

2018.g. 

 

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

 

Pašvaldī

ba, 

privātie 

līdzekļi 

Ieviests pa-

kalpojums 

Drošības 

poga, 

izveidots 

bērnu/jaunie

šu centrs; 

paplašināts 

audžu 

ģimeņu un 

aprūpētāju 

tīkls 

R.15: Sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēju 

infrastruktūra

s attīstība un 

konkurētspēja

s celšana. 
 

U15.1. RC „Tērvete” 

attīstības plāna izstrāde; 

RC „Tērvete” 

rekonstrukcijas un 

modernizācijas 

plānveidīga uzsākšana; 

U15.2. SAC „Tērvete” 

izmaksu analīze, 

attīstības plāna izstrāde 

un  rīcību noteikšana 

konkurētspējas 

uzlabošanai  

Pašvaldī

ba, RC 

Tērvete 

 

 

Pašvaldī

ba 

SAC 

Tērvete 

 

Privātie 

uzņēmēji 

 

I,II,III,

IV 
Ar 

2013.g. 

 

 

Ar 

2013.g. 

Pašvaldī

ba, 

reģions, 

valsts, 

privātie 

līdzekļi, 

ES fondi 

Izstrādāti 

RC un SAC 

„Tērvete” 

attīstības 

plāni, 

noteiktas 

rīcības, 

piesaistīti 

investori, 

uzsākta RC 

rekonstrukc. 

R16: 

Pašvaldības 

policijas 

darba 

kvalitātes un 

resursu 

attīstība; 

 

R16.1.Pašvaldības 

policijas darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšana; 

16.2. Pašvaldības 

policijas materiāli 

tehniskās bāzes 

uzlabošana 

16.3. Policijas darba  

mērķtiecīga plānošana, 

ievērtējot pašvaldības 

aktualitātes un 

pasākumus. 

Pašvaldī

ba, 

pašvald. 

policija 

 

 I,II,III Pastāvīgi 

 

 

 

Pastāvīgi  

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba, 

reģions, 

valsts 

 

 

 

Pašvaldī

ba  

Izglītoti 

pašvaldības 

policijas 

darbinieki, 

atjaunota 

materiāli 

tehniskā 

bāze, 

plānveidīgs 

darbs 
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R17: 

Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

materiāli 

tehniskās 

bāzes un 

kvalifikācijas 

attīstība 

 

R17.1. BU vienību 

materiāli tehniskās bāzes 

plānveidīga atjaunošana; 

R17.2. BU dalībnieku 

kvalifikācijas celšana; 

R17.3. BU darbības 

popularizēšana jauniešu 

vidū ( skolas, sporta 

svētki) 

Pašvaldī

ba 

 

Valsts 

institūcij

as, 

BU,  

 

izglītības 

iest. 

I,II,III,

IV 
Pastāvīgi  

 

 

Pastāvīgi  

 

Pastāvīgi  

Pašvaldī

ba, 

reģions, 

valsts, 

ES fondi 

Pašvaldī

ba  

Atjaunota 

BU 

materiāli 

tehniskā 

bāze, 

iesaistīti 

jauni BU 

dalībnieki 

R18: Valsts 

autoceļu 

stāvokļa 

uzlabošanas 

veicināšana 

 

U18.1. Tērvetes novada 

teritorijas attīstībai 

stratēģiski nozīmīgu 

valsts ceļu posmu 

plānveidīga iekļaušana 

valsts prioritāro ceļu 

posmu sarakstā: 

 Autoceļa P95 posma 

Tērvete-Augstkalne 

rekonstrukcija un 

posma Augstkalne-

Lietuvas robeža 

asfaltēšana; 

  Autoceļa V1106 

posma Augstkalne-

Bukaiši rekonstrukcija/ 

asfaltēšana; 

 Autoceļa V1112 posma 

Tērvete-Mežmalieši 

rekonstrukcija, t.sk. 

400 m posma  

asfaltēšana Tērvetē; 

 Autoceļa V1111 posma 

Mežmalieši-Rociņas 

rekonstrukcija 

Pašvaldī

ba 

Valsts 

institūcij

as: 

VAS„ 

Latvijas 

valsts 

ceļi”,     

( SM ), 

LPS 

III,IV 2012.-

2018. 

 Tērvetes 

novadam 

svarīgu 

valsts ceļu 

posmu 

garantēta, 

pakāpeniska 

sakārtošana  

R19. 

Pašvaldības 

ceļu tehniskā 

stāvokļa 

uzlabošana 

 

U19.1. Pašvaldības ceļa 

Au1 2,7 km grants posma 

un 0,5 km asfalta posma 

rekonstrukcija 

Augstkalnes pagastā;  

U19.2. Pašvaldības grants 

ceļa Au5 2,7 km posma 

rekonstrukcija 

Augstkalnes pagastā;  

U19.3. Pašvaldības ceļa  

Au14 0,5 km posma 

rekonstrukcija 

Pašvaldī

ba 

 

Valsts 

institūcij

as 

I,III,IV 2012.-

2018. 

Valsts, 

pašvaldī

ba, ES 

fondi 

Sakārtoti 

pašvaldības 

ceļu posmi: 

Au1 2,7 km 

un 0,5 km; 

Au5 2,7 km; 

Au14 0,5 

km; Bu4 3,4 

km; Te46 

2,5km; 

Te38 0,4 

km; Te12 

un Te13  ; 
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Augstkalnē;  

U19.4. Pašvaldības grants 

ceļa Bu4 3,4 km posma 

rekonstrukcija Bukaišu 

pagastā;  

U19.5. Tilta 

rekonstrukcija uz 

pašvaldības ceļa Bu1 

Bukaišu pagastā; 

U19.6. Pašvaldības grants 

ceļa Te46 2,5 km posma 

rekonstrukcija Tērvetes 

pagastā;  

U19.7. Pašvaldības ceļa 

Te38 0,4 km grantētā 

posma asfaltēšana 

Tērvetes ciematā;  

U19.8. Pašvaldības ceļu 

Te12 un Te13  

asfaltēšana Kroņauces 

ciematā 

rekonstruēts 

tilts uz Bu1 

R20. Ceļu 

satiksmes 

drošības 

palielināšanas 

veicināšana 

 

U.20.1. Apļveida 

krustojuma izbūves 

reģionālo autoceļu P103 

un P95  krustojumā ( 

Tērvetē) iekļaušanas 

VAS „ Latvijas valsts 

ceļi” prioritāšu sarakstā 

veicināšana 

Pašvaldī

ba 

VAS „ 

Latvijas 

valsts 

ceļi”, 

valsts 

institūc. 

(SM), 

LPS 

III,IV 2012.-

2018. 

 Garantēta 

valsts ceļu 

satiksmes 

drošības 

uzlabošana 

Tērvetes 

krustojumā 

R21. Ūdens-

saimniecības 

attīstība 

 

U21.1. Ūdenstorņa  

rekonstrukcija Kroņaucē 

vai alternatīvs risinājums 

ūdensapgādes nepār- 

trauktības 

nodrošināšanai; 

U21.2. jauna 

ūdensapgādes urbuma 

izveidošana Tērvetē, 

Sanatorijā; 

U21.3. notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija Klūnās, 

Tērvetes pagastā un 

Tērvetē, Sanatorijā. 

U21.4. Sadzīves 

notekūdeņu un ražošanas 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu atdalīšana 

Kroņaucē, Tērvetes 

pagastā 

Pašvaldī

ba 

komunāl

ā nodaļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/s 

Agro-

firma  

Tērvete 

I,III,IV 

 

2012.-

2018. 

 

 

 

 

2012.-

2013.g. 

 

 

 

2013./ 

2014.g. 

Pašvaldī

ba, ES 

fondi 

 

 

 

 

 

 

 

Privātie 

līdzekļi, 

ES fondi 

Nodrošināta 

ūdensapgā-

des nepār- 

trauktība;  

Izveidots 

ūdensapgā-

des urbums; 

Nodrošināta 

normatīvie

m atbilstoša 

notekūdeņu 

attīrīšana 

(izbūvētas/ 

rek.  NAI ) 
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R22. 

Efektīvas un 

ekonomiskas 

siltumapgādes 

nodrošināšana

; dzīvojamo 

un 

sabiedrisko 

ēku energo-

efektivitātes 

pa-

augstināšana 

 

U22.1. Apkures katlu 

nomaiņa Kroņaucē (2 

katlu mājās); 

administratīvajā ēkā 

Zelmeņos; pašvaldības 

dzīvojamās mājās  

Augstkalnē un  Tērvetē. 

U22.2. Apkures sistēmas 

nomaiņa A.Brigaderes 

skolā ( uz biogāzi); 

U22.3. Pašvaldības 

daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju siltināšana; 

U22.4. Skolu un 

pirmskolas iestāžu ēku 

siltināšana Kroņaucē  un 

Augstkalnē. 

Pašvaldī

ba 

Komunā

lā nodaļa 

 

 

 

 

A/S „ 

A/f 

Tērvete” 

iedzīvotā

ji  

I,III,IV 2012.-

2018.g. 

un 

turpmāk 

Pašvaldī

ba, ES 

fondi 

 

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

privāti 

līdzekļi 

Pašvaldī

ba ES 

fondi 

 

Nomainīti 

apkures 

katli; 

nomainīta 

apkures 

sistēma 

A.Brigade-

res skolā; 

nosiltinātas 

7 pašvaldī-

bas dzīvo-

jamās mājas 

un 4 skolu/ 

pirmskolas 

ēkas 

R23. 

Publiskās 

ārtelpas 

teritoriju 

attīstība 

 

U23.1. Sanatorijas ciema 

ielu apgaismojuma 

izbūve Tērvetē; 

U23.2. Bērnu rotaļu 

laukumu un atpūtas zonu 

iekārtošana novada 

ciemos. 

U23.3. Tērvetes kapu 

teritorijas un 

infrastruktūras 

sakārtošana; 

U23.4. Autobusu pieturu 

sakārtošanas veicināšana 

novada teritorijā, sevišķi 

ciemos. 

Pašvaldī

ba 

Komunā

lā 

nodaļa;  

 

Pašvaldī

bas 

policija 

 

 

Uzņēmēj

i, NVO 

 

Iedzīvot

āji,  

VAS „ 

Latvijas 

valsts 

ceļi”  

I,II,III,

IV 

2012.-

2018.g. 

Pašvaldī

ba, ES 

fondi 

 

Ierīkots ielu 

apgaismoju

ms Tērvetē, 

Sanatorijā; 

iekārtoti 

bērnu rotaļu 

laukumi; 

uzlabota 

Tērvetes 

kapu infra-

sturktūra; 

sakārtotas 

autobusu 

pieturas 

R24. Vides 

sakoptības 

nodrošināšana 

novada 

teritorijā 

U24.1. Visu novada 

mājsaimniecību un 

uzņēmumu iesaistīšana 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmā.  

U24.2.Atkritumu 

šķirošanas un  sistēmas 

popularizēšana  

U24.3. Teritorijas 

appļaušana, darbs ar 

zemes īpašniekiem 

U24.4. Vidi degradējošu 

un piesārņojošu objektu 

sakārtošana 

 

Pašvaldī

ba 

Komunā

lā nodaļa 

Pašvaldī

bas 

policija 

 

Pašvaldī

bas 

policija 

 

Uzņēmēj

i, ie-

dzīvotāji 

 

Izglīt. 

Iestādes 

 

Iedzīvot

āji, uz-

ņēmēji 

I  

 

I 

 

 

 

 

2012.-

2014.g. 

 

 

Pastāvīgi  

 

Pastāvīgi 

 

Pastāvīgi 

Pašvaldī

ba 

 

 

Pašvaldī

ba  

 

Pašvald./

privāti  

Noslēgti 

līgumi ar 

visiem ie-

dzīvotājiem 

un uzņē-

mējiem par 

atkritumu 

apsaimnie-

košanu; 

appļautas 

teritorijas, 

sakoptas 

ēkas 

R25. 

Sabiedrības 

izglītošana 

dabas 

aizsardzības 

jautājumos. 

U25.1.Skolu un dabas 

parka „Tērvete” 

sadarbība „zaļajā” 

izglītībā;  

U25.2. Iedzīvotāju 

regulāra iesaistīšana 

teritorijas sakopšanas 

Pašvaldī

ba; 

komunāl

ais 

dienests, 

skolas 

NVO, 

LVM, 

dabas 

parks 

I,II,III 

 

I 

Pastāvīgi Pašvaldī

ba 

Regulāras 

organizētas 

vides 

nometnes 

skolēniem; 

talkas 
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talkās 

 
pavasaros 

un rudeņos,  

R26. 

Pašvaldības 

darbības 

profesionalitā

tes un 

efektivitātes 

uzlabošana 

 

U26.1. Jaunu tehnoloģiju 

ieviešana pašvaldības 

darba efektivitātes 

uzlabošanai; U26.2. 

Pašvaldības deputātu un 

speciālistu aktīva 

sadarbība; 

U26.3. Pašvaldības 

darbinieku kvalifikācijas 

celšana un motivācijas 

nodrošināšana 

U26.4. Profesionālu 

speciālistu piesaiste darbā 

pašvaldībā; 

U26.5. Pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

izveide komunālo 

pakalpojumu sniegšanai 

un īpašumu 

apsaimniekošanai pēc 

paredzētās rīcības 

izvērtējuma, ja citādā 

veidā nav iespējams 

efektīvi sasniegt 

komunālo pakalpojumu 

sniegšanas un īpašumu 

apsaimniekošanas 

veikšanu 

Pašvaldī

ba; IT 

spec. 

 

Pašvaldī

ba 

 

Domes 

struktūr- 

vienības 

I,II,III 

 

I 

2012.-

2018.g. 

Pašvaldī

ba, 

valsts, 

ES fondi 

 

Pašvaldī

ba, 

valsts, 

ES fondi 

Modernizēts 

un optimi-

zēts domes 

struktūrvien

ību darbs, 

uzlabota pa-

kalpojumu 

kvalitāte, 

profesionali

tāte 

R27. Novada 

teritorijas 

attīstības 

efektīva un 

pēctecīga 

plānošana 

 

U27.1. Novada attīstības 

dokumentu efektīva 

pielietošana lēmumu 

pieņemšanā; 

U27.2. Attīstības 

plānošanas dokumentu 

regulāra aktualizācija 

U27.3. Teritorijas 

plānojuma izstrāde 2017.-

2029. 

U27.4. Tērvetes ciemata 

individuālo aizsargjoslu 

projekta izstrāde. 

Domes 

deputāti 

 

Attīst. 

Plānotāji 

Pašvaldī

ba 

Domes 

darbinie

ki 

Reģions, 

valsts 

institūc. 

 

VKPAI 

I,II,III 2012.-

2018.g. 

 

Pastāvīgi 

 

2016.g. 

 

2012.- 

2016. 

Pašvaldī

ba 

Pašvaldī

ba 

 

Pašvaldī

ba 

valsts, 

ES fondi 

 

Novada 

teritorijas 

plānota, 

mērķtiecīga 

attīstība; 

Tērvetes 

ciema aiz-

sargjoslu 

ierobežo-

jumu 

mazināšana 

R28. 

Profesionāla, 

kvalitatīva 

pašvaldības 

komunikācija 

ar sabiedrību 

 

U28.1. Pašvaldības mājas 

lapas satura un formas 

uzlabošana; 

U28.2. Informatīvā 

izdevuma atjaunošana 

pašvaldībā; 

U28.3. Tikšanās ar 

sabiedrību prakses 

atjaunošana novadā. 

U28.4. e-pakalpojumu 

ieviešana. 

Domes 

IT spec. 

Pašvald. 

SA spec. 

Deputāti 

 

 

IT spec. 

 

Domes  

SA spec. 

I,II,III, 

IV 

 

 

 

 

 

2012.-

2018.g. 

2014.g. 

 

2013.-

2018.g. 

Pašvaldī

ba,  

 

Pašvaldī

ba, 

valsts, 

ES fondi 

Iedzīvotā-

jiem pie-

ejama 

dažāda un 

aktuāla 

informācija 

par novadu; 

ieviesti e-

pakalpojumi 
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R29. 

Attīstītas 

dažāda veida 

iedzīvotāju un 

uzņēmēju 

sadarbības 

formas 

novada 

teritorijā  

U29.1. Novada 

uzņēmēju, NVO un 

pašvaldības iestāžu 

regulāru tikšanos 

organizēšana; 

U29.2. Labdarības 

pasākumu tradīcijas 

veidošana novadā.  

Pašvaldī

ba; 

domes 

SA spec. 

 

Uzņēmēj

i, iedzī-

votāji, 

NVO, 

sadarbīb

as 

partneri 

I,IV 2013.-

2018.g. 

Pašvaldī

ba 

privāti 

līdzekļi 

Stiprinātas 

novada 

piederības 

un 

patriotisma 

jūtas 

iedzīvotāju 

vidū 

R30. 

Pārdomāts 

Tērvetes 

novada 

teritorijas 

reklāmas 

menedžments 

U30.1. Tērvetes novada 

reklāmas tēla izveide ( 

sadarbībā ar LVM un a/f 

Tērvete ); 

U30.2. Tērvetes novada 

teritorijas un pasākumu 

reklāmas materiālu 

regulāra aktualizēšana, to 

mērķtiecīga izplatīšana 

tūrisma gadatirgos un 

dažādos pasākumos visā 

Latvijā. 

Domes 

SA spec. 

Domes 

IT spec. 

TIC 

 

 

Uzņēmēj

i 

 

LVM 

NVO, 

uzņēmēji 

I,II,III 

 

 

 

 

 

I,II,III,

IV 

2012.-

2013.g. 

 

Pastāvīgi 

 

 

 

Pastāvīgi 

Pašvaldī

ba ES 

fondi, 

privāti/ci

tilīdzekļi 

 

Izveidots un 

popularizēts 

novada 

reklāmas 

tēls. Ap-

meklētāju 

skaita 

pieaugums 

novada 

tūrisma 

objektos 

R31. 

Uzņēmēj-

darbības 

attīstības 

iespēju , īpaši 

jaunu formu 

veidošanas 

popularizē-

šana, 

uzņēmēj-

darbības at-

balsta 

sistēmas 

attīstība 

U31.1. Regulāri informēt 

sabiedrību par 

uzņēmējdarbības un 

investīciju iespējām 

novada teritorijā; 

U31.2. Amatniecības un 

l/s produkcijas tirgus 

tradīcijas atjaunošana 

Tērvetē; 

U32.3. Apzinātas 

pašvaldības iespējas 

uzņēmējdarbības 

atbalstam 

Domes 

IT spec. 

Domes 

SA spec. 

Lauku 

attīst. 

spec. 

Domes 

jurists 

Uzņēmēj

i, 

 

Izglīt. 

Iestādes, 

NVO, 

LVM 

I 

 

 

I,II,III, 

IV 

Pastāvīgi  

 

 

2013.g. 

 

 

2013..g. 

Pašvaldī

ba 

 

Priv’ats, 

ES fondi 

Uzņēmējdar

bības 

apjomu 

pieaugums, 

izveidoti 

jauni 

uzņēmumi, 

tirdziņa 

atjaunošana 

Tērvetē 
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PROGRAMMAS IZSTRĀDES PROCESS UN SABIEDRĪBAS 

IESAISTĪŠANĀS 

 
 Tērvetes novada attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 25.08.2011., domes sēdē pieņemot 

lēmumu „Par Tērvetes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 9, 

12.paragr.). 

Tērvetes novada domes Attīstības nodaļa veica iedzīvotāju aptauju no 09.2011. līdz 11.2011., 

kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Tērvetes novada attīstības iespējām, 

problēmām, prioritārajiem darbiem novada attīstībai un pašvaldības darba uzlabošanai.  

Iedzīvotāji anketas varēja aizpildīt novada domē, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, skolās un 

iestādēs ( SAC „ Tērvete”, RC „ Tērvete”, a/s „ Agrofirma Tērvete”  ). 

Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt internetā, apmeklējot Tērvetes novada domes mājas 

lapu www.tervetesnov.lv. Diemžēl aktīvi tika aizpildītas tikai reāli darba un pakalpojumu vietās 

pieejamās anketas, e-pastā un mājas lapā saņemtas tikai 4 anketas. 

Tērvetes novada iedzīvotāji un uzņēmēji kopā aizpildīja 126 anketas par problēmām un 

attīstības iespējām Tērvetes novadā, t.i. aptaujā piedalījās ~ 3% no novada iedzīvotāju skaita. 

Visaktīvāk anketas aizpildītas Kroņauces bibliotēkā, RC „Tērvete”, SAC „Tērvete”, 

A.Brigaderes un Tērvetes skolās, Bukaišu PC.  

Visaktīvāk aptaujā piedalījušies Tērvetes pagasta iedzīvotāji: saņemtas 22 anketas no 

Kroņauces ciemata iedzīvotājiem, 26 – no Tērvetes ciemata, 15 – no Zelmeņu ciemata, 13 – no 

Bukaišu ciemata, 18 anketas aizpildījuši lauku sētu iedzīvotāji Tērvetes pagastā, 10 – 

Augstkalnes pagastā, 7 – Bukaišu pagastā. Visneaktīvākie bijuši Augstkalnes pagasta 

iedzīvotāji. 

Kopumā jāsecina, ka esam lieli kritizētāji, taču aktīvi un pēc būtības – nevis tikai kritizēšanas 

pēc – savu viedokli paužam nelabprāt. Līdz ar to pārmest, ka netiek jautāts iedzīvotāju 

viedoklis ir ļoti netaisni.  

Internets ir tā vide, kuru izmanto jaunatne un arī attālākajās lauku sētās dzīvojošie, aktīvie 

lauksaimnieki, uzņēmēji. Diemžēl viņu viedoklis šajā aptaujā maz sastopams. Pārsvarā savas 

domas pauduši atsevišķu iestāžu darbinieki un pensionāri. 

Pievienojam apkopotas iedzīvotāju izvirzītās problēmas gan par Tērvetes novadu kopumā, gan 

par atsevišķiem pagastiem. 

Turpmākajā attīstības plāna izstrādes procesā šīs problēmas novada domes deputāti un 

plānošanas darba grupas pārstāvji vērtēja un grupēja pēc to aktualitātes, tādējādi formulējot 

galvenos rīcības plāna darbības virzienus. 

 

TĒRVETES  NOVADS  KOPUMĀ 

 

Nr. Problēmas 

 Valsts mēroga finansiālās un sociālās problēmas: 

1. Nabadzība, kas skar lielu iedzīvotāju daļu 

2. Bezdarbs 

3. Iedzīvotāju skaita samazināšanās  

4. Investīciju trūkums 

5. Nelabvēlīga nodokļu politika vidējām un mazajām z/s 

 Vāja informācijas aprite novadā: 

1. Nepietiekoša sabiedrības informētība par pašvaldības darbu 

2. Pašvaldības mājas lapas neapmierinoša kvalitāte 

3. Iedzīvotājiem trūkst informācijas par nodarbinātības iespējām, pārkvalificēšanos, 

pieprasījumu utt. 

4. Nav informācijas par iespējamām vakancēm pie vietējiem uzņēmējiem 

http://www.tervetesnov.lv/
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5. Informācijas trūkums mazapdzīvotās vietās – Klūnas, Dzeguzēni u.c. 

 Problēmas pakalpojumu sfērā : 

1. Atkritumu saimniecība ( neregulāra izvešana, nekonsekventa samaksas sistēma) 

2. Kvalitatīva dzīvojamā fonda trūkums 

3. Pašvaldības dzīvojamo māju neapmierinošs stāvoklis ( siltināšana, remonti) 

4. Attīrīšanas Kroņaucē, Labrenčos 

5. Komunālās saimniecības uzņēmuma izveidošanas problēmas  

6. Bieži elektroenerģijas padeves pārtraukumi 

7. Augstas dzīvokļu uzturēšanas izmaksas Kroņaucē 

8. Pasta pakalpojumu attālinātība no novada centra, neskaidrība par pasta nākotni 

9. Pašvaldības ceļu uzturēšanai nepietiekošas jaudas ( tehnika ) 

10. Iedzīvotāju zema maksātspēja, parādi 

11. Nav skaidri definēta pakalpojumu sniegšanas struktūra novadā (kādi pakalpojumi, kā 

tos saņemt ) 

 Ceļi, transports 

1. Ceļu kvalitāte ( atsevišķi posmi, t.sk. valsts ceļi) 

2. Neapmierinoša valsts ceļu uzturēšana, īpaši ziemā 

3. Neasfaltēts ceļa posms Augstkalne – Bukaiši 

4. Nesakārtotas autobusu pieturas 

 Bērni, jaunieši, izglītība, veselīgs dzīves veids 

1. Nepietiekošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo īpaši jaunatnei; trūkst kultūras 

pasākumu jauniešu auditorijai 

2. Nepārdomāta kultūras un sporta darba organizēšana pagastos 

3. Trūkst sporta telpu novadā, maz sporta pasākumu 

4. Skolu uzturēšanas un finansēšanas problēmas - mazs bērnu skaits, augstas izmaksas. 

Novecojušas skolu ēkas, nepietiekoša modernizācija; - rezultātā zema konkurētspēja,- 

zaudējam skolniekus   

5. Nepietiekami aktīva patriotiskā audzināšana novadā – novada svētki, ģerbonis, himna. 

6. Skolu transporta maršrutu optimizēšana 

7. Pirmsskolas iestāžu un skolu siltināšana 

 Novada pašvaldības darba trūkumi 

1. Novada domei nestrādā plānveidīgi - pēc investīciju plāna, kas sakārtots pēc 

prioritātēm  

2. Netaisnīga naudas sadale starp pagastiem – tā jāpiesaista iedzīvotājiem! Kroņauce 

saņem par maz. 

3. Jaunu, radošu darbinieku trūkums novada vadībā 

4. Pašvaldības saiknē ar valsts institūcijām nedarbojas elektroniskā datu apmaiņas sistēma 

5. Lietderīgāka 100,- ( 80,-) LS programmā nodarbināto izmantošana 

6. Aktīvāka ES fondu piesaiste, t.sk. NVO un iedzīvotājiem 

7. Pašvaldībai trūkst stratēģijas investoru un iedzīvotāju piesaistīšanai 

 Sociālās un finansiālās problēmas novadā 

1. Augstas iestāžu un dzīvojamo ēku ekspluatācijas izmaksas – jāveic siltināšana utml.;  

2. Valsts finansējuma trūkums sociālajām iestādēm – pašvaldībai nav līdzekļu RC un 

SAC līdzfinansēšanai 

3. RC „Tērvete” un  SAC „Tērvete” attīstības prognožu trūkums 

4. SAC „Tērvete” izmaksu mazināšana - klientu piesaiste 

5. Sociālos pabalstus saņem arī cilvēki, kuriem tas nepienāktos; neefektīva sociālo 

pabalstu politika 

6. Riska ģimeņu skaita pieaugums 

 Citas problēmas – vide, drošība, uzņēmējdarbība 
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1. Informatīvo zīmju un norāžu trūkums 

2. Kvalitatīva darbaspēka trūkums 

3. Tūrisma sezonalitāte 

4. Trūkst naktsmītņu tūristiem 

5. Jāattīsta veloceliņu tīkls 

6. Grausti, nesakoptas ceļmalas utt. 

7. Jāveic policijas reidi, īpaši vakaros. 

8. Klaiņojoši dzīvnieki 

 

Problēmas Tērvetes pagastā 

 

Nr. Problēmas 

 Tērvete, Zelmeņi 

1. Neapmierinoša ārsta pakalpojumu pieejamība Zelmeņos; vispār nav – Tērvetē 

2. Sanatorijas ciemata dzīvojamo māju apsaimniekošana; tas pats - pansionāta mājās 

3. Labrenču mājas siltināšana un attīrīšanas iekārtas 

4. Sporta un rotaļu laukumu trūkums Zelmeņos; peldvietas trūkums 

5. Zelmeņos māju apkārtnes sakārtošana 

6. Tērvetes kapu sakārtošana 

7. Neskaidrība par RC nākotni 

 Kroņauce 

1. Pakalpojumu/pasākumu centra trūkums Kroņaucē 

2. Bērnudārza paplašināšana un siltināšana Kroņaucē 

3. Bērnu rotaļu laukumu trūkums Kroņaucē 

4. Stadiona aprīkojums Kroņaucē 

5. Kroņaucē praktiski nav nekādu pasākumu, sports – ļoti vājā līmenī 

6. A.Brigaderes skolas siltināšana, telpu optimizācija, skolas konkurētspējas celšana 

7. Kroņaucē lielas bezdarba problēmas sakarā ar a/f Tērvete darbības pārstrukturizāciju;  

8. Atsevišķu teritoriju nesakoptība – sevišķi nepabeigtā skolas ēka Kroņaucē 

9. Dārgi dzīvokļu maksājumi Kroņaucē 

10. HES ietekme uz Auces upi, ūdenskrātuves aizaugšana 

11. Attīrīšanas iekārtu stāvoklis Kroņaucē 

 Mežmalieši 

1. Neskaidrība par SAC nākotni 

2. Reta autobusu satiksme līdz Mežmaliešiem 

3. Neapmierinoši ceļi ziemā līdz SAC „Tērvete” 

 

Problēmas Augstkalnes pagastā 

 

Nr. Problēmas 

 Augstkalne 

1. Atsevišķu ceļa posmu kvalitāte 

2. Slikts ielu stāvoklis Augstkalnes centrā 

3. Ielu apgaismojums Augstkalnes ciematā 

4. HES ietekme uz upi, ezera aizaugšana 

5. Nepietiekoši bieža atkritumu izvešana 

6. Izņemot sportošanu, nav brīvā laika pavadīšanas vietu un iespēju 

7. Daudzdzīvokļu māju siltināšana; koplietošanas telpu stāvoklis 

8. Dārgs ūdens, atkritumi 
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9. Trūkst pakalpojumi - nav bankomāta, aptiekas 

10. Maz darba vietu 

 

Problēmas Bukaišu pagastā 

 

Nr. Problēmas 

 Bukaiši 

1. Atsevišķu ceļa posmu kvalitāte 

2. Maz darba vietu 

3. Ceļa posms Augstkalne – Bukaiši 

4. Vide - sabrukusī Cukura klēts ciemata centrā 

5. Daudzdzīvokļu māju siltināšana 

6. Bukaišu skolas nākotne 

 

Ar 2012.gada 19.jūlija 9. Tērvetes novada domes sēdes lēmumu ( paragr. Nr.8 ) Tērvetes 

novada aktualizētās Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija nodota publiskajai 

apspriešanai. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 13.08.2012. Zelmeņos, novada domes 

ēkā. Iedzīvotāju komentāri fiksēti sanāksmes protokolā (pielikumā) un ņemti vērā, izstrādājot 

dokumenta galīgo redakciju. Iedzīvotāji tika informēti par attīstības programmu arī tikšanās 

laikā ar deputātiem un domes darbiniekiem Kroņauces ciematā 2012.gada 9.augustā. 

Attīstības programmas 1.redakcija tika iesniegta Zemgales plānošanas reģiona speciālistiem 

izvērtēšanai un ieteikumiem. 

Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti rakstiski ierosinājumi no iedzīvotājiem.  

Tika saņemtas atsauksmes par Tērvetes novada attīstības programmas 1.redakciju no Jelgavas 

novada un Auces novada pašvaldībām (pielikumā), kā arī pirmreizējs izvērtējums no Zemgales 

plānošanas reģiona. Būtiskās iebildes un ierosinājumi tika ņemti vērā, izstrādājot dokumenta 

galīgo redakciju. 

 

TĒRVETES  NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

 
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; 
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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 sekojošas darbības: 

 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. 

 ikgadējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanu par attīstības programmas 

realizāciju 

Ikgadējo uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu sagatavo Attīstības 

nodaļa. 

Katra nākamā gada pirmajā ceturksnī 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 iesniedz Attīstības nodaļā apkopoto informāciju (statistikas datus + 

analītisko aprakstu) par iepriekšējā gada laikā paveikto. 

Ikgadējā ziņojumā jāietver šāda Attīstības programmas īstenošanas analīze: 

1. veiktās darbības un rādītāju uzskaite mērķu un uzdevumu sasniegšanā; 

2. konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu; 

3. secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. 

Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Pamatojoties uz Attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam 

apstiprināto budžetu, Tērvetes novada dome ik gadu aktualizē attīstības programmas Investīciju 

plānu, kā arī pārskata un pēc vajadzības koriģē Rīcības plāna uzdevumus. 

 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu 

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. 

Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Tērvetes novada dome pieņem lēmumu par 

Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju. 

Sagatavojot attīstības programmas Uzraudzības ziņojumus, vienlaicīgi Tērvetes novada domei 

ir izveidota datu bāze par attīstības programmā analizētajiem rādītājiem un rezultatīvajiem 

rādītājiem stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

 

 

 

 


