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Vadības ziņojums  par 2016. gada pārskatu 
            

       Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.  Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 2002. 

gada     9. decembrī, apvienojot  Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. Tērvetes 

novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.8 

”Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

 Tērvetes novada domē (turpmāk- Dome)  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu likums” 2013.gadā  1. jūnijā ievēlēti 9 deputāti. Sakarā 

ar to, ka viens deputāts aizgāja mūžībā  un viena deputāte nolika deputāta pilnvaras, 2016. 

gadā ir bijusi deputātu maiņa.   Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no deputātiem izveidojusi  trīs  pastāvīgās komitejas. Atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi  12 komisijas.  

         Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, ir izveidotas šādas iestādes: pašvaldības centrālā administrācija, 

četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālās aprūpes centrs 

“Tērvete”  un pašvaldības policija. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības 

iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un 

tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija sastāv no 10 struktūrvienībām, 

pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

        Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu veic izpilddirektors. 

        Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.  

        Pašvaldība ir dalībnieks  biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles 

rajona lauku partnerība” un  biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 

         2016. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja 

veikt dažādus  remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu 

pabeigts Augstkalnes vidusskolas sporta zāles remonts, pirmsskolas grupas “Zvaniņi” telpu 

remonts. Augstkalnes viduasskolā un katlu mājā “Labrenči”    tika realizēta  siltuma 

apgādes sistēmas modernizācija.  2016. gadā Kroņauces stadionā ar Eiropas Savienības 

fondu atbalstu tika uzsākta basketbola laukuma izbūve, ar pašvaldības atbalstu projektam 

“Mēs- Tērvetes novadam”  tika realizēti pieci projekti.  

         Tērvetes novada domes budžetu 2016.gadā nedaudz ietekmēja nepietiekamais 

finansējums pašvaldības iestādes SAC  “Tērvete” darbībā.  Iestādei ir parādi saistībā ar 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem privātajām personām. Valsts finansējums par 

ievietotajiem iemītniekiem līdz 1989.gadam ar katru gadu sarūk. 2016.gadā pašvaldība no 

sava pamatbudžeta  kā dotāciju piešķīra SAC ”Tērvete” darbības nodrošināšanai 20 000 

eiro. Finansējums plānots ēku uzturēšanai. SAC „Tērvete” ir   veikusi visas iespējamās 

darbības, lai piesaistītu jaunus klientus, tādējādi ar katru gadu samazinot  pašvaldības 

dotāciju iestādes darbības nodrošināšanai.  

    Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta  projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu. 

                                                            

  Domes priekšsēdētāja                                                                                    Dace Reinika 
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
Pašvaldības nosaukums 

 
Tērvetes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

 2003.gada 03.janvārī 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

 2003.gada 03.janvārī 

Finanšu gads 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Tērvetes novada domes izpilddirektors Māris Berlands 

 

Tērvetes novada karte 
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums 

 

 

Novada izveidošana un teritorija  
 

Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties  Tērvetes, Augstkalnes un 

Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha, no kuriem 

9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta teritorija un  

6665,4  ha ir Bukaišu pagasta teritorija. 

Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes lietošanas 

veids ir meži, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie zemes 

lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, zeme zem 

ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes platības. 

 

 

Ģeogrāfiskais novietojums  
 

Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. 

Tērvetes novads robežojas ar Jelgavas novada Zaļenieku un Vilces pagastiem, Dobeles 

novada Krimūnu un Auru pagastiem, Auces novada Bēnes un Ukru pagastiem un Lietuvas 

Republiku. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei 

ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram Jelgavai- 30 km, līdz republikas galvaspilsētai 

Rīgai -90 km. 

 

Tērvetes novada iedzīvotāji 

 

 
        Uz 2017. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3582 

cilvēki, kas ir par 113  mazāk nekā iepriekšējā gadā un norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju 

skaita samazinājumu (salīdzinājumam - uz 2016. gada 1. janvāri – 3695, uz 2015. gada 1. 

janvāri - 3743) 
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      Tērvetes pagastā uz 01.01.2017.  dzīvo  1891 iedzīvotāji, kas ir 52,8 %  no kopējā 

iedzīvotāju skaita,  Augstkalnes pagastā  995, kas ir 27,7 % no kopējā iedzīvotāju skaita, 

un Bukaišu pagastā  696, kas  ir 19,5 %  no kopējā iedzīvotāju skaita. 

 

 

 

 

 
          2016. gadā dzimuši – 41,   miruši  57 iedzīvotāji  (salīdzinājumam – 2015. gadā  

attiecīgi 34 un  57). 
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1.2. Pašvaldības pārvaldes struktūra 

 
          Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.   

       Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie 

noteikumi Nr.8 ”Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

Tērvetes novadam ir sava himna, ģerbonis un karogs. 2013.gada 28.martā apstiprināti 

saistošie noteikumi Nr. 3 „Par Tērvetes novada simboliku”. 
       Tērvetes novada domē  atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likums” 2013.gadā  1. jūnijā ievēlēti 9 deputāti. 

      Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā 

Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot 

valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  

      

       

Tērvetes novada domes deputāti (2016. gads) 
        

Dace Reinika Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Edvīns Upītis  (līdz 2016. gada 

6.aprīlim) 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Normunds Namnieks Tērvetes novada domes deputāts 

Arvīds Bruss Tērvetes novada domes deputāts 

Ieva Krūmiņa Tērvetes novada domes deputāte 

Linda Karloviča Tērvetes novada domes deputāte 

Inese Deņisova (līdz 2016. gada  31. 

maijam 

Tērvetes novada domes deputāte 

Dzintra Sirsone  Tērvetes novada domes deputāte 

Sandris Laizāns  Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks  (no 2016. gada  28. aprīļa) 

Indriķis Vēveris  (no 2016. gada  28. 

aprīļa) 

Tērvetes novada domes deputāts 

Anitra Skalbiņa (no 2016. gada  22. 

jūnija)    

Tērvetes novada domes deputāts 

 

       Domē ir pārstāvētas 4 vēlētāju apvienības: Mūsu mājas ir te (4 vietas),  Līdzi laikam (3 

vietas), Nākotnes vārdā (1 vieta), Jumis (1 vieta ). 

2016. gada  28.  aprīlī  mirušā deputāta Edvīna Upīša  vietā stājās deputāts Indriķis Vēveris 

(vēlētāju apvienība “Mūsu mājas ir te”), par domes priekšsēdētājas vietnieku 2016. gada 

28. aprīlī  tiek ievēlēts Sandris Laizāns (vēlētāju apvienība “Nākotnes vārdā”). 2016. gada 

31. maijā  deputāta pilnvaras nolika Inese Deņisova, 2016. gada 22. jūnijā  Ineses 

Deņisovas vietā stājās deputāte Anitra Skalbiņa  (vēlētāju apvienība “Jumis”).    

       Tērvetes  novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2016. gada 

laikā notika 18 domes sēdes (tai skaitā 6  ārkārtas sēdes), 28  komiteju sēdes. 
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Deputāti apstiprinājuši 2 jaunus pašvaldības saistošos noteikumus, 12 saistošajiem 

noteikumiem veikti grozījumi vai precizējumi, apstiprināti jauni pašvaldības iekšējie  

normatīvie dokumenti- 12 nolikumi, trīs noteikumi, veikti grozījumi trīs nolikumos. 

Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3 pastāvīgās 

deputātu komitejas: 

 

Tautsaimniecības un novada attīstības komiteja : 

Komitejas priekšsēdētājs - Edvīns Upītis, no 2016. gada 19. maija komitejas priekšsēdētājs  

Arvīds Bruss  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – līdz 2016. gada 19. maijam Arvīds Bruss, no 2016. 

gada. 19. maija  komitejas priekšsēdētājs vietnieks Indriķis Vēveris 

Normunds Namnieks 

Sandris Laizāns  

 

Finanšu un budžeta komiteja: 

Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika 

Visi domes deputāti.  

 

 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :  

Komitejas priekšsēdētāja - Inese Deņisova, no 2016. gada  15. septembra  komitejas 

priekšsēdētāja Linda Karloviča   

Komitejas priekšsēdētāja vietniece- Linda Karloviča, no 2016. gada..15. septembra 

komitejas priekšsēdētāja vietniece  Dzintra Sirsone 

Ieva Krūmiņa 

Anitra Skalbiņa  

Domes izpilddirektora tiešā pakļautībā atrodas Domes iestādes un 

struktūrvienības. Atsevišķu Domei nodoto funkciju pildīšanai ir izveidotas komisijas: 

 vēlēšanu komisija; 

 administratīvā komisija; 

 administratīvo aktu strīdu komisija; 

 iepirkuma komisiju; 

 dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

 komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisija; 

 inventarizācijas komisija; 

 apbalvošanas komisija; 

 stādījumu rekonstrukcijas komisija; 

 pedagoģiskā komisija; 

 būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi 

tiesiskuma uzraudzības komisija. 

    Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 

1. Pašvaldības centrālā administrācija; 

2. Augstkalnes vidusskola; 

3. Annas Brigaderes pamatskola; 

4. Augstkalnes bibliotēka; 
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5. Bites bibliotēka; 

6. Bukaišu bibliotēka; 

7. Tērvetes bibliotēka; 

8. Tērvetes novada kultūras nams; 

9. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

10. Tērvetes novada sociālais dienests; 

11. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”; 

12. Tērvetes novada pašvaldības policija. 

    Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā 

sastāv no: 

 I Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

3. Grāmatvedības nodaļas; 

4. Komunālā dienesta nodaļas; 

5. Būvvaldes; 

6. Dzimtsarakstu nodaļas; 

7. Ugunsdzēsības dienesta; 

8. Attīstības nodaļas; 

9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

10. Sporta nodaļas. 

II Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

     Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors. 

 

 

 
           Tērvetes novada pašvaldībā  2016. gadā tika nodarbināti 186 darbinieki, 124  

sievietes jeb 67 % un 62 vīrieši jeb 33 %, vecumā no 17 līdz 80 gadiem. 
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          No visiem strādājošajiem   59 %, kas ir vairāk kā puse strādājošo, ir vecāki par 50 

gadiem, tai skaitā 27 (14,5 %) pensijas vecumā un 2 darbinieki ir izdienas pensijā.  

 

 
         49 strādājošajiem ir augstākā izglītība, kas sastāda 26 % no visiem strādājošajiem, 

119 – vidējā izglītība jeb 63 % un 18 – pamatskolas izglītība jeb 11 % no visiem 

strādājošajiem.  

 

 

 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles rajona 

lauku partnerība”, biedrībā  ”Zemgales tūrisma asociācija”. 
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     Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur 

neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastā  

darbojas pagastu pārvaldes.  

 

Tērvetes pagasts 

 

Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā dzīvo 1891 

iedzīvotājs.  

Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī 

jauniešu iniciatīvu centra, floristikas un svešvalodu apguves pulciņu darbības 

nodrošināšanai. Tērvetes pagasta pārvaldē darbojas Tērvetes novada valsts un pašvaldību 

vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrā ir iespēja saņemt pakalpojumus no: Lauku 

atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades, 

Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 

Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsts dienesta un Lauksaimniecības datu centra. 

Pagasta teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības 

grupu "Sprīdītis".  Tērvetes pagastā  ir divas bibliotēkas - Zelmeņos un Kroņaucē. 

Veselības aprūpes pakalpojumus Tērvetes pagastā sniedz Marutas Juknas ģimenes ārsta 

prakse.  

Tērvetes pagastā saglabājušies daudzi kultūrvēsturiskie mantojumi, ievērojamākie no 

tiem - Tērvetes evanģēliski luteriskā baznīca, Pālēna kapliča, Tērvetes sanatorijas apbūves 

komplekss, Tērvetes dabas parks ar Tērvetes, Zviedru pilskalniem un Klosterkalnu, dabas 

liegums „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Sprīdīšu” dendroloģiskais stādījums, 

„Vecstēgules”  muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta. 

Lielākās saimniecības ir A/S „Agrofirma Tērvete”, LKS „Dāmnieki”, z/s „Strazdi”, 

z/s  „Vecstēguļi”, z/s „Gravenieki” . 

Tūrisma attīstībā nozīmīgu ieguldījumu dod Latvijas valsts mežu dabas parks 

Tērvetē. 2016. gadā turpinājās darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus 

apskates objektus.  

2016.gadā veikta tehniskā projekta izstrāde jauna elektroapgādes pieslēguma 

nodrošināšanai pašvaldības daudzdzīvokļu ēkām "Dzērvītes", "Vālodzītes" , "Cīruļi". 

2016.gadā veikta dzīvojamās mājas „Labrenči” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

pārbūve un siltuma apgādes sistēmas modernizācija. 

2016.gadā Tērvetes novada kultūras namā atjaunota elektroinstalācija un atbalsta 

konstrukcijas skatuves daļā. 
2016. gadā tika atjaunotas telpas RC “Tērvete”. Jaunajā sezonā RC “Tērvete”  savus 

klientus sagaidīja gaišās un labiekārtotās telpās – izremontēts galvenā korpusa 1. stāva 

ieejas gaitenis un uzgaidāmās telpas, kase un kabineti.  

2016.gadā veikta Tērvetes kapu digitalizācija.  2016. gadā  Tērvetes kapsētā veikti 32 

apbedījumi, tai skaitā   Tērvetes novadā bija deklarētie  26 aizgājēji, no kuriem sociālais 

dienests apbedījis divus iedzīvotājus. 2016. gadā no kapličas ir izvadīti 15 aizgājēji.  

Tērvetes kapu teritorijā esošajā  Pālenu kapličā, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis,  

projekta ietvaros tika demontēts altāris, lai to sagatavotu  restaurācijai.  
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Augstkalnes  pagasts 

 

        Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā dzīvo 995 iedzīvotājs. 

Augstkalnes pagastā iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būtiski nav 

samazinājies.  Augstkalnes pagasta pārvalde tās  administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem 

un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos 

noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar 

Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš Jelgava – Žagare. Attālums līdz 

novada domei  ir 6 km.  Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas 

izglītības grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka,   luterāņu baznīca, 2016.gada novembrī 

savu darbību uzsāka Ivetas Ludvigas aptieka “Mana aptieka”. Veselības aprūpes 

pakalpojumus sniedz Augstkalnes pagasta doktorāts, kur strādā ģimenes ārste. Ir pieejams 

zobārsts.  

Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta- Gaiļu kapsēta, kurā 2016. gadā veikti 12 

apbedījumi. Visi aizgājēji bija deklarēti Augstkalnes pagastā. 

Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta zemnieki 

pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību. 

Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles", 

,,Ausekļi", “Osīši”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”, 

”Priedulāji”,”Suteņi IV” .  

2016. gadā tika  rekonstruēta apkures sistēma Augstkalnes vidusskolas internāta ēkā,   

uzstādot  jaunu granulu katlu,  tika atjaunota ūdens apgādes sistēma Dzeguzēnu ciemā, 

pārbūvēta ūdens apgādes sistēma Augstkalnes ciemā, izremontētas ģimenes ārstes praksei 

iznomājamās telpas “Virsaišos”. 

2016.gadā Augstkalnes pagastā darbojās  amatierteātris, dāmu ansamblis “Fantāzija”, 

vingrošana, nūjošana. Notika dažādi   kultūras pasākumi: Valentīndiena, Lieldienas , sporta 

svētki un Jaungada balle ; Lieldienu un Ziemassvētku tirdziņi; Mātes dienas, 18. 

novembra, Jāņu pasākumi.   

 

 

 

Bukaišu pagasts 

 
Bukaišu pagasta platība ir 6665, 4 hektāri, kurā dzīvo 696 iedzīvotāji. Pagasta 

teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar Lietuvas 

Republiku. Attālums līdz novada domei  ir 14 km.  Pagasta centrā atrodas pagasta 

pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu tautas nams. Veselības aprūpes 

pakalpojumus Bukaišu  pagastā sniedz Marutas Dosbergas ģimenes ārsta prakse. 

Bukaišu pagasta ievērojamākie kultūrvēsturiskie mantojumi ir Latvijas 

Universitātes mecenāta Kristapa Morberga piemiņas vieta „Lielstrikaiši”, piemiņas akmens 

Roberta Sēļa dzimtajās mājās „Mašmeles” un Herberta Cukura māja „Lidoņi” ar tajā 

izveidotu piemiņas istabu. 

Bukaišu pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta 

zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, piena un gaļas lopkopību. 

Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Anšķinaiši", ,,Māliņi", ,,Griķi", „Arāji”, „Langas”, 

„Jaunruči”, „Straumes”, „Elite Plus”, „Vecbebri” un „Veirokas”. 

Bukaišu pagasta teritorijā atrodas trīs kapsētas- Priežu, Trušu un Mednes. Priežu 

kapsētā 2016. gadā apbedītas 13 personas, no kurām 9 personas bija deklarētas Tērvetes 
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novadā; Trušu kapos apbedītas trīs  personas, no kurām Tērvetes novadā bija deklarētas 

divas  personas,  un Mednes kapos apbedītas trīs  Tērvetes novadā deklarētas personas.   

     2016.gadā tika  veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – iekopts zāliens parkā pie tautas 

nama. Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju ir realizēts foto apmācību projekts novada 

iedzīvotājiem, kuru finansiāli atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds. Pagasta 

iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi darboties dažādos interešu pulciņos – senioru deju kopā 

„Vārpa”, vides pulciņā, aušanas pulciņā, teātra pulciņā. Tautas namā tika organizētas 

radošo darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, notika ikgadējie pagasta svētki ar plašu 

sporta un kultūras programmu, radošajām darbnīcām.  

 

  

 

1.3. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Tērvetes novada dome par vienu no saviem prioritārajiem uzdevumiem ir 

izvirzījusi komunikāciju ar sabiedrību, tādēļ pašvaldībā daudz tiek domāts par informatīvās 

telpas uzlabošanu un saturisko pilnveidi.  

2016. gadā joprojām turpinājās darbs pie iepriekšējā gadā jaunizveidotās mājas 

lapas satura un programmatūras uzlabošanas. Laika posmā no 2015. gada novembra līdz 

2016. gada novembrim arī Tērvetes novada mājas lapas saturs tika analizēts pētījumā 

“Tiesību uz informāciju īstenošana vietējo pašvaldību interneta vietnēs”, kurā Latvijas 

Republikas tiesībsargs vērtēja vietējo pašvaldību interneta mājaslapās ievietotās 

informācijas atbilstību Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 

“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. Tērvetes novada mājas lapas saturs 

tika novērtēts kā atbilstošs normatīvajām prasībām.   

2016. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta pašvaldības mājas lapas apmeklējumu 

reitingiem. Apskatot Tērvetes novada mājas lapas apmeklējumu statistiku, ko piedāvā 

pakalpojums Google Analytics, ir secināms, ka pēdējā gada laikā lapas apmeklētāju skaits 

daudz nav mainījies, bet izmaiņas vērtējamas ģeogrāfiski. Gada sākumā ārpus Latvijas 

dzīvojošajiem apmeklētājiem stabili tālāko vietu ieņēma Krievijas un Lietuvas datoru 

lietotāji, vēlāk no šīm valstīm interese ir mazinājusies, vadošajā grupā pārmaiņus ļaujot 

iekļūt Apvienotajai karalistei, Vācijai, Dānijai un ASV. 

Nedēļā vidēji mājas lapu apmeklē ap 450- 500 cilvēku, lielāks apmeklējumu skaits 

ir pirms svarīgākajiem pasākumiem novadā (Traktordienas, Zemgaļu svētkiem utt.), kā arī 

pirms Saulgriežu svētkiem - Lieldienām, Jāņiem, Ziemassvētkiem. 

Apmeklējuma rekords pagaidām "pieder" pagājušā gada Novada svētkiem - nedēļas 

laikā 1478 lietotāji kopsummā pieslēgušies lapai 2543 reizes, vidēji katrā reizē apskatot 3 

mājas lapas sadaļas un veltot tam 2,5 minūtes. 

 Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem 

pašvaldības lēmumiem, t.sk. saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldības izpilddirektora 

un ikvienas amatpersonas ziņojums Domes sēdēs tiek atspoguļots arī  pašvaldības 

bezmaksas informatīvajā izdevumā  "Laikam līdzi", kas tiek izdots vienu reizi mēnesī. Pēc 

lasītāju izrādītās intereses 2016. gadā tika palielināta izdevuma tirāža, no 800 līdz 1000 

eksemplāriem. Bezmaksas informatīvais izdevums ir pieejams katrā Tērvetes novada 

pagastā, kur iedzīvotāji ir informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi 

informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes 

novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv . 

Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, kas veido 

sižetus par Tērvetes novada ļaudīm, tradīcijām un kultūras pasākumiem. Katru mēnesi 

vidēji tika veidoti 2 sižeti, kas pēc televīzijas ētera laika publicēti novada mājas lapā. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Veiksmīgi sadarbība turpinās ar reģionālo laikrakstu "Zemgale", ar šī laikraksta  

starpniecību informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes 

novada iedzīvotāji u.c. interesenti.  

Par nozīmīgākajiem novada pasākumiem informācija tiek izvietota arī 7 

informatīvajos stendos, kas atrodas visos Tērvetes novada pagastos. 

Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas 

internets, tā kā jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu, 

informatīvo izdevumu "Laikam līdzi", gan citus interneta resursus, kuros pieejama 

informācija par Tērvetes novadu. 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu, situāciju un interešu apzināšanu, kā arī 

problēmu veiksmīgāku risināšanu, 2016.gadā veiksmīgas sadarbības nodrošināšanai tika 

turpināts organizēt Tērvetes novada domes vadošo amatpersonu tikšanās ar nevalstisko 

organizāciju un uzņēmējdarbības vadītājiem.   

 2016. gada 13. decembrī reģionālās vizītes ietvaros Tērvetes novadu apmeklēja 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Prezidents tikās ar pašvaldības 

deputātiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un viesojās Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

Savukārt, Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones darba kārtībā bija plānotas tikšanās ar 

Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupu mazuļiem un darbinieku kolektīviem, 

ciemošanās SAC "Tērvete", RC "Tērvete" un iepazīšanās ar viesu namu un restorānu 

"Zoltners".  

  

  
 

 

 

 

 
Vizītes noslēgumā Valsts prezidents Tērvetes novada kultūras namā tikās ar novada 

iedzīvotājiem, uzklausīja un sniedza atbildes uz interesentu jautājumiem, viņš publiski 

pauda prieku par redzēto un piedzīvoto Tērvetes novadā, pozitīvi novērtēja pašvaldības 

ieinteresētību sadarbībai ar uzņēmējiem, kopīgo interesi par novada attīstību 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 
 

 

2.1. Budžets /pamatbudžets + speciālais/ 2015. - 2017. gads 

 2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

2017.gada 

plāns, EUR 

Ieņēmumi 4 468 798 4 860 053  4 711 977 

Izdevumi 5 022 336 4 919 191 5 213 917 

 

Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi palielinājušies 

par 391 255 euro,  tas ir, par 8,76%.  

 

2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 2015. - 2017. gads  

Ieņēmumu veids / Gads 2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

2017.gada 

plāns, EUR 

Nodokļu ieņēmumi 2 046 160 2 087 509 2 126 561 

 Ienākumu nodoklis 1 576 693 1 554 798 1 659 867 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 469 467 532 711 466 694 

Nenodokļu ieņēmumi 64 769 93 243 88 300 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

3 360 

 

400 2 000 

Valsts un pašvaldību nodevas 4 578 3 600 3 460 

Naudas sodi un sankcijas 7 435 8 861 8 000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 031 3 829 2400 

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā 

īpašuma un kustamās mantas 

pārdošanas 

45 365 76 553 72 300 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

979 958 1 068 637 1 015 390 

Ieņēmumi no vecāku maksām 1 200  088 1000 

Ieņēmumi par nomu un īri 62 882 56 343 35 900 

Ieņēmumi par pārējiem maksas 

pakalpojumiem 

915 876 1 011 206 978 490 

Transferti 1 227 580 1 449 792 1 320 959 

Valsts budžeta transferti 694 282 894 000 774 745 

Pašvaldības budžeta transferti 533 298 555 792 546 214 

Kopā ieņēmumi 4 318 467 4 699 181 4 551 070 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu    731 242 830 893 956 439 
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Speciālā budžeta ieņēmumi 2015. - 2017. gads  

Ieņēmumu veids / Gads 2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

2017.gada 

plāns, EUR 

Nodokļu ieņēmumi 11 236 10 965 11 000 

Dabas resursu nodoklis 11 236 10 965 11 000 

Nenodokļu ieņēmumi 140 0 0 

Citi pašu ieņēmumi 140 0 0 

Transferti 138 955 149 907 149 907 

Valsts budžeta transferti 138 955 149 907 149 907 

Kopā ieņēmumi 150 331 160 872 160 907 
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu    43 347 62 151 69 778 

 

 

Budžeta ieņēmumu sadalījums 2016. gadā 

 

 
 

 

 

Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2016.gadā 

 

Nodokļu  veids Summa EUR % 

Ienākumu nodoklis 1 554 798 74 

Nekustamā īpašuma nodoklis 532 711 25 

Dabas resursu nodoklis 10 965 1 

Kopā nodokļu ieņēmumi 2 098 474 100 

 

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, valsts un pašvaldības 

transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākumu nodoklis, kas 2016.gadā 
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veido 74 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra 2016. gadā ir nemainīga 

salīdzinājumā ar 2015. gada ieņēmumiem. Transferta ieņēmumi ir dotācija mācību 

grāmatām, dotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam, dotācija skolēnu ēdināšanai, 

dotācija 5-6 gadīgo apmācībai, finansējums projektiem, publiskā interneta pieejas attīstībai 

novadā, dotācija bezdarbnieku nodarbināšanai, dotācija par iemītniekiem sociālās aprūpes 

centrā „Tērvete”, dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un finansējums 

izglītības funkciju nodrošināšanai. 

Lielākie ienākuma nodokļa maksājumu komersanti 2016. gadā ir AS “Agrofirma 

Tērvete”, AS Tērvetes AL, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, SIA SIGUS B, 

LKS Dāmnieki, SIA Silāres, SAC Tērvete un ZS Strazdi. 

Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2016.gadā ir AS “Agrofirma 

Tērvete”, LKS Dāmnieki, SIA Silāres, ZS Strazdi, ZS Anšķinaiši, ZS Orhidejas, 

ZS Mežābeles, ZS Māliņi, ZS Ausekļi, ZS Blīkšķi un ZS Osīši. 

2.3. Pamatbudžeta izdevumi 2015. - 2017. gadam  

 

Izdevumu funkcionālās 

kategorijas / gads 

2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

2017.gads 

plāns, EUR 

Vispārējie valdības dienesti 437 192 410 385 519 444 

Sabiedriskā kārtība un drošība 64 162 72 657 116 807 

Ekonomiskā darbība 35 859 37 664 35 344 

Vides aizsardzība 107 627 113 475 82 200 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

787 503 755 014 770 204 

Atpūta, kultūra, reliģija 317 389 395 919 760 813 

Izglītība 1 689 241 1 561 711 1 181 422 

Sociālā aizsardzība 1 406 714 1 377 993 1 516 997 

Kopā izdevumi 4 845 687 4 724 818 4 983 231 

 

2016. gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājušies par 

2.05 % jeb 103 145 euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi izglītībai, 

sociālai aizsardzībai, un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Izglītība – izdevumi 

saistīti ar Augstkalnes vidusskolas apkures sistēmas rekonstrukciju un PIG „Zvaniņi” 

grupiņas remontu. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – apkures sistēmas 

rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā „Labrenči”.  

 

Speciālā budžeta izdevumi 2015. – 2017. gadam 

 

Izdevumu funkcionālās 

kategorijas / gads 

2015.gads 

EUR 

2016.gads 

EUR 

2017.gada plāns, 

EUR 

Uzturēšanas izdevumi 176 649 190 259 193 236 

Kapitālie izdevumi 0 4 114 37 450 

Kopā izdevumi 176 649 194 373 230 686 

 

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumos ir autoceļu uzturēšanas un dabas resursu nodokļa 

izmaksas. 
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2016.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

    
2016.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas  
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2.4. Saistības 2012. - 2016.gads  

 

Aizde- 

vējs 
Mērķis 

Līguma 

parakst. 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

EUR 

Parāds 

uz 

31.12.2016. 

EUR 

Valsts 

kase 

Sporta halles 

celtniecība 
30.08.2012 20.01.2028 770 339 404 685 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas 

grupas “Sprīdītis” 

ēkas 

rekonstrukcijas 

1.kārta 

21.10.2013 20.10.2029 301 600 231 597 

Valsts 

kase 

Augstkalnes 

vidusskolas 

internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

14.03.2014. 20.01.2030. 312 534 164 618 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas 

grupas “Sprīdītis” 

ēkas 

rekonstrukcijas 

2.kārta 

18.06.2014. 20.06.2034. 605 736 580 804 

Valsts 

kase 

Publiskās 

teritorijas 

apgaismojuma 

infrastruktūras 

izbūve 

20.11.2014. 20.11.2034. 117 380 109 800 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
20.11.2014. 20.11.2024. 16 939 14 655 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
22.07.2015. 20.07.2035. 95 505 93 075 

Valsts 

kase 

A.Brigaderes 

pamatskolas 

rekonstrukcija 

22.07.2015. 20.07.2035. 368 842 368 842 

Valsts 

kase 

Kroņauces 

stadiona pārbūve 
16.11.2016. 20.11.2036. 93 450 43 337 

Kopā 2 704 539 2 011 413 
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2.5. Autoceļu uzturēšana 

 

          Ceļu ielu uzturēšana notika saskaņā ar 2016. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas 

uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu greiderēšanu, 

asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants seguma atjaunošanu 

vasaras periodā, kā arī veikt autoceļu un ielu attīrīšana no sniega ziemas periodā. 

    2016. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija EUR 186273.18, no 

kuriem ceļu uzturēšanai izlietoti EUR 146044,38.  2016. gadā tika ietaupīti līdzekļi EUR 

40228,80, jo šajā gadā nebija ziemas un līdz ar to nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai 

no autoceļiem, kā arī sakarā ar sauso vasaru un rudeni nebija nepieciešamības pēc asfalta bedrīšu 

remonta rudens periodā. Atlikumā esošie līdzekļi tika pārvirzīti 2017. gada ceļu 

apsaimniekošanai. 

       Pavasarī un rudenī tika apsekoti novada autoceļi, un vajadzības gadījumā tika veikti 

attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi. 

       Tērvetes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai bez pašvaldības tehnikas tika 

noslēgti līgumi arī ar juridiskām personām, kas ļāva efektīvi, racionāli un ātri izmantot piešķirtos 

līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai - it sevišķi ziemas periodā. 

Saskaņā ar plānu un specifikāciju tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi vasarā - ceļu 

greiderēšana, profilēšana un iesēdumu labošana, kā arī grants virskārtas atjaunošana atsevišķiem 

ceļa posmiem; ziemas periodā - autoceļu atbrīvošana no sniega. 

           

 

 

 
Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gadā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicamie darbi  
Augstkalnes 

pagasts 
Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts 

Autoceļu attīrīšana no sniega 1211.97 1354.75 2211.39 

Autoceļu greiderēšana 6678.97 4592.35 5099.28 

Caurtekas pārbūve  4971.16 4114.88 

Asfalta seguma bedrīšu remonts 7117.82  35399.24 

Grants seguma labošana 34523.52 14614.99 18692.53 

Ceļmalu appļaušana 666.50 892.20 3328.54 

Ceļmalu krūmu pļaušana   574.29 

Kopā 2016. gadā (Euro) 50198.78 26425.45 69420.15 
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un 

struktūra 

 
           Ir apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2016. gada 31. decembri. Pašvaldības  īpašumā un piekritīgās zemes 

kopplatība 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājusies. 2016. gadā tika  

veikta pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes datu  salīdzināšana ar VZD datiem, kā arī 

vairāki īpašumi tika atsavināti, līdz ar to pašvaldības bilancē ir zemes platības un bilances  

vērtības samazinājums, salīdzinot ar 2015. gadu. 

        Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un 

nereģistrētajiem īpašumiem. Pašvaldības īpašumu un piekritības bilances dati nesakrīt ar 

Valsts Zemes dienesta datiem. 

        Pašvaldība 2016. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 10 ( desmit) īpašumus. 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu 

veidiem(ha) 

2015. gadā 

 

 

Kop 

platība 

LIZ Meži Pagalm

i 

Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība EUR 

Īpašumā 336,17 93,12 86,27 38,21 - 52,51 447310,24 

Piekritīgā 793,54 368,69 - 193,32 179,02 118,57 8286026,12 

Kopā 1129,71 461,81 86,27 231,53 179,02 171,08 8733336,36 

 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu 

veidiem(ha) 

2016. gadā 

 

 

Kop 

platība 

LIZ Meži Pagalmi Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība 

EUR 

Īpašumā 368,40 124,75 87,68 35,71 - 120,26 478796,93 

Piekritīgā 747,66 327,01 - 191,13 179,02 50,50 8220449,47 

Kopā 1116,06 451,76 87,68 226,84 179,02 170,76 8699246,40 
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  Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda  22424,2 ha,  ar pašvaldībai 

piederošo un piekritīgo  zemes kopplatību 1116,06 ha- 4,38 % , secinām,  ka lielāko daļu 

novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā  esošas zemes platības. 

 

 
 

 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  pa zemes lietojuma 

veidiem ( %) 2016. gadā   

 

LIZ- 40,48 %, Meži 7,86 % , Zeme zem ēkām – 20,33%, Ceļi – 15,61%,   

Pārējās zemes – 15,29% . 
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Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība EUR  2016. gadā. 

 

Īpašuma raksturojums Bilances vērtība 

Ēkas 3386828 

Būves 7360468 

Būves (inženierbūves) 813057 

 

 

 

4. Tērvetes  novada pašvaldības  kapitāla vērtība 

 
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.  

 

 31.12.2015  31.12.2016  

Pamatkapitāls EUR 63 460 EUR 63 460 

Peļņa  EUR 35927 EUR 56808 

      

     SIA Rehabilitācijas centrs ”Tērvete” (turpmāk- Sabiedrība) pamatdarbības veids  ir 

medicīniskā rehabilitācija - dienas stacionāra programma - sekundārā ambulatorā veselības 

aprūpe un primārā veselības aprūpe - veselības aprūpe mājās,  sociālā rehabilitācija.   

Centrs veic arī citus statūtos paredzētos pakalpojumus – klientu izmitināšanu un ēdināšanu.  

     Sabiedrības  pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta EUR 63 460. 

     Nekustamo īpašumu Sabiedrība lieto, pamatojoties uz 2012. gada 1. augustā noslēgto 

pilnvarojuma līgumu starp Tērvetes novada domi un SIA ”Rehabilitācijas centrs”Tērvete”- 

par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamais īpašums ir nodots 

bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 31. decembrim.   

       2016. gada  24. martā  Tērvetes novada dome  apstiprināja  SIA ”Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete” stratēģiju 2016. - 2018. gadam (protokols Nr.5, 13 §).   
      2016. gadā SIA ”Rehabilitācijas centrs”Tērvete” turpināja veikt ieguldījumus centra 

infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi uzlabojot pacientu sadzīves apstākļus ārstniecības laikā 

un uzlabojot personāla darba apstākļus - veikts atjaunošanas un remonta darbi centra 

galvenā korpusa ieejas mezgla vestibilā un blakus esošajos kabinetos - 1. kārta, gada 

beigās uzsākta remontdarbu 2. kārta.  

   Visi ieplānotie un realizētie darbi 2016. gadā ir veikti,  ieguldot Sabiedrības finanšu 

līdzekļus.     Sabiedrība 2016. gadu noslēdza ar EUR 56808 peļņu. 

    Veicot informatīvo darbu apkārtējo novadu iedzīvotāju un ģimenes ārstu vidū,  

Sabiedrības neto apgrozījums 2016. gadā pieauga par 123,50 tūkst.eiro vai 16,8 % 

salīdzinājumā ar 2015. gadu un  sasniedza 856,3 tūkst. Eiro.  

      Vidējais darbinieku skaits ir 60 personas, t.i. par 3,4% vairāk kā 2015. gadā, atbilstoši 

iepriekšminētajam par 10,3 %  pieauga personāla izmaksas un sasniedza 448,8  tūkst.eiro  

(2015.gadā – 406,5 tūkst.eiro ).      

     Sabiedrības vadība kā lielāko vērtību un resursu uzskata multiprofesionālo 

rehabilitācijas komandu, kas spēj nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu pacientiem. Pēdējo gadu laikā pieaudzis apkalpoto  pacientu skaits. Ja 2014. 

gadā apkalpoja 1203 personas, 2015. gadā 1254, tad 2016. gadā  rhabilitācijas centrs 
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sniedza pakalpojumus jau 1382 personām. Apkalpoto pacientu skaita pieaugums  

salīdzinot ar 2015. gadu ir  10,2%. 

 

5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

   2016. gada 25. februāra sēdē (protokols Nr.3, 12. §) apstiprināti precizējumi  Tērvetes 

novada pašvaldības Investīciju plānā  2012. - 2018. gadam.  

   Ar 2016. gada 25. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.§) aktualizēts Tērvetes 

novada Attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plāns. 

   2016. gada 29. decembra domes sēdē Attīstības nodaļas  vadītāja sniedza informatīvo 

ziņojumu  par Attīstības programmas  2012. - 2018.  gadam  izpildi. Attīstības programmas 

uzraudzības pārskata izskatīšana plānota 2017. gada sākumā. 

   Sagatavojot 2017. gada budžeta plānu, izvērtēts nepieciešamais darbu apjoms un 

finansējums jaunu pašvaldības teritorijas Attīstības dokumentu izstrādei, ko plānots uzsākt 

2017. gadā. 

 

 

5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2016. gadā 

 

* Projekts „Pašvaldību labie darbi Latvijas simtgadei”. Projekta ieviešanas datums: 

2016. gada 1. oktobris, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Kopējais projekta finansējums EUR 400, kas ir 100%  Meža attīstības fonda finansējums. 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Projekts „Esmu TĒRVETnieks!”. Projekta ieviešanas datums: 2016. gada 30. 

septembris, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums 

EUR 3500, kas ir 100% valsts budžeta finansējums. 
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*Uzsākts projekts „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē”. Projekta 

uzsākšanas datums: 2016. gada 24. oktobris, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes novads. 

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, t. sk. EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 

3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums. Projekts noslēgsies 2017. gadā. 

 

*Projekts „Pālēnu kapličas restaurācija. 1. posms Altāra demontāža”. Projekta ieviešanas 

datums: 2016. gada 29. jūlijs, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes kapi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. Projekta kopējās izmaksas EUR 1980, t.sk. Valsts kultūrkapitālfonda 

piešķirtais grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1380. 

 
*Projekts „Pālēnu kapličas izpēte un restaurācijas projekta izstrāde” Projekta 

ieviešanas datums: 2016. gada 26. februāris, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes kapi, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums EUR 3164, t.sk. Valsts 

kultūrkapitālfonda finansējums EUR 2200, Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 

946. 

 

* Projekts „Gaismas un skaņas spēles” Projekta ieviešanas datums: 2016. gada 29. jūlijs, 

projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes Mežmuižas pils, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads. Projekta kopējās izmaksas EUR 1480, t.sk. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais 

grants EUR 600 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 880. 
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5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2016. gadā ar ES 

finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu 

* Uzsākts projekts „Kroņauces stadiona pārbūve”. Projekta sākuma datums: 2016. gada 

27. jūnijs, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais plānotais projekta 

finansējums EUR 125563, t.sk. LAD finansējums EUR 45000, Tērvetes novada domes 

līdzfinansējums EUR 80563. Projekts noslēgsies 2017. gadā. 

 

6. Tērvetes  novada domes līdzdalība sadarbības projektos 
* Pašvaldība ir sadarbības partneris Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā 

Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI 

un DARI!”. 

 

* Pašvaldība ir sadarbības partneris Jelgavas novada īstenotam projektam „Gadu tūkstošiem 

auklēti pamati stabilai nākotnei”. 

 

*Pašvaldība ir sadarbības partneris Nodarbinātības valsts aģentūrai par algotu pagaidu 

sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā. 

 

Pašvaldība ir biedrs vai dalībnieks šādās biedrībās un apvienībās: 

biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”; 

biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”,  

apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības 

principiem apvieno Latvijas Republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību 

savienība dibināta 1991. gada 15. decembrī, tās galvenie mērķi pašvaldību politikas 

veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo problēmu risināšana un pašvaldību interešu 

aizstāvēšana. 

Dobeles rajona lauku partnerības mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvu un 

pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.  

Apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” mērķis ir pārņemt iepriekš KNHM 

atbalstīto Sabiedrības ar dvēseli projektu ideju un šajā apvienībā apvienojušās pašvaldības, 

kas realizē iedzīvotāju iniciatīvas projektus savās teritorijās, paredzot pašvaldības 

finansējumu šo projektu konkursam. 

Pašvaldība ir dalībnieks Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

Zemgales plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, 

koordināciju, pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 

 

 

7. Tērvetes novada domes sadarbība  ar nevalstiskajām organizācijām 

     

     Tērvetes novada dome 2016. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs - Tērvetes 

novadam” ar kopējo finansējumu 2100 eiro. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas 

– biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, biedrība „Labrenči”, biedrība 
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„Tērvetnieki” (2 projekti) un biedrība „Mežmuižas Mežrozītes”. Ar Tērvetes novada 

domes atbalstu realizēti projekti par kopsummu EUR 1956,12. 

   

Tērvetes novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu realizētie un uzsāktie projekti 

2016. gadā ar Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējumu  

1. Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts 

„Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. baznīcas ārsienu vēsturiskā krāsojuma daļas - zvanu 

torņa augšdaļas atjaunošana”, kopējās izmaksas EUR 10 000. Saņemts pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 1000. 

2. Biedrība „Skaties tālāk” 2016. gadā pabeidza   projektu „Daudzveidīgā Tērvete 

fotoobjektīvā”, kopējās izmaksas EUR 7555. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums 

EUR 755,50. Projekts sākās 2013. gadā. 

 

 
 

 

8.  Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs  pa darbības jomām  

2016. gadā 

 

8.1. Izglītība 
Tērvetes novadā izglītības funkcijas īsteno divas pašvaldības uzturētas izglītības 

iestādes, kas izglītojamajiem nodrošina vispārējo pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas 

un vidusskolas izglītību. Skolās tiek īstenota arī daudzveidīga interešu izglītība. Sadarbību 

starp skolām, skolu sadarbību ar pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministriju koordinē 

Tērvetes novada izglītības darba koordinators. Atsevišķu pašvaldības izglītības funkciju 

īstenošana ir deleģēta Dobeles novada Izglītības pārvaldei, ar kuru ir noslēgts sadarbības 

līgums. 

Tērvetes novadā ir divas izglītības iestādes – Augstkalnes vidusskola ar 

struktūrvienību Bukaišu skola un Annas Brigaderes pamatskola.  

Augstkalnes vidusskolā un tās struktūrvienībā Bukaišu skola tiek īstenotas: 

Pirmsskolas izglītības programma, Pamatizglītības programma un Vispārējās vidējās 

izglītības programma. Obligātās pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota gan 

struktūrvienībā Bukaišu skola, gan “Zvaniņos” Augstkalnes vidusskolā. Pirmsskolas grupā 

„Zvaniņi” darbojas arī 3 - 4 gadīgo bērnu grupa, un no 2016. gada 1. septembra 

pirmsskolas grupā tika uzņemti arī jaunāki bērni, kas līdz 2016. gada 31. decembrim 

sasniedza 3 gadu vecumu.  
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Annas Brigaderes pamatskolā tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma un 

Pamatizglītības programma. Pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” uzturas bērni no 1,5 

līdz 6 gadu vecumam. Atbilstoši vecumam “Sprīdītī” darbojas 5 bērnu grupas. Pirmsskolas 

bērnu vecākiem abu izglītības iestāžu pirmsskolas grupās ir iespēja saņemt arī vasaras 

grupu pakalpojumu. 

2016. gadā Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupā “Zvaniņi” tika izremontētas 

vienas grupas mācību un atpūtas telpas,  Augstkalnes vidusskolas sporta zālē tika veikts 

sienu remonts, pilnībā nomainīts grīdas segums un izremontētas sporta zāles 2 palīgtelpas. 

Nodibinājums “Lāsītes” sadarbībā ar skolas kolektīvu veiksmīgi startēja LMT projektu 

konkursā kā rezultātā ieguva līdzekļus divu jaunu āra trenažieru uzstādīšanai pie skolas 

esošajā sporta laukumā. 

Vasaras mēnešos Annas Brigaderes pamatskolā vērienīgāki remontdarbi tika veikti 

vienā mācību telpā un 2. stāva vestibilā. Pateicoties pirmsskolas izglītības grupas 

“Sprīdītis” aktivitātēm, tika izstrādāts projekts, kuru finansiāli atbalstīja LMT un kā 

rezultātā tika papildināta iestādes materiālā bāze (iegādāti skrejriteņi), savukārt, skola ar 

atbilstošu mācību bāzi aprīkoja mūzikas kabinetu, latviešu valodas kabinetam tika 

iegādātas jaunas mēbeles. 

Atskatoties uz divu pēdējo gadu laikā veiktajiem Tērvetes novada skolu 

labiekārtošanas, modernizēšanas un remontēšanas darbiem, var teikt, ka pašvaldības 

izglītības iestādēs ir sakārtota infrastruktūra, ir labiekārtotas un modernizētas mācību 

telpas, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanas prasībām atbilstošu mācību vidi 

un izglītojamajiem piedāvātu kvalitatīvu izglītību. 

 

 

Statistika 

  Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā Tērvetes novada izglītības iestādēs 

būtiskas izmaiņas bērnu un skolēnu skaitā nav vērojamas. 1.- 12. klašu skolēnu skaits ir 

saglabājies iepriekšējā gada līmenī, audzis ir 3 - 4 gad. bērnu skaits. 

 

1.tabula 

Salīdzinoša skolēnu skaita statistika  

 1,5 – 3 g.v. 3 – 4 

g.v. 

5 – 6 g.v. 1.– 9. 

klases 

10. – 12. 

klases 

2015. gads 19 37 59 264 29 

2016. gads 16 47 55 262 33 

 

1,5 – 3 g. v. bērnu grupās uzturējās 19 mazuļi, 3 - 4 gadīgo bērnu grupās uzturējās 

47 bērni (Augstkalnes vsk. – 14, Annas Brigaderes psk. pirmsskolas grupā „Sprīdītis” – 33 

bērni), izglītības iestādēs mācījās 55 skolēni, kas sasnieguši obligātās pirmsskolas 

izglītības vecumu (Augstkalnes vsk. “Zvaniņi” – 21, Bukaišu skolā – 7, Annas Brigaderes 

psk. pirmsskolas grupā „Sprīdītis” – 29 bērni), vispārizglītojošajā izglītības programmās 

295 skolēnu (Augstkalnes vsk. – 176, Bukaišu skolā – 17, Annas Brigaderes psk. – 117 

skolēni), kas salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir saglabājies nemainīgs. 

  

Tērvetes novada izglītības iestādēs strādā 62 pedagogi, t.sk. 46 pedagogi 

vispārizglītojošajās izglītības programmās un 16 pirmsskolas pedagogi. 

 Ar 2016. gada 1. septembri pašvaldības izglītības iestādēs veiksmīgi tika ieviesta 

jaunā pedagogu darba samaksas reforma, pedagogu darba algās samazinājums nav 
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vērojams, pašvaldība pirmsskolas izglītības pedagogiem tika nodrošināts atalgojums 620 

euro. 

Ar esošajiem resursiem un labiekārtotu mācību vidi Tērvetes novada izglītības 

iestādes var nodrošināt iespēju katram izglītojamam iegūt kvalitatīvas pirmsskolas, pamata 

un vidējās izglītības pieejamību sasniedzamā attālumā, nodrošināt kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu un pieejamu izglītību, paredzot resursu racionālu izmantošanu. 

 

 

Metodiskais darbs  

Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai 

2016. gadā tika turpināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina 

deleģēšanas līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu darbs metodiskajās apvienībās, 

iesaistīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos un darbs profesionālajā pilnveidē. Līgums 

paredz arī sadarbību starpnovadu apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā, skolēnu 

iesaistīšanā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības 

aktivitātēs.  

Skolas aktīvi piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tiek rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu 

olimpiādes - latviešu valodas un literatūras, matemātikas un sākumskolas kombinētā 

olimpiāde. Tērvetes novada skolās notiek arī starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes 5. 

– 6. klašu skolēniem. 

2016. gadā tika turpināta izglītības iestāžu darbinieku izglītošana bērnu tiesību 

aizsardzībā. Šajā gadā savas zināšanas papildināja visi Tērvetes novada skolu  tehniskie 

darbinieki, saņemot par kursu apmeklējumu apliecību.  

Darba pieredzi pirmsskolas pedagogi bagātināja kopīgi dodoties uz visjaunāko un 

modernāko pirmsskolas izglītības iestādi “Mārzemīte” Mārupes novadā. 

Skolu direktoriem un vietniekiem Tērvetes novadā tiek organizēti gan informatīvi 

semināri, gan semināri pieredzes apmaiņai. 

Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri apmeklē Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkotos informatīvos un darba plānošanas seminārus. 

Sasniegumi 

Mūsu novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji: 

 Tērvetes novada skolēni 2016. gadā ir piedalījušies 18 Auces, Dobeles un Tērvetes 

novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs visās izglītības pakāpes grupās. 

Sākumskolai organizētajās olimpiādēs Tērvetes novadu pārstāvēja 7 skolēni 

(Augstkalnes vsk. - 4, A. Brigaderes psk. – 3), pamatskolas olimpiādēs – 24 skolēni 

(Augstkalnes vsk. - 17, A. Brigaderes psk. – 7), vidusskolas olimpiādēs – 9 skolēni. 

 Starpnovadu olimpiādēs iegūtie rezultāti: 1. vieta – 5 (Vēsture 9. kl., Latviešu 

valoda un literatūra 8.-9. klasei, Mājturība un tehnoloģijas zēniem 6.-7. klase, 

Mūzika 5. – 9. klasei un Latviešu valoda un literatūra 11.-12. klasei), 2. vieta – 3 , 

3. vieta – nav, Atzinības – 10. 

Atbilstoši Tērvetes novada domes nolikumam “Par Tērvetes novada vispārizglītojošo 

skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” skolēni saņēma Tērvetes 

novada domes pateicības un naudas balvas. Pateicības saņēma arī skolēni, kas kultūras un 

sporta ārpusskolas aktivitātēs popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces, Dobeles un 

Tērvetes novadā, kā arī Zemgales reģionā. 

2015./2016. mācību gadu 10 % skolēnu Tērvetes novada izglītības iestādēs beidza ar 

vidējo vērtējumu teicami un izcili. Par izciliem mācību sasniegumiem, absolvējot 

Augstkalnes vidusskolu, 12. klases skolniece Baiba Kaņepe saņēma Ministru kabineta 
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Pateicību. Viņas vidējais vērtējums – 9,43 balles. Pateicoties Baibas, viņas vecāku un 

pedagogu kopdarbam, šāda Pateicība uz Tērvetes novadu atceļoja pirmo reizi. 

2016. gada septembrī Tērvetes novada skolās ir izveidota Jaunsargu kustība, Dome ir 

slēgusi sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un 

informācijas centru, kas paredz finansiāli nodrošināt pašvaldības abās izglītības iestādēs 

jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu.  

      Sporta jomā īpaši lepojamies ar Tērvetes novada rokasbumbas komandu sasniegumiem 

Latvijas jauniešu čempionātā rokasbumbā (trenere Linda Karloviča). Tērvetes novadā 

turpina trenēties piecas rokasbumbas komandas, kā sastāvā spēlē jaunieši un jaunietes no 

novada izglītības iestādēm. Tērvetes novada jaunietes un jaunieši ir iekļauti arī Latvijas 

izlases komandā.  

Tērvetes novadā veiksmīgi draudzības spēlēs startē arī meiteņu un zēnu florbola 

komandas (treneris Dainis Ābols). 

Jau otro gadu tiek turpināta tradīcija – Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu 

izglītības pulciņu koncerts – skate “Kopā nākam. Kopā darām. Kopā varam dižoties!” 

Skates mērķis ir attīstīt un apzināt interešu izglītības kolektīvu māksliniecisko līmeni un 

darba kvalitāti. Koncertu organizē izglītības darba koordinatore sadarbībā ar Tērvetes 

novada kultūras namu. Pēc konkursa nolikuma pasākumā tiek veidota arī praktisko pulciņu 

darbu izstāde.  

    Arī vasaras mēnešos skolēnu vēlme izglītoties neapsīkst, jo jau otro gadu viņi veido 

jauno aktieru kalvi Dabas parkā Tērvetē, priecējot parka apmeklētājus. Teātra pulciņā ir 

iespēja iesaistīties ikvienam sākot no pirmsskolas bērna līdz vidusskolas jaunietim. 

 Tērvetes novada skolu jaunieši kolektīvi arī visu mācību gadu atbalsta LVM dabas 

parka Tērvetē piedāvātās aktivitātes.  

Tērvetes novada skolas atbalsta un iesaistās akcijā „Skolas auglis”. 

 

 

 

 

8.2. Jauniešu iniciatīvu centrs 
  

   Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk - Centrs), kas ir Tērvetes novada 

pašvaldības Tērvetes pagasta pārvaldes struktūrvienība, savu darbību uzsācis 2014. gada 

janvārī. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai 

sabiedriskajos procesos un atbilstoši katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt 

iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savu talantu un organizēt jauniešu brīvā 

laika pavadīšanu. Centra darbību regulē aktivitāšu plāns kārtējam gadam, LR Jaunatnes 

likums un Centra nolikums. Centram, uzsākot darbu, bija svarīgi apzināties tā identitāti, 

pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots logo. 
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Katru gadu, uzsākot darbību, Centrs izvirza trīs prioritātes kārtējam gadam, kas tiek 

ņemtas vērā, veidojot gada aktivitāšu plānu – 2016. gadā tās bija jauniešu vēlmju 

apzināšana, apkārtējās vides veidošana un patriotisma veicināšana, izmantojot neformālās 

izglītības metodes. Balstoties uz šīm prioritātēm, Centrs izvēlējās tematus pasākumam 

„Kafija ar politiķiem”, neformālās izglītības apmācības „Es - dzimis līderis” un 

“Nacionālie dārgumi” un Tērvetes novada jauniešu foruma “Ar jauniešiem par jauniešiem” 

organizēšanu.  

2016. gadā tika organizētas un īstenotas 9 aktivitātes, kuras kopumā apmeklēja 167 

apmeklētāji – galvenokārt vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Aktivitāšu vidū bija neformālās 

izglītības apmācības, „Kafija ar politiķiem”, radošā darbnīca, Karjeras diena u.c. 

Aktivitāšu vakaru un pasākumu vidū bija sveču liešana Bukaišos, Valentīndienas 

balle, velobrauciens, neformālās izglītības apmācības, filmas veidošanas darbnīca 

sadarbībā ar mājražotājiem un Bauskas radošā iniciatīvu centra jauniešiem, Karjeras diena, 

novada jauniešu forums “Ar jauniešiem par jauniešiem” un volejbola turnīrs. Tika realizēti 

ikgadējie pasākumi - foto orientēšanās “Atklāj Tērveti no jauna!”, Zemes stunda un 

“Kafija ar politiķiem”. 

2016. gadā centrs ir organizējis 2 neformālās izglītības apmācības – “Es - dzimis 

līderis” par komandas darbu un līderību un “Nacionālie dārgumi” par apkārtējo vidi un 

patriotismu.  Centra pārstāvji ir piedalījušies neformālās izglītības apmācībās un semināros 

par Erasmus + programmu un jaunatnes darba organizēšanu. 

Centrs 2016. gadā ir īstenojis projektu „Esmu TĒRVETnieks!”, kas īstenots Izglītības 

un Zinātnes ministrijas valsts budžeta jauniešu iniciatīvu centru darbības nodrošināšanai 

2016. gadam ietvaros, ar kopējo finansējumu 3500 eiro.  Projekta „Esmu TĒRVETnieks” 

ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: 

- Velobrauciens “Iebraucam vasarā”; 

- Fotoorientēšanās sacensības “Atklāj Tērveti no jauna”; 

- neformālās izglītības apmācības „Es – dzimis līderis” 

- neformālās izglītības apmācības “Nacionālie dārgumi”; 

- Karjeras diena; 

- Lielais izvērtējums. 

2016. gadā Centrs iesniedza projekta pieteikumu Erasmus + Eiropas brīvprātīgā darba 

veicēja uzņemšanai, tomēr tas tika noraidīts. 

2016. gadā  ir uzsākata  sadarbība ar BM Studio Zemgale, joprojām tiek piekopta 

lieliska sadarbība ar vietējiem mājražotājiem, Tērvetes kultūras namu un pagastu 

pārvaldēm. 

 

 

8.3. Kultūra 
     Kultūras pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Tērvetes novada kultūras nams  

(2 kultūras darbinieki),  Bukaišu un Augstkalnes pagastos katrā ir kultūras pasākumu 

organizators. 2016. gadā novadā darbojās 8 amatiermākslas  kolektīvi ar 150  dalībniekiem 

un 7 pulciņi, kas apvieno 78  interesentus. 2016. gadā tika iedibinātas jaunas tradīcijas – 

pirmo reizi  tika rīkotas Tērvetes novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieku sporta 

spēles, novadā tika atzīmēti Baltā galdauta svētki, kā arī Ziemassvētku egles iedegšana 

Tērvetes vēsturiskajā centrā. 

Tērvetes pagasts 

Tērvetes novada kultūras  nams  -  nodrošina  novada  mēroga  kultūras  pasākumu  

plānošanu  un  organizēšanu. Kopīgi plānojot un organizējot dažādus pasākumus, 

izveidojusies laba sadarbība ar LVM dabas parku Tērvetē ,Tērvetes pils vēstures muzeju, 
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biedrību “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” , Tērvetes jauniešu iniciatīvu centru. Tika 

veikts regulārs darbs, attīstot gan esošās kultūras tradīcijas Tērvetes novadā, gan veidojot 

jaunas, dažādojot mākslas un kultūras dzīvi.  

Tērvetes novada kultūras nama organizētie pasākumi 2016. gadā: 

 Tērvetes novada amatiermākslas kolektīvu sporta spēles 

 “MAZAIS TĒRVETNIEKS”  - Tērvetes novada 2015. gadā dzimušo mazuļu 

godināšana 

 Jauniešu deju kolektīvu sadancis  “Iedejosim pavasarī!”  

 Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “Deju rakstos spēku rodi” 

 “Rodi iedvesmu Tērvetē” – radošo darbu izstāde, koncerts, mājražotāju tirdziņš 

 Tērvetes AT „Trīne” iestudējuma PIRMIZRĀDE – Elīna Zālīte „Rudens rozes” 

 Skolēnu tautas deju kolektīvu sadancis (piedalās kolektīvi no Saldus, Dobeles, 

Auces, Siguldas un Augstkalnes) 

 ŪSIŅDIENA Tērvetē 

 Tērvetes brīvdabas estrādes sezonas atklāšanas koncerts , balle 

 LĪGO SVĒTKI – novada amatiermākslas kolektīvu koncerts brīvdabas estrādē, 

lāpugājiens un uguns rituāls pie Tērvetes pilskalna, balle estrādē 

 Tērvetes novada svētku ieskaņa – KLASISKĀS MŪZIKAS KONCERTS 

Augstkalnē, Mežmuižas pils terasē  - trio “Angelicus” koncertprogramma “Panis 

angelicus” 

 TĒRVETES NOVADA SVĒTKI – Tērvetes novada mājražotāju un  amatnieku 

tirdziņš, foto orientēšanās sacensības „Atklāj Tērveti no jauna”, bērnu svētku 

programma, konkursa „Sakoptākā sēta” noslēgums , svētku gājiens,  lielkoncerts ar 

grupu “Pērkons”, Balle, uguņošana. 

 ZEMGAĻU SVĒTKI ( kultūras nama organizētā kultūras programma brīvdabas 

estrādē –Latvijas dziesminieku koncertprogramma “Tēva dubļi sidraboti”) 

 LABRENČA TIRGUS “Tērvetes dižoga-2016” sadarbībā ar biedrību „Tērvetes 

mājražotāji un amatnieki”  

 Senioru balle  

 pasākums Tērvetes novada izglītības iestāžu darbiniekiem 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums – 

svinīgā represēto tikšanās ar domes priekšsēdētāju, novada amatiermākslas 

kolektīvu koncerts   

 Svētbrīdis Latvijai Tērvetes brīvdabas estrādē  

 Tērvetes novada lauksaimnieku un  uzņēmēju gada balle ar Kristapa Rasima 

piedalīšanos 

 Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētku talantu meklējot” Tērvetes novada 

pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes  

 Labrenča Ziemassvētku tirdziņš Tērvetes brīvdabas  estrādē  

 ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANA Tērvetes vēsturiskajā centrā 

 Izklaides sarīkojumi 

 kino seansi, sadarbībā ar LKS 

 amatieru un profesionāļu darbu  izstādes   
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Tērvetes novada kultūras nama amatierkolektīvi:  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs AVOTS  

    

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs  “Avots”  (vad. Dina Meldere, Ligita Urbele)  aktīvi 

koncertē, kuplinot  Tērvetes novada  un  starpnovadu rīkotos pasākumus (draudzības 

koncerti Blīdenē, Berķos, Aucē, Penkulē, Koknesē un  Danču lustes “Līgodami, 

dancodami” Dobelē) .   

VPDK „Avots” lepojas ar tradicionālo pavasara  koncertu - „Tērvetes sadanci” kopā ar 

draugu kolektīviem. 

2016. g. vasarā piedalījās IV Starptautiskajā mākslas festivālā Krakovā ar programmu 

„Latvju raksti tautas dejā.” 

Kolektīvs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē E grupā ieguva I 

pakāpes diplomu. 

 

Jauniešu deju kolektīvs AVOTS 

         

Jauniešu deju kolektīvs “Avots” (vad. Elīna Medne) piedalās Tērvetes novada 

nozīmīgākajos pasākumos, kā arī koncertē ārpus novada robežām ( draudzības koncerti 

Rīgā, Skultē, Krimūnās, Bauskā un Danču lustēs “Līgodami, dancodami” Dobelē.   

JDK “Avots” pēc sava 

pirmā organizētā  jauniešu 

deju kolektīvu sadanča  

“Iedejosim pavasarī” 

VPDK AVOTS pēc tradicionālā 

vidējās paaudzes deju kolektīvu 

sadanča 

Tērvetes kultūras namā 
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2016. gadā iedibināta jauna tradīcija - ik gadu rīkot kopīgu jauniešu deju kolektīvu sadanci 

“Iedejosim pavasarī!”  . 

Kolektīvs Dobeles , Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē B grupā ieguva A 

pakāpes diplomu. 

 

Amatierteātris TRĪNE  

  

Kolektīva dalībnieki iesaistās Tērvetes kultūras nama rīkotajos pasākumos. Režisores 

Dzintras Zimaišas vadībā kolektīvs 2016.gadā piedalījās amatierteātru festivālā “Zelta zīle” 

Ozolniekos. Notikušas regulāras izbraukuma izrādes ārpus novada ( Kalnciems, Vilce, 

Sigulda, Jelgava, Valgunde, Bēne, Zaļenieki, Auce ) . 

Tērvetes novada amatierteātra "Trīne" 2016. gada repertuārā joprojām ir izrāde R. 

Blaumanis „Trīnes grēki” ( 2016.gadā izrādīta 4 reizes) . 14. februārī notika jauniestudētās 

lugas pirmizrāde -  Elīna Zālīte “Rudens rozes” ( 2016. gadā izrādīta 8 reizes).  

 

 

Jauktais koris TĒRVETE  

  

 

Koris (vad. Dace Reinika) aktīvi piedalās  Tērvetes novada nozīmīgākajos pasākumos. 

Koncertējis Rīgā, Ozolniekos, piedalījies  Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā. 

Pēc pirmizrādes 

2016. gada 14. februārī 

Jāzepa Vītola mūzikas 

dienās Gaujienā 
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Repertuārā ir obligātais koru repertuārs, kā arī Ziemassvētku un Līgo dziesmas. Nemainīga 

vērtība ir Artūra Reinika dziesmas.  

 

Dobeles un Saldus apriņķa  koru skatē  iegūts  II pakāpes diploms ( 38,89 p. ). 

2016.gada vasarā koris piedalījās režisora M. Druvas koncertizrādē „Saldā indes garša” 

Dobelē, Aucē un Tērvetes novadā Augstkalnē. Piedalījās LR2 rīkotajā projektā “Gadsimta 

garākā līgo dziesma”, radio ētera tiešraidē iedziedot savu jestro ziņģi. 

 

Folkloras kopa CEĻTEKA 

 

Nodarbībās Andas Ābeles vadībā  tiek apgūtas gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas, 

tradīcijas. Notiek kokles spēles apmācības. Tas notiek gan individuāli, gan folkloras kopas 

repertuāra apguves procesā kopā ar jau zinošākiem kopas dalībniekiem. 

Kopas dalībnieki piedalās latviešu gadskārtu pasākumos, organizējuši  vakarēšanas, Dieva 

un Māras daudzinājuma vakarus. 2016. gada Ūsiņdiena  un Līgo vakars Tērvetes pilskalnā  

ir populārākie gadskārtu ieražu svētki, kas piesaista arī citu novadu iedzīvotājus. 

 

Augstkalnes pagasts 

Pagastā nav sava kultūras nama . Pagasta kultūras pasākumu organizators veido kultūras 

pasākumus, sadarbojoties ar Augstkalnes vidusskolu. Pasākumiem tiek izmantota skolas 

zāle.  

Kultūras pasākumi Augstkalnes pagastā  2016. gadā 

Valentīndiena, Lieldienas, sporta svētki un Jaungada balle, Lieldienu un Ziemassvētku 

tirdziņi; Mātes dienas, 18. novembra, Jāņu pasākumi.   

Augstkalnes pagasta amatierkolektīvi 

Augstkalnes pagasta amatierteātris  

 

 

Folkloras kopa pēc koncerta 

Bukaišu tautas namā 

Pēc izrādes “Kā Ziemeļmeitas 

brauca puisi lūkoties” 

Bukaišu tautas namā. Režisore 

Ingrīda Samohvalova 
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Sieviešu vokālais ansamblis FANTĀZIJA 

 

 

Ansamblis kuplina gan pagasta, gan novada rīkotos pasākumus. Ansamblis startēja 2016. 

gada vokālo ansambļu skatē, iegūstot III pakāpes diplomu. Sākoties 2016./2017. gada 

sezonai, ansamblis savu darbību neturpina.      

Augstkalnes pagastā darbojas ritmikas pulciņš. 

 

Bukaišu pagasts 

Bukaišu pagastā par kultūras dzīves norisēm rūpējas kultūras pasākumu 

organizators.   Kultūras aktivitātes notiek Bukaišu Tautas namā un tā pieguļošajā teritorijā.  

Bukaišu pagastā tiek atzīmēti tradīciju svētki, notiek ikgadējie pagasta svētki ar plašu 

sporta un kultūras programmu, radošajām darbnīcām. Par estētiski pievilcīgu kultūras 

pasākumu norises vietu vairāku gadu garuma veidojas arī Melnā stārķa parks. 

        

Bukaišu pagasta kultūras  pasākumi 2016.gadā 

            

 Sveču dienas pasākums ar iespēju izgatavot katram savu svecīti;  

 Lieldienu pasākums lieliem un maziem, radošās darbnīcas, rotaļas, spēles, atpūtas 

vakars; 

 Mātes dienai veltīts Bukaišu skolas bērnu koncerts; 

 Ielīgošana Bukaišos, DK „Vārpa” atskaites koncerts un teātra pulciņa izrāde    

A.Niedzviedža lugu „Viņa ir īstā, muterīt”; 

 Bukaišu pagasta un sporta svētki ar Augstkalnes pagasta amatierteātra izrādi svētku 

noslēgumā; 

 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums, svecīšu iedegšana; 

 VPDK sadancis “Ražas danči Bukaišos”; 

 Ziemassvētku lielās egles svinīgā atklāšana; 

 Ziemassvētku eglīte bērniem. 

 

  Sezonā katru trešdienu notiek vides pulciņa nodarbības, ceturtdienās teātra pulciņa 

mēģinājumi, piektdienās aušanas un tautisko deju kolektīva nodarbības. DK „Vārpa” 2016. 

gadā aktīvi piedalījās koncertos gan mūsu, gan kaimiņu novadā, kā arī  Lietuvā - Žagarē.  

Māmiņas dienai veltītajā 
pasākumā 

Augstkalnes vidusskolā. Vadītāja 
Irita Granauska 
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Senioru deju kolektīvs VĀRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektīvs piedalījās savā pirmajā skatē . Dobeles , Auces un Tērvetes novadu Deju 

kolektīvu skatē F grupā ieguva II pakāpes diplomu . Kolektīva vadītāja Liāna Kozlovska. 

Bukaišu pagastā darbojas teātra pulciņš, kas aktīvi iesaistās rīkotajās kultūras aktivitātēs 

pagastā. 2016. gadā savu darbību uzsāka aušanas pulciņš. 

 

Bibliotēkas 

 

       Novadā darbojas 4 bibliotēkas, kas nodrošina visa veida bibliotekāros pakalpojumus  un 

informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir  nodrošināta visu 

vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un izklaide. Bibliotēkās tiek 

sekmēta domu apmaiņa starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, zināšanām un vajadzībām. 

        2016.  gada  aktualitāte  - bibliotēku akreditācija. Visas novada bibliotēkas izgāja  atkārtotu 

akreditāciju. Visas akreditētas kā vietējās nozīmes bibliotēkas.  Akreditācijas komisija ieteica 

pilnveidot informāciju par bibliotēku darbību elektroniskajā vidē  (Augstkalne, Bite, Bukaiši, 

Tērvete), veikt telpu remontu un atlikušo  veco plauktu nomaiņu (Augstkalne), kā arī ieviest 

jaunus risinājumus krājuma izvietošanai telpās (Augstkalne, Tērvete). Nepieciešams uzlabot 

bērnu stūrīša aprīkojumu (Augstkalne) un turpināt strādāt pie krājuma saturiskās un fiziskās 

kvalitātes (Augstkalne, Bite, Bukaiši), pabeigt krājuma rekataloģizāciju (Bukaiši), pārskatīt 

dubletu vajadzību bibliotēkā (Bite), rast iespēju nomainīt novecojušo datortehniku (Bite, 

Bukaiši).  

                                             

 

 Bibliotēku darba galvenie rādītāji (2016.g.) 

1. 

Bibliotēka Lietotāju skaits Apmeklējums Izsniegums 

Augstkalne 317 4165 6444 

Bite 214 3642 8030 

Bukaiši 189 4065 3923 

Tērvete 280 4968 7268 

Kopā 1000 16840 25665 

 

Jāņu ielīgošanas 

pasākumā Bukaišos 
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2. 

Bibliotēka Krājums Jaunieguvumi 

(grāmatas) 

Izslēgti dokumenti 

Augstkalne 6823 195 2630 

Bite 7418 223 401 

Bukaiši 6089 150 538 

Tērvete 5536 158 70 

Kopā 25866 726 3639 

 

3. 

Bibliotēka Grāmatu  

krājuma  

apgrozība 

Periodisko izdevumu  

apgrozība 

Finanses krājuma 

komplektēšanai 

(grāmatas,seriālizdevumi) 

EUR 

Augstkalne 0,9 1,9 1947 

Bite 0,5 4,1 2022 

Bukaiši 0,3 3,1 2118 

Tērvete 0,5 6,2 1960 

Kopā   8047 

                                          

 

                                             

 

Bibliotēkas popularizējošie pasākumi 

 

Augstkalnes bibliotēkā: regulāri notiek tikšanās lasītāju klubiņā „Skats no malas”. 

Janvārī notika 1991. gada barikāžu atcerei veltīts pasākums – tikšanās ar barikāžu 

dalībniekiem, Augstkalnes pagasta iedzīvotājiem. Kopā ar biedrību                     

„Mežmuižas Mežrozītes” Augstkalnes vidusskolā 

notika pasākumi veltīti novadniekiem Egonam 

Cēsniekam un Vilim Rīdzeniekam. Skolotāja I. 

Mitrevica pie bibliotēkas ierīkoja rudens ziedu 

kompozīciju - dāliju izstādi. Publiskā interneta 

pieejas punkta (PIPP) vadītājs R. Krūmiņš  

skolēniem stāstīja par drošu darbošanos internetā. 

Laba sadarbība  veidojas ar pirmsskolas 

grupām  un audzinātājām, kā arī Augstkalnes 

vidusskolas un A. Brigaderes pamatskolas 

skolotājiem un skolu bibliotekāriem.  

Bites bibliotēkā:  interešu  klubiņa „ Kamenītes”  dalībnieki tikās ar barikāžu 

dalībnieku E. Beržinski,  Tērvetes amatierteātra aktieriem I. Rozi, Vēveru ģim., skolotāja 

S. Kļaviņa stāstīja par iespaidiem ASV, tika nosvinēta  „Kamenīšu” 15 gadu jubileja, 

dalībnieki piedalījās Lielajā talkā. Bibliotēkā varēja 

apskatīt I. Ramates plecu lakatu izstādi, fotoizstādi 

“Mūsu mīluļi”, sveču izstādi u.c.  

E - prasmju nedēļas ietvaros Bites 

bibliotēka  organizēja skolā tikšanos ar 

Dobeles NCB darbiniekiem R. Loginu un J. 

Safronoviču par informācijas meklēšanu 
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referātiem un autortiesībām, par bibliotēkas elektronisko katalogu un autorizāciju. 

Bibliotēkā tika iekārtota skolēnu radošo darbu izstāde. Laba sadarbība ir ar pirmsskolas 

grupu “Sprīdītis”. Bērni kopā ar audzinātājām regulāri apmeklē un aplūko izstādes, kā arī 

paši ar saviem darbiņiem piedalās izstāžu veidošanā, piem., Sveču dienai veltītā izstāde 

“Mana svecīte”.  

Bukaišu bibliotēkā:  kopā ar biedrību „Skaties tālāk” un vides pulciņa 

dalībniekiem pagasta svētkos tika rīkots  konkurss   

“Iepazīsti Bukaišus no stārķa lidojuma”, veidota 

ziedu kompozīcija melnā stārķa parkā un  veidota 

Adventes 

vainagu 

izstāde.  

Bibliotēkā 

tika izlikta 

Ināras un 

Borisa 

Teterevu atbalstītā projekta „Daudzveidīgā 

Tērvete fotoobjektīvā” fotoizstāde. Gaidot 

Latvijas simtgadi, tiek veidots Bukaišu pagasta 

ornaments. Pasākumi bērniem tiek organizēti 

kopā ar BPI “Saule”(bērnu pieskatīšanas istabas) 

darbiniekiem. Pārsvarā notiek radošās darbnīcas,  gatavojoties latviešu tradicionālajiem  

svētkiem: Lieldienām, Mātes dienai, Ziemassvētkiem. 

Tērvetes bibliotēkā:  tika rīkota  J. Belovas gleznu izstāde un A. Narvaiša foto 

izstāde, izlikti Augstkalnes vidusskolas 10. klases skolnieču  Gitas Cīrules un Magdas 

Madrevicas radošie darbi. Bibliotēku apmeklēja  A. Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 

grupas  “Bitītes”  bērni, kuri  kopā ar pieaugušajiem krāsoja olas, zīmēja un iepazinās ar 

jaunajām grāmatām.  1.– 4. kl. skolēni gatavoja dāvanas māmiņām. Bibliotēkā  tika  izlikti 

Annas Brigaderes pamatskolas mākslas pulciņa skolēnu zīmējumi, rokdarbi un apgleznotie 

akmentiņi. Uz sveču dienu bibliotēkā tika izliktas  pirmsskolas grupas  “Sprīdītis”  bērnu 

darinātās sveces. Darinājumi bija gan no salvešu papīra, gan plastilīna, gan arī zīmētas 

sveces. Lieldienās tika rīkotas radošās darbnīcas. Bibliotēkā viesojās delegācija no 

Ukrainas.   

  

  

8.4. Sports 
 

    Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - sporta nodaļas mērķis    ir veidot  

veselīgu un aktīvu sabiedrību, kas ietver sevī sporta attīstības  veicināšanu un  pieejamību 

iedzīvotājiem. Sporta nodaļas  uzdevumi ir  veicināt sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus, 

veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību.  

          Novadā pakāpeniski pieaug interese par sporta nodarbībām. Ir divas  sporta zāles , 

kurās iespējams nodarboties ar sportu. Handbols un Florbols ir sporta spēles,  kurās 

tērvetnieki piedalās Latvijas valsts regulārajos čempionātos, savukārt arī ar labiem 

panākumiem reģionu sacensību līmenī  piedalās basketbola un volejbola komandas. 

Attīstās novuss, riteņbraukšana, vingrošana, orientēšanās sacensības. Tiek organizētas 

vasaras sporta nometnes handbolā un florbolā. 
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2016. gadā izveidotā Tērvetes novada basketbola komanda  startēja  Dobeles un Jelgavas 

basketbola čempionātos. Tika organizēts arī Tērvetes novada basketbola turnīrs 

„Leišmale”. 

 
 

 

2016. gadā orientēšanās sporta klubs „Sprīdītis” kopīgā sadarbībā ar Tērvetes novada 

pašvaldību realizēja vairākus projektus:  

 Sacensības „ Tērvetes pavasaris”, trijās kārtās. 

 A.Brigaderes pamatskolas orientēšanās diena . 

 Kross „Sprīdīša skrējiens” 

 
 

 

2016.gadā Tērvetes novada florbola komanda piedalījās prestižajā  Latvian Open turnīrā 

un iekļuva finālā, kur ieguva otro vietu.  
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Tērvetes novada florbola komanda spēlēja  Latvijas valsts čempionātā,  ko organizēja 

Latvijas Florbola Savienība. 

 
 
 

 

 

Bērnu un jauniešu florbola komanda 2016. gadā piedalījās valsts mēroga sacensībās 

Tērvetes novada sporta hallē un vairākās izbraukumu sacensībās. Latvijas U19 sastāvā uz 

Pasaules čempionātu florbolā , kas noritēja Kanādā, devās tērvetniece Nensija Šimkūna. 

 

 
 

2016. gadā  izveidota riteņbraucēju biedrība ar mērķi apvienot domu biedrus , lai kopā 

veiktu izbraucienus pa dažādiem tūrisma maršrutiem, veicinot gan fizisko, gan izglītojošo 

daudzpusību. 
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2016. gadā ar augstiem sasniegumiem startēja  novada handbolisti: 

   Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā jauniešiem zelta medaļas ieguva 2000. gadā dz. 

jaunieši (U-16) , 1999. gadā dzimušie jaunieši (U-17)  un 1998.  gadā dzimušie jaunieši  

(U-18). 

                                                                                  

 
 

 

 

Dažādos turnīros aktīvi piedalījās tērvetnieku jaunā paaudze, iegūstot godalgotas vietas 

pludmales handbolā, kā arī mini handbola turnīros. 

 
 

 

 

 

2005. g.dz. zēnu komanda piedalījās pludmales turnīrā Rīgā. 
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Komandu sporta veidos labi startēja  novada ugunsdzēsēju komanda. 
 

Individuālajos sporta veidos 2016. gadā labi startējuši ir :  

J.Īzaks (brīvā cīņa  un grieķu romiešu cīņa) veterānu spartakiādē grupā V50 + ieguva  

pirmo vietu . Pirmo vietu ieguva arī Lietuvas atklātajā veterānu čempionātā V50 + grupā . 

L.Karloviča Latvijas veterānu spartakiādes sacensībās handbolā grupā S 30+ ieguva  trešo 

vietu. 

Orentēšanās sacensībās veterāniem labus rezultātus uzrāda mūsu novada orentieristi  

G. Dude, N.Narvaišs. 

Tērvetnieki pasaulē: 

Kārlis Podnieks (ratiņbasketbols) 

 
 

 

 

 2016. gada nozīmīgākie sporta pasākumi novadā:  

 Novada sporta svētki 

 Olimpiskā diena skolu jauniešiem 

 Pludmales volejbola turnīrs 

 Skrējiens „Apkārt Augstkalnes ezeram”, kas pulcēja 103 skrējējus no dažādām 

Latvijas vietām 

 Leišmales volejbola čempionāts 

 Leišmales basketbola čempionāts 

 Tērvetes kauss florbolā  

 Augstkalnes sporta svētki 

 Bukaišu sporta svētki 
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8.5. Sociālā joma 
 

Sociālais dienests 

Pienākumu nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 9. pantu pašvaldība ir deleģējusi sociālajam dienestam. 2016. gadā sociālajā 

dienestā  darbu  turpināja 9 darbinieki - sociālā dienesta vadītāja, 2 sociālie darbinieki, 1 

sociālās palīdzības organizators,  ģimenes atbalsta centra „Bērnu pasaule” audzinātāja, 

bērnu pieskatīšanas istabas „Saule” audzinātāja, Augstkalnes pagasta atbalsta centra 

administratore, Bukaišu pagasta atbalsta centra  administratore un šoferis -kurjers. Sociālā 

dienesta kolektīvs ir saliedēts, profesionāls un nemainīgs.  

2016. gadā sociālajam dienestam  notikusi 31 sēde, kurās  izskatīti 480 iesniegumi, kas 

saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem. 

Gada garumā ikmēnesi ir gatavoti pārskati un  atskaites par sociālās palīdzības sniegšanu 

Tērvetes novadā,  notikusi informācijas apmaiņa  starp citām institūcijām un iestādēm. 

Pateicoties SOPA sistēmai, kur  sociālais darbinieks var redzēt informāciju par klienta 

mājsaimniecību, ienākumiem, īpašumiem, apgādājamiem, apgādniekiem, kā arī 

nodarbinātību, ir atvieglots darbs ar klientu, iesniegumu un ienākumu deklarāciju 

sagatavošanu, līdzdarbības noteikšanu un uzraudzīšanu, kā arī atskaišu sagatavošanu.  

2016. gadā trūcīgas ģimenes/ personas statusu iegūšanai noformēti 187 iesniegumi. 

Vērojams, ka  samazinās iedzīvotāju skaits, kas vērsušies sociālajā dienestā, lai saņemtu  

trūcīgas ģimenes statusu.   

1.attēlā Sociālajā dienestā saņemto iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusu 

dinamika.  

1. attēls 
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  2016. gadā vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts  izmaksāts 145 personām. 

Sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības tos 

saņemt, nosaka 2015. gada 19. marta  saistošie noteikumi Nr. 6 “Par sociālo palīdzību”. 

2016. gadā garantēto iztikas minimuma pabalstu (GMI pabalsts) saņēma 34 personas. 

Pamatā tie bija ilgstošie bezdarbnieki pirmspensijas vecumā. 
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2. attēlā redzams 2016. gadā GMI pabalstu saņēmušo personu skaita sadalījums pa 

pagastiem.   

2.attēls 

 

 

 

2016. gadā stājās spēkā izstrādātie papildinājumi saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 

pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un  brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, tika  

uzsākta pabalsta izmaksa  aizbildņiem. 2016. gadā pabalsts tika izmaksāts 6 personām. Kā 

jauninājums 2016. gadā tika ieviesta senioru sveikšana 85, 90, 95,100 gados,  pasniedzot  

naudas balviņu. 2016. gadā sveiktas 14 personas. 

Sociālās palīdzības sniegšanai un pabalstos, ko nosaka saistošie noteikumi autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei,   kopā 2016. gadā izlietoti  EUR 34405.24.    

Pabalsti 2016. gadā piešķirti sekojošiem mērķiem: 

Pabalsta mērķis Summa  EUR 

Sociālās palīdzības sniegšanai 19414 

Garantētais iztikas minimuma pabalsts      3931 

Dzīvokļa pabalsts  5735 

Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām,  no tiem  :   9748 

pabalsts izglītībai 1770 

materiāla palīdzība atsevišķu situāciju risināšanai 1187 

pabalsts aprūpei mājās 780 

 pabalsts audžuģimenei, aizbildnim  un pabalsts  bārenim un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas  

6011 

Pabalsti, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, tai skaitā: 

14991 

Pabalsts apbedīšanai 7754 

Bērnu pūriņa pabalsts 5100 
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Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis 2016. gadā bija 

185 eiro. Šo atbalsta veidu izmantoja 6 personas.  

Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes nodaļu, Eiropas Atbalsta fonda 

pārtikas preču komplekti vistrūcīgākajām personām ietvaros  2016. gadā  izdalītas 635 

pārtikas pakas, 96 higiēnas pakas, 58 skolas piederumu pakas.  

Lai sociālā dienesta speciālisti varētu strādāt kvalitatīvi un atbilstoši likumdošanā 

izvirzītajām prasībām, pašvaldība ir nodrošinājusi katram darbiniekam atbilstoši 

ieņemamajam amatam   apmaksātus kvalifikācijas celšanas kursus un supervīzijas.  

 
Sociālās aprūpes centrs “TĒRVETE” 

 

Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk Centrs) ir Tērvetes novada pašvaldības 

iestāde, kura tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan citos 

novados dzīvojošiem cilvēkiem. 

Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma 

atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par 

Dobeles rajona pansionātu ”Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa 

celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No 1991. gada 

Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par sociālās 

aprūpes centru ”Tērvete”. 

Centrs līdz 2009. gada 30. septembrim bija Dobeles rajona pašvaldības, bet ar 2009. 

gada 1. oktobri ir Tērvetes novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestāde. 

Centrs darbojas saskaņā ar 2014. gada 19. jūnijā apstiprināto Tērvetes novada 

domes sociālās aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu, ievērojot Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus. 

2016. gadā tika izstrādāta "Sociālās aprūpes centra "Tērvete" attīstības  

programma 2017.- 2021. gadam", kas apstiprināta ar Tērvetes novada domes  

2016. gada 22. septembra sēdes lēmumu . 

 
 

Centrā sniegtie pakalpojumi 
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Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

sniegšana klientam. Vidējais klientu un audzēkņu skaits 2016. gadā bija sekojošs: 

 

 Veco ļaužu nodaļā - 177 klienti;  

 Bērnu nodaļā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas grupā - 21 

audzēknis. 

 

Centra mērķis ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, 

palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, atbalstīt 

attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos arī īstenot. Ar 

profesionālu speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas problēmas, kā arī 

uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. 

Veco ļaužu nodaļas mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo 

aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes 

pazemināšanos.  

Bērnu nodaļas mērķis ir palīdzēt audzēknim atrast savu vietu dzīvē, spēju 

pašrealizēties, attīstīt radošo potenciālu, spējas un talanta orientāciju. Katram audzēknim 

radīt atbilstošus apstākļus attīstīties kā kultūras un personīgās dzīves subjektam. Svarīgi, 

lai bērni attīstītos kā harmoniskas, vispusīgas un radošas personības. Bērnu nodaļas 

personāls palīdz katram bērnam attīstīt pašapziņu, patstāvību un atbildības sajūtu.  

 

Arvien lielāka vērība tiek pievērsta Centra iemītnieku sociālajai rehabilitācijai. Ar 

kvalificētu darbinieku palīdzību tiek organizētas vingrošanas, muzikālās un dažādas 

radošās nodarbības - zīmēšana, rotājumu/dekoru gatavošana, kolāžu veidošana, ēst 

gatavošana u.c., kā rezultātā klienti cenšas atjaunot zaudētās pašaprūpes spējas, apgūst 

mājturības iemaņas. Iestādes telpās ir ērti iekārtota bibliotēka/lasītava. Senioriem ar redzes 

traucējumiem tiek organizēti priekšlasījumi. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir darīt klientu 

arvien patstāvīgāku, neatkarīgu no sociālās palīdzības sniedzējiem.  

Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu, kā 

arī slimību profilaksi.  

Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi un svētku svinības. Tiek atzīmētas klientu 

dzimšanas dienas, rīkotas filmu un galda spēļu pēcpusdienas. Ar koncertiem un teātra 

izrādēm klientus, audzēkņus un darbiniekus priecē gan Latvijā populāri mākslinieki, gan 

pašdarbnieki. Kopīgajos pasākumos savas prasmes rāda arī Centra darbinieki un iemītnieki 

– dziedot, spēlējot un atveidojot dzejas uzvedumu. 
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2016. gadā Centra administrācija turpināja aktīvi darboties klientu piesaistes jomā. 

Notika sadarbība ar pašvaldību Sociālajiem dienestiem un Bāriņtiesām, regulāri ar 

informāciju papildināta Centra interneta mājas lapa. Tika izvietoti vairāki raksti par SAC 

“Tērvete” darbību un pakalpojumu piedāvājumu laikrakstos, kā arī Tērvetes novada domes 

mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”. Ar labiem vārdiem esam pieminēti 

televīzijā.  

2016. gada jūlijā tika organizēts bērnu nodaļas salidojums par godu 25. gadu 

pastāvēšanai, uz kuru ieradās bijušie darbinieki un audzēkņi, kuri jau sen devušies savā 

patstāvīgā dzīvē.  

2016. gada decembrī pirmo reizi notika klientu un audzēkņu gada atskaites 

pasākums pašvaldību sociālajiem dienestiem un Bāriņtiesām  par visiem notikumiem un 

veikumiem šajā gadā, tā nostiprinot ciešāku draudzību/sadarbību institūciju starpā. 

2016. gadā ir nostabilizējies SAC “Tērvete” veco ļaužu nodaļas klientu skaits. 

Iestāde regulāri izvērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti un izvērtē iespējas tās uzlabošanai. 

No lielākajiem darbiem un iegādēm 2016. gadā - tika veikti jumta remontdarbi, 

saules kolektoru remonts, ierīkota ugunsdrošības signalizācija, veikti klientu istabiņu 

remonti, iegādāti krēsli aktu zālē ar piestiprināmiem galdiņiem, iegādātas mēbeles un 

televizors četrstāvu korpusa pirmajā stāvā. SAC “Tērvete” darbiniekiem tika iegādātas 

veselības apdrošināšanas polises. 

2016. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti gan ar 

Latvijas uzņēmumiem, gan Norvēģijas un Zviedrijas sadarbības partneriem. 

 

 

 

 

 

 

Bāriņtiesa  

 

Tērvetes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Tērvetes novada domes 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, tā prioritāri nodrošina bērna vai 

aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Atbilstoši Bāriņtiesu 

likuma 17.pantā noteiktajam bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas 

personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un sūdzības, piedalās 

lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības 

iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu 

izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu 

aizstāvību. 

Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, 

gādājot par mantojuma apsardzību. Bāriņtiesa izdara arī notariālos apliecinājumus Tērvetes 

novada teritorijā deklarētajām personām. 

Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada teritorija, kurā ietilpst Tērvetes, Augstkalnes un 

Bukaišu pagasti.  

     2016. gada janvārī notika kārtējās bāriņtiesas vēlēšanas. Bāriņtiesā 2016. gadā darbojās 

bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, divas bāriņtiesas locekles 

un sekretāre, kura ir atbildīga arī par bāriņtiesas arhīvu.     

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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   2016. gadā bāriņtiesā no jauna tika ierosinātas 20 dažādas lietas.  

Bāriņtiesā kopējais lietu skaits, ja lietas nav nodotas arhīvā, pārskata gadā 31. decembrī 

bija 153.  

    Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli, atsevišķos īpašos gadījumos bāriņtiesas 

priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kurus pieņem 

mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. Šie lēmumi ir izpildāmi nekavējoties. 

Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi, 

lai pieņemtu tālāko koleģiālo lēmumu. 

    2016. gadā bāriņtiesā kopā tika pieņemti 33 lēmumi.   

 

 

 2016.gadā bāriņtiesā pieņemto lēmumu uzskaite 

Lēmums  Lēmumu skaits Personu skaits 

Vienpersoniskie lēmumi par aizgādības 

tiesību pārtraukšanu, aizbildņa atstādināšanu 

4 10 bērniem 

Pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana/ 

neatjaunošana 

4 7 bērniem 

Aizgādības tiesību 

pārtraukšana/nepārtraukšana 

3 4 bērniem 

Bērna uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē 1 1 bērnam 

Bērna mantas pārvaldība 1 1 bērnam 

Ārpus ģimenē esošam bērnam atļauja 

ciemoties bioloģiskajā ģimenē 

3 5 bērniem 

Atzinums tiesai par saskarsmes tiesību 

izmantošanu vecākiem 

1 1 bērnam 

Atzinums adopcijai 1 1 bērnam 

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā 

2 4 bērniem 

Izbeigšana bērnam uzturēties ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijā 

1 3bērniem 

Aizbildnības dibināšana 5 7 bērniem 

Aizbildņu atlaišana un maiņa 5 4 bērniem 

Personas ar rīcībspējas ierobežojumu interešu 

pārstāvībai 

1 1 personai 

Aizgādņa atlaišana no aizgādņa mantojumam 

pienākumu pildīšanas 

1 1 personai 

 

Salīdzinoši pa gadiem pieņemto lēmumu skaits 

Gads 2014 2015 2016 

Kopējais Lēmumu skaits 10 26 33 

Vienpersonisko lēmumu skaits 0 1 4 

 

Salīdzinoši pa gadiem personu skaits, kurām lemts par aizgādības tiesībām 

Gads 2014 2015 2016 

Personu skaits, kurām ar 

bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas 

aizgādības tiesības 

0 3 8 

Personu skaits, kurām ar 

bāriņtiesas lēmumu atjaunotas 

1 0 0 
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pārtrauktās aizgādības tiesības 

Personu skaits, kurām ar tiesas 

spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības 

1 0 1 

 

     Uz 2016. gada 31. decembri bāriņtiesas pārraudzībā ārpusģimenes aprūpē kopā atradās 

20 bērni, no kuriem 1 bērns atradās audžuģimenē, 17 aizbildnībā un 2 bērni ilgstošas 

sociālās aprūpes un audzināšanas institūcijās.     

    Bāriņtiesas pārraudzībā uz 2016. gada 31. decembri ir 5 aizgādnībā esošas personas un 

4 aizgādņi. 

  2016.gadā Tērvetes novadā nav nevienas audžuģimenes.  

    Bāriņtiesa strādā ar divām sistēmā, proti- NPAIS (nepilngadīgo personu atbalsta 

informācijas sistēma), un VMIS (vienotā migrācijas informācijas sistēma)-Iedzīvotāju 

reģistra sistēmu. 

    2016.gadā bāriņtiesa ir regulāri sadarbojusies ar citām institūcijām gan pašvaldībā , gan 

arī citās pašvaldībās. Bāriņtiesa veikusi sistemātiskas dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, sniedzot papildus 

informāciju Tērvetes sociālajam dienestam par 4 ģimenēm, kurās aug 13 dažāda vecuma 

bērni. 

    Bāriņtiesa regulāri piedalījās organizētajās starpinstitucionālajās sanāksmēs, kurās 

piedalījās gan sociālais dienests, pašvaldības policija, gan skolu pārstāvji. Pamatojoties uz 

2015. gadā noslēgto starpresoru vienošanos ”Par informācijas apmaiņu un sadarbību 

atkārtotu noziedzīgo nodarījumu dzimumneaizskaramību un tikumību izdarīšanas 

novēršanai”, pēc nepieciešamības piedalījās arī starpinstitucionālajās sanāksmēs, kuras 

organizēja Ieslodzījumu vietu pārvalde.  

Bāriņtiesa aktīvi ir līdzdarbojusies arī 2016.gadā noritējušā projektā ģimenēm ar bērniem „ 

Tava roka manējā”.   

2016. gadā bāriņtiesā ir veikti 143 notariālie apliecinājumi un iekasēta valsts nodeva: 1148, 

82 euro (2015. - 1460,63euro). Vienā gadījumā veikta mantojuma apsardzība. 

.       

 

 

 

8.6. Dzimtsarakstu nodaļa 
 

   2016. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 72 civilstāvokļa aktu reģistri: 

32 dzimšanas, 11 laulības un 29 miršanas reģistri. Iereģistrēti un apstrādāti 127 ienākošie 

dokumenti un 28 izejošais  dokuments. 

 

Dzimšana 
       Reģistrēti 32 jaundzimušie – 20 zēni un 12 meitenes. Laulībā dzimuši 11  bērni.    

       Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 21  

paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši 11 māmiņām, otrie – 9, trešie – 10, ceturtais - divām 

māmiņām. 

       Jaunākā māmiņa – 18 - gadīga, vecākā – 44.  

       Jaunākais tēvs – 21 - gadīgs, vecākais – 45. 

Atkārtoti izsniegtas 8 dzimšanas apliecība. 
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Laulības 

     2016. gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 11 laulības, no tām 2 

reģistrētas baznīcā. No tām  septiņi pāri laulībā stājās pirmo reizi . Viena līgava stājās otro 

reizi, viena ceturto reizi. Trīs līgavaiņi laulībā stājās otro reizi, viens trešo reizi. Jaunākā 

līgava- 19 gadīga, vecākā 56. Jaunākais līgavainis 24 gadīgs, vecākais 63. 

 

 

Miršana 

    2016.gadā nodaļā reģistrēti 29 miršanas gadījumi. Miruši 11 vīrietis un 18 sievietes. 

Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 22, t.sk.: 

    Augstkalnes pagastā – 10;  Bukaišu – 7;  Tērvetes –5. 
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8.7. Būvvalde 
Tērvetes novada būvvalde 

2016. gads 

 

 

Saņemtie būvniecības pieteikumi    52 

Izsniegtās izziņas      9 

Saskaņotie  būvprojekti     32 

Saskaņotie  zemes ierīcības projekti    7 

Akceptētās apliecinājuma kartes    8 

Izsniegtās būvatļaujas      22     

Uzsākti būvdarbi objektos     10 

Ekspluatācijā pieņemtie objekti    7  investētie līdzekļi 1 619 244 EUR   

  

 

 

 

 

 

2016. gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā: 

 

NR. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1/17-5 26.01.2016. z/s „Kvietes” Graudu glabāšanas tornis „Lielupšas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

2/17-5 28.01.2016. a/s „Tērvetes AL” Iesala ražotne „Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

3/17-5 04.02.2016. z/s „Liepas” Šķidrmēslu krātuve ar rūgšanas iespējām  „Mazšķindeļos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

4/17-5 20.04.2016. SIA „Tērvetes tauriņi” Tauriņu ekspozīcijas ēka Pie dabas parka stāvlaukuma Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

5/17-5 03.05.2016. Gunārs Salmiņš Viesu nama pārbūve „Tērvetes līči”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

6/17-5 18.05.2016. Olita Misule Dzīvojamās mājas pārbūve „Beverīnes”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

7/17-5 27.05.2016. a/s „Agrofirma Tērvete” Meliorācijas sistēmas pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 
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8/17-5 03.06.2016. VSIA „ZM nekustamie 

īpašumi” 

VNŪ Govainis pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

9/17-5 29.06.2016. a/s „Latvijas valsts meži” Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāzes 

pārbūve, 1.kārta 

„Podziņas” un „Silalībieši”, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

10/17-5 29.06.2016. a/s „Latvijas valsts meži” Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāzes 

pārbūve, 2.kārta 

„Podziņas” un „Silalībieši”, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

11/17-5 29.06.2016. a/s „Latvijas valsts meži” Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāzes 

pārbūve, 3.kārta 

„Podziņas” un „Silalībieši”, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

12/17-5 29.06.2016. a/s „Latvijas valsts meži” Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāzes 

pārbūve, 4.kārta 

„Podziņas” un „Silalībieši”, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

13/17-5 30.06.2016. Tērvetes novada dome Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

14/17-5 20.10.2016. Tērvetes novada dome NAI „Labrenči” pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

15/17-5 01.11.2016. z/s „Stārki” Tehnikas novietne „Stārki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

16/17-5 02.11.2016. a/s „Tērvetes AL” Noliktavas pārbūve „Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

17/17-5 13.12.2016. z/s „Jaunruči” l/s noliktava „Lielruči” Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

18/17-5 13.12.2016. z/s „Ausekļi” Laukumi un piebraucamais ceļš „Ausekļi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

19/17-5 16.12.2016. A/S „Agrofirma Tērvete” Meliorācijas sistēmas pārbūve „Jātnieki”, „Lempji”, „Mazružēni” Tērvetes pag. 

Tērvetes nov. 

20/17-5 16.12.2016. z/s „Māliņi” Meliorācijas sistēmas pārbūve „Medne”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

21/17-5 20.12.2016. a/s „A/f Tērvete” 3 digestāta lagūnas „Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

22/17-5 29.12.2016. z/s „Ezerieši” Meliorācijas sistēmas pārbūve „Jaunotriņi”, „Aizpurvīši”, Tērvetes pag. 
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2016. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā: 

 

 Nr. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1/17-7 27.05.2016. SIA „Tērvetes tauriņi” Tauriņu ekspozīcijas ēka Dabas parka „Tērvete” stāvlaukums, Tērvetes 

pag., Tērvetes nov. 

2/17-7 30.06.2016. z/s „Strazdi” l/s komplekss – angārs un tehnikas 

nojume 

„Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

3/17-7 05.08.2016. z/s „Māliņi” Meliorācijas sistēmu pārbūve Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

4/17-7 05.08.2016. z/s „Kvietes” Angārs-noliktava „Upšas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

5/17-7 31.08.2016. Mihails Zaharovs Divas siltumnīcas „Lāmas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

6/17-7 10.10.2016. a/s „Agrofirma Tērvete” Meliorācijas sistēmu pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

7/17-7 05.12.2016. a/s „Tērvetes AL” Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas 

ietaises 

„Galdiņi”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 
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Būvniecībā veiktās investīcijas 

Tērvetes novadā (2011. - 2016. gads) 

 (milj.EUR) 
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8.8. Komunālā saimniecība 

 
    Komunālos pakalpojumus Tērvetes pašvaldībā nodrošina Tērvetes novada domes trīs 

komunālā dienesta struktūrvienības.  

    Iedzīvotāji un juridiskās personas tiek centralizēti apgādāti ar dzeramo ūdeni un 

nodrošināti ar kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, tiek nodrošināta 

siltumenerģijas piegāde pašvaldībai piederošām daudzdzīvokļu mājām – Kroņauces 

ciematā, 75 dzīvokļu mājai „Labrenči” Tērvetē, skolotāju mājai Augstkalnē un divām 

vispārizglītojošām skolām. Organizēta atkritumu savākšana, tiek veikta daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju apsaimniekošana un pašvaldības dzīvokļu remonts, nodrošināts ielu 

apgaismojums.  

       Pašvaldības teritorijā tiek veikta 11 artēzisko urbumu  un to ūdens apgādes tīklu 

apsaimniekošana. 

 

 

Tērvetes pagasts 

     

     Tērvetes pagasta komunālā saimniecība darbojas piecos virzienos- Siltumapgāde 

Tērvetē (Kroņauces  ciemata katlu māja ”Lāči”( līdz  pirmajam jūnijam, tālāk darbību 

pārņēma A/S  “Agrofirma Tērvete”) , sanatorijas Nr.4 , „Labrenči” un  „Zelmeņi”  māju 

apkure;  Notekūdeņu attīrīšana   (Gaisma,  Zelmeņi, Labrenči , Griezes   un Sanatorijas 

ciemats, skola; Ūdens apgāde  (Gaisma,  Zelmeņi, Labrenči ,  Kroņauces ciems, 

Sanatorijas ciemats, skola, bērnu dārzs); Ceļi  Tērvetē;  Teritorijas apsaimniekošana 

Tērvetē   (Zelmeņos domes ēka, bērnu laukumi, stadioni, Labrenču dz. māja , Sanatorijas  

ciemata  piecas  dzīvojamās  mājas,  Tērvetes pilskalns , A. Brigaderes pamatskola, sporta 

halle , pansionāta  teritorijā  četras  dzīvojamās  mājas , estrāde, Tērvetes un Velēnu kapi).                                                                                

Ielu apgaismojums  - Zelmeņu ciematā, Kroņauces ciematā, Sanatorijas dzīvojamo māju 

ciematā,  Gaismā  un ielu apgaismojums  pie domes ēkas .  

Komunālajā  saimniecībā 2016. gadā strādāja    elektriķis - santehniķis, santehniķis - 

šoferis, 11 katlu māju  operatori,  komendante,  četri attīrīšanas iekārtu operatori,  divas 

sētnieces,  kapu uzraugs ,   strādnieki malkas  sastrādē , zaru un zāles pļaušanā . Ceturtajā 

ceturksnī darbu turpināja  seši kurinātāji un viens attīrīšanu iekārtu operators . 

       *2016. gadā atjaunots gājēju tiltiņš pār Tērvetes upi.  *Pilsdrupu kalns, Sanatorijas 

dz, māju nogāze uz dīķiem un  pilskalns atbrīvots no atkritumiem un  krūmu  

aizaugumiem. *Dzīvojamā mājā „Cīruļi” pašvaldības dzīvoklī pilnībā atremontētas telpas. 

*Pansionāta ciemata mājai „ Dzērvītes ”ir  izbūvētas un pievienotas ūdensvada un 

kanalizācijas  trases. Likvidētas sausās tualetes .  *Izveidotas  divas vietas  Ziemsvētku 

pasākumu organizēšanai,  svētku eglīšu uzstādīšanai. *Darbinieki piedalījās   novada  

pasākumu organizēšanā, risinot dažādus saimnieciskus jautājumus. *Atjaunotas un no 

jauna ir uzstādītas    četrdesmit divas ceļa zīmes  un norādes. *Vasaras sezonā  

piecpadsmit ha teritorijā.nepārtrauktā  režīmā  strādāja  divi pašgājēju zāles pļāvēji  un trīs 

trimeri.   

 

   

 

 

 

 

Pēdējo trīs gadu laikā 

vērojams stabils būvniecībā 

plānoto investīciju apjoma 

pieaugums ( izsniegtās 

būvatļaujas) un straujš 

realizēto investīciju kāpums 

(ekspluatācijā pieņemtie 

objekti). 
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Augstkalnes pagasts 

     

     Augstkalnes komunālajā  saimniecībā 2016. gadā tika rekonstruēta atdzelžošanas 

iekārta  ,,Centrs’’, nomainot atdzelžošanas iekārtu vadības galvas uz modernākām, kā arī 

nomainot modernākus gaisa atdalīšanas vārstus un filtrējošo elementu nomaiņu, ieguldot 

3948,29 EUR.       Ciematā  ,,Dzeguzēni ‘’ ūdens atdzelžošanas iekārta tika nomainīta  uz 

jauna tipa atdzelžošanas iekārtu, ieguldot 9583,90 EUR.Tika veikta ceļa Ratiņi-Miglēni 

uzbēršana un sakārtošana. Tika uzbērts un sakārtots ceļš  Mežinieku ceļa sākums- 

Kalniņi. 

Tika izbūvēta ielu apgaismošanas līnija gar valsts ceļu V1056  un gar pašvaldības ceļu 

Lakstīgalas-Rauši, to savienojot ar  iepriekš izbūvēto apgaismes līniju un kopējo 

ieslēgšanas vadību. 

 

Bukaišu pagasts 

 

   Bukaišu pagastā  komunālās saimniecības darbību nodrošina 15 cilvēku komanda - 

santehniķis, elektriķis, celtnieks, traktorists, komendante, sētniece,  kapu pārziņi un 

sezonas laikā kurinātāji, zāles pļāvēji. Komunālās  saimniecības rīcībā ir traktors MTZ50 

ar rotējošo pļaujmašīnu, ekskavators MTZ82, traktors T150K ar 10 m3 mucu, kravas-

pašizgāzēja automašīna GAZ53B un mini traktors JOHN DEER X354. Minētā tehnika 

daļēji tiek izmantota visa novada komunālas saimniecības vajadzībām. 

      Komunālais dienests apsaimnieko 22 daudzdzīvokļu mājas. 2016. gadā  

daudzdzīvokļu mājai „Ķeri” tika veikta skursteņa bēniņu daļas siltināšana,  „Priežu” un 

„Trušu” kapiem iztīrītas un sakārtotas  ūdens ņemšanas akas,  „Trušu” kapiem izgatavoti 

un uzstādīti ieejas vārti. „Lidoņos” veikts kosmētiskais remonts centrālās ieejas 

koridoram. Daudzdzīvokļu mājai ”Sarmas” veikts abu koridoru, vējtveru un nojumes 

kosmētiskais remonts. Nojauktās ēkas vietā  pagasta centrā  sakārtots laukums. Visu 

vasaru pašvaldības īpašumā esošās teritorijas tiek appļautas. Rudenī vāktas lapas, 

izmantojot iegādāto lapu savācēju, kurš uzmontēts uz mini traktora JD X534. Kā katru 

gadu tiek veikta skursteņu dūmvadu un daļēji ventilācijas kanālu tīrīšana. Rudenī centra 

daudzdzīvokļu mājām tika sakārtotas visas koridoru ārdurvis. 

 

 

 

8.9. Ugunsdzēsības dienests 

 
  Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests (turpmāk- Dienests)  ir Tērvetes novada 

domes  centrālās administrācijas struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un 

glābšanas darbus Tērvetes novadā un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

izsaukuma saņemšanas veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus ārpus novada teritorijas. 

       2016. gadā ugunsdzēsības dienests piedalījās 6 izbraukumos uz nelaimes gadījumu 

vietām, tai skaitā- diviem Auces novadā. 

 Dienesta rīcībā ir divas ugunsdzēsības autocisternas,  Bukaišu pagasta komanda 

strādā ar IFA W-50 autocisternu. Tērvetes pagasta ugunsdzēsības komandas rīcībā ir ZIL 

131 autocisterna un FORD tranzīt mikroautobuss. 

         2016. gadā Dienestam iegādāts lietots firmas ZIEGLER motorsūknis.  2016.gadā 

Tērvetes ugunsdzēsēju komanda piedalījās ugunsdzēsēju sporta sacensībās Grobiņā, kur 

vīriešu  komanda izcīnīja ceļojošo kausu. Jūlijā Tērvetes novada sporta svētku ietvaros 
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noorganizējām ugunsdzēsēju sporta sacensības 2 disciplīnās - izvēršanās kaujā no 

motorsūkņa un 4x100 metru ugunsdzēsību stafete. Oktobrī Tērvetes novada ugunsdzēsēju 

komandas piedalījās VUGD Zemgales reģiona brigādes rīkotajās sacensībās “Brašais 

ugunsdzēsējs”. Arī šajās sacensībās vīriešu komanda izcīnīja ceļojošo kausu, bet jauniešu 

komanda 2.vietu un sieviešu komanda 3.vietu. 

 

 

 

    

                              
 

 

 

8.10. Pašvaldības policija 

 
          

       Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde, 

kuras pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un drošības 

nodrošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un noteikumi, 

savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību, sniegt palīdzību Valsts 

policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu.  

     2016. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors. 

Apkalpojamās teritorijas platība ir 223,81km² ar 3695  iedzīvotājiem (gada sākumā), tas ir  uz 

vienu inspektoru 1847 iedzīvotāji. Abiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt 

attiecīgo amatu. Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un 

nodrošinātu kontroli Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 2016. gadā tika organizēti 

regulāri Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par 

pašvaldības policijas darbu. Pirmsskolas grupās bērniem tika sniegta informācija par satiksmes 

drošību un bērnu uzvedību uz ielas un transporta līdzeklī, kā arī izsniegtas atstarojošās aproces 

un informatīva rakstura ilustrēta grāmatiņa “Mans drošais ceļš kopā ar luksoforiņu”. 2016. gadā 

par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa tika sastādīti 

pavisam 31 administratīvais pārkāpuma protokols,  par Tērvetes novada saistošo noteikumu 

neievērošanu 4 administratīvie pārkāpuma protokoli. Jāatzīmē, ka liela uzmanība tiek vērsta uz 

īpašuma sakopšanu, apsekots viss Tērvetes novads, izzinot īpašumus. Īpašnieki, kuri savlaicīgi 

nav savus īpašumus sakopuši, ir brīdināti gan mutiski, gan rakstiski.  Par šādu pārkāpumu ir 

sastādīti vairāki administratīvie protokoli pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 

51.p.2.d un nosūtīti izskatīšanai Tērvetes novada administratīvajai komisijai. 2016. gadā ir 

saņemti 48 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības,  saņemts 131  izsaukums uz notikuma vietām, 

izteikti 13 reģistrēti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas administratīvā pārkāpuma 

kodeksa neievērošanu, 4 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādātas uz 

medicīnisko iestādi vai dzīves vietu. 17 materiāli nosūtīti izskatīšanai pēc piekritības citām 

iestādēm. Sastādīti 4 administratīvie pārkāpuma protokoli par Tērvetes novada saistošo 
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noteikumu neievērošanu. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām veikti 

apsekošanas reidi. Tāpat ir strādāts pie ieteikumiem un papildinājumiem saistošajos noteikumos 

Nr.9  ”Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā” un 

Nr.14” Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”.  

       Neskatoties uz paveikto,  diemžēl ir jāsecina, ka ir  vērojams kāpums nepilngadīgo 

smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs 

nepilngadīgām personām,  2014. gadā -15, 2015. gadā -4., tad 2016. gadā 12 personām. To 

pašvaldības policijas ieskatā ir  veicinājusi elektronisko cigarešu izplatīšana jauniešu vidū, 

reklāmas  un vecāku nepietiekamā kontrole. Elektroniskās cigaretes  jaunieši iegādājas interneta 

veikalos. Par šāda veida netikuma izplatīšanu jauniešu vidū lielāka atbildība būtu jāuzņemas 

vecākiem. Iepriekšējo gadu līmenī ir palicis to pārkāpēju skaits, kas mīl lietot alkoholu 

sabiedriskās vietās un atrasties tur,   par ko liecina sastādīto administratīvo protokolu skaits, kas 

sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā-  2013. gadā to bija deviņi, 2014. 

gadā – 15, 2015. gadā 6 un 2016. gadā  13. Runājot par pamestajiem dzīvniekiem, 

bezsaimnieku suņiem, tad  2016. gadā uz dzīvnieku patversmi ir nosūti 3 suņi  un diviem atrasti 

jauni saimnieki.  

  

 

 

 

  Tērvetes novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2016. gadu salīdzinājumā 

ar 2015., 2014.  un 2013. gadu. 
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9.  Nākamajā gadā nozīmīgākie  plānotie pasākumi 
 

    2017. gadā  veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības 

programmu 2012. -2018. gadam:  

 

1.  Turpināt darbu pie Kroņauces stadiona skrejceļa un basketbola laukuma atjaunošanas. 

 

2.  Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas „Zelmeņi” 

    energoefektivitātes paaugstināšana. 

 

3. Tērvetes kultūras nama skatuves atjaunošana. 

 

4. Tērvetes kapsētas labiekārtošana. 

 

5.  Uzsākt finansējuma apguvi pasākuma  “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

    lauku apvidos” ietvaros- pašvaldības grants ceļu sakārtošana- Pašvaldības ceļa Te5 un 

    Au49 pārbūve, jauna ceļa izbūve gar pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis”uz  

    A/S”Agrofirma”Tērvete”” biroju.   

      

6.  Darbs pie projekta par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā. 

 

7.  Darbs pie pārrobežu projektu  īstenošanas.   

 

8.  Tērvetes estrādes vienkāršotā atjaunošana, vides labiekārtošana. 

 

9.  Mežmuižas pils terases atjaunošana.  

 

10.  Vides labiekārtošanas pasākumi. 

 

11. Tūrisma maršrutu aktualizēšana un jaunu kartoshēmu uzstādīšana  Tērvetes novadā. 
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10. Pielikumi 
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