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Vadības ziņojums par 2014. 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.
2014. gada 23.oktobrī tika saņemts iesniegums no deputāta Normunda Narvaiša par
deputāta pilnvaru nolikšanu ar 2014.gada 23.oktobri. 2014. gada 9. decembrī
deputāta Narvaiša vietā uz laiku, kamēr nākamais deputāts Sandris Laizāns atrodas
bērna kopšanas atvaļinājumā, stājas Ruta Vazdiķe (vēlētāju apv. “Nākotnes vārdā”).
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no
deputātiem izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. Atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai Dome ir izveidojusi 12 komisijas. Tērvetes novada domes darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija savu darbību sāka 2014.
gada 20. novembrī.
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. 2013.gada 7. novembrī tika pieņemts lēmums par
skolu reorganizāciju, kā rezultātā no 2014.gada 1. septembra novadā darbojas divas
skolas- Augstkalnes vidusskola ar struktūrvienību Bukaišu skola un Annas Brigaderes
pamatskola. 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.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu veic izpilddirektors.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrībā
„Dobeles rajona lauku partnerība”.
2014. gadā atbilstoši finansējuma iespējām pašvaldība varēja īstenot nelielus
projektus, veikt dažādus remontdarbus. Tika pabeigti un uzsākti arī lielāki projekti.
2014. gada augustā pēc apjomīgiem renovācijas darbiem ekspluatācijā tika nodota
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas „Sprīdītis” ēka. 2014. gada jūnijā
noslēdzās astoņus mēnešus ilgušais Augstkalnes vidusskolas projekts „Augstkalnes
vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekts tika realizēts
ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.
Būtiski Tērvetes novada domes budžetu 2014.gadā 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. 2014.gadā
pašvaldība no sava pamatbudžeta kā dotāciju piešķīra SAC ”Tērvete” darbības
nodrošināšanai Euro 70600. 2013. gada nogalē deputāti SAC „Tērvete” izvirzīja
uzdevumu veikt visas iespējamās darbības, lai piesaistītu jaunus klientus, tādējādi ar
katru gadu samazinot pašvaldības dotāciju iestādes darbības nodrošināšanai. 2014.
gada dotācija ir par 20% mazāka kā 2013. gadā. 2014. gadā ir būtiski palielinājies
klientu skaits.
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
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un
datums
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un
datums
Finanšu gads

Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, LV-3730
LV90001465562,
2003.gada 03.janvārī
LV90001465562,
2003.gada 03.janvārī
01.01.2014. – 31.12.2014.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada domes izpilddirektors

Dace Reinika
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

Iedzīvotāju skaits novadā
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Uz 2015.gada 1.janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3743
cilvēki, kas norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju skaita samazinājumu (2013.gadā –
3924)
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Tērvetes pagastā uz 01.01.2015. dzīvo 1966 iedzīvotāji, kas ir 53 % no
kopējā iedzīvotāju skaita, Augstkalnes pagastā 1058 , kas ir 28% no kopējā
iedzīvotāju skaita, un Bukaišu pagastā 719, kas ir 19% no kopējā iedzīvotāju skaita.

2014.gadā dzimuši – 35,
attiecīgi 34 un 56).

miruši

49 iedzīvotāji
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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, notikusi
domes priekšsēdētāja maiņa.
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
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāts

Dace Reinika
Edvīns Upītis
Normunds Namnieks
Arvīds Bruss
Aivars Valdiņš
Ieva Krūmiņa
Linda Karloviča
Normunds Narvaišs (līdz 2014. gada
23.oktobrim)
Inese Deņisova
Ruta Vazdiķe (no 2014. gada
9.decembra)

Tērvetes novada domes deputāte
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 ).
2014. gada 23.oktobrī deputāts Normunds Narvaišs iesniedza iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu. 2014. gada 9. decembrī deputāta Narvaiša vietā uz
laiku, kamēr nākamais deputāts Sandris Laizāns atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
stājās Ruta Vazdiķe (vēlētāju apvienība Nākotnes vārdā).
2014.gada laikā notika 19 domes sēdes (tai skaitā 6 ārkārtas sēdes), 30 komiteju
sēdes.
Deputāti apstiprinājuši 6 jaunus pašvaldības saistošos noteikumus, 18 saistošajiem
noteikumiem veikti grozījumi vai precizējumi. Domes darbības un sagatavoto
jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3 pastāvīgās deputātu komitejas:
Tautsaimniecības un novada attīstības komiteja :
Komitejas priekšsēdētājs - Edvīns Upītis
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks - Arvīds Bruss
Normunds Namnieks
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Normunds Narvaišs (līdz 23.10.2014.)
Ruta Vazdiķe ( no 09.12.2014.)
Finanšu un budžeta komiteja:
Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika
Visi domes deputāti.
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :
Komitejas priekšsēdētāja - Ieva Krūmiņa
Linda Karloviča
Inese Deņisova
Aivars Valdiņš
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. Bukaišu pamatskola (līdz 2014. gada 1.augustam);
5. Tērvetes pamatskola (līdz 2014. gada 1.augustam);
6. Augstkalnes bibliotēka;
7. Bites bibliotēka;
8. Bukaišu bibliotēka;
9. Tērvetes bibliotēka;
10. Tērvetes novada kultūras nams;
11. Tērvetes novada bāriņtiesa;
12. Tērvetes novada sociālais dienests;
13. Sociālās aprūpes centrs „ Tērvete”;
14. Tērvetes novada pašvaldības policija.
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Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā
sastāv no:
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.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors.

Darbinieku skaits-185
62%

38%

Vīrieši

Sievietes

Tērvetes novada pašvaldībā 2014.gadā tika nodarbināti 185 darbinieki, 114 –
sievietes un 71 vīrietis vecumā no 18 līdz 78 gadiem.
.
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*- pirmspensijas vecums(57-61g.vec.)
No visiem strādājošajiem 28 ir pensijas vecumā un 2 darbinieki ir izdienas pensijā.
28 darbinieki ir pirmspensijas vecumā

48 strādājošajiem ir augstākā izglītība, tai skaitā 7 – maģistra grāds, 118 – vidējā un
17 – pamatskolas izglītība.

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrībā
„Dobeles rajona lauku partnerība” .
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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 1966
iedzīvotāji, kas ir par 2% mazāk nekā 2013. gadā.
Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām
personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos
noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. 2014.gada janvārī darbu sāk
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs. Ar 2014. gada 22. septembri Tērvetes
pagasta pārvalde pārceļas uz telpām ēkā „Sprīdītis” Kroņauces ciemā. Pagasta
pārvaldes telpas tiek izmantotas arī jauniešu iniciatīvu centra un floristikas pulciņa
darbības nodrošināšanai.
Pagasta teritorijā līdz 2014. gada 1.augustam darbojas divas izglītības iestādes Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu "Sprīdītis" un Tērvetes
pamatskola. Skolu reorganizācijas rezultātā no 2014. gada 1. septembra Tērvetes
pamatskola tiek apvienota ar Annas Brigaderes pamatskolu. 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 A/S „Latvijas valsts meži”. 2014.
gadā turpinājās darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus apskates
objektus.
2014.gada augustā tika pabeigta pirmsskolas grupas”Sprīdītis” ēkas
rekonstrukcijas otrā kārta. 2014. gada 1. septembrī pirmsskolas grupu audzēkņi
uzsāka mācības renovētajā ēkā.
2014. gada maijā Tērvetes Kalnamuižas baznīca nosvinēja savu 400 gadadienu.
2014. gadā pašvaldība realizēja ielu apgaimojuma projektu Kroņauces un Tērvetes
ciemā vietās, kur tas nekad nav bijis- no pirmsskolas grupas “Sprīdītis” līdz A.
Brigaderes pamatskolai, no veikala ”Elvis” gar kapiem līdz Labrenču mājas ceļa
galam, sanatorijas ciemata teritorijā.
2014. gadā Tērvetes pagastā tika atvērti divi jauni veikali – „Elvi” (Tērvetē) un
„Gaisma” (Kroņaucē).

Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā dzīvo 1058
iedzīvotāji. Augstkalnes pagastā iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
būtiski nav samazinājies. Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā
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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.
Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Augstkalnes pagasta doktorāts, kur strādā
ģimenes ārste. Slimniekus pieņem zobārsts.
Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta
zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu.
Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles",
,,Ausekļi".
2014.gadā, piesaistot KPFI finansējumu, tika īstenots Augstkalnes vidusskolas
internāta ēkas siltināšanas projekts.
2014.gadā Augstkalnes pagastā darbojās amatierteātris, dāmu ansamblis, ārstnieciskā
vingrošana, ritmika, nūjošana. Notika dažādi
kultūras pasākumi: Valentīndiena,
Lieldienas , sporta svētki un Jaungada balle ; Lieldienu un Mārtiņdienas tirdziņi;
Mātes dienas, 18. novembra, Jāņu pasākumi, amatierteātra pirmizrāde.
2014. gadā pašvaldība realizēja ielu apgaimojuma projektu Augstkalnes pagastā
vietās, kur tas nekad nav bijis- iela gar pagasta māju, kas ved uz Dzeguzēniem.

Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasta platība ir 6665,4 hektāri, kurā dzīvo 719 iedzīvotāji (dati uz
01.01.2015.) 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 sniedz Bukaišu pagasta doktorāts, kur strādā
ģimenes ārste.
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, lopkopību. Lielākās zemnieku
saimniecības ir ,,Anšķinaiši", ,,Māliņi", ,,Griķi", „Arāji”, „Langas”, „Jaunruči”,
„Godiņi”, „Straumes”, SIA „Hansa Uni” un „Elite Plus”.
2014.gadā ir realizēti vairāki nevalstisko organizāciju un pašvaldības projekti.
Bukaišu pagasta aktīvi darbojas dažādi interešu pulciņi - deju kolektīvs, deju studija
„Ēnas”, vides pulciņš, šūšanas un dekupāžas pulciņš, Cigun vingrošanas grupa. Tautas
namā tika organizētas radošo darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, notika
ikgadējie pagasta svētki ar plašu kultūras un sporta programmu, radošām darbnīcām.
2014. gadā izveidots ielu apgaismojums gājēju ceļam uz Bukaišu Tautas namu.
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1.3. Komunikācija ar sabiedrību
Komunikācija ar sabiedrību ir viens no prioritārajiem Tērvetes novada domes
uzdevumiem. Par novada aktualitātēm, jaunumiem, pasākumiem kultūrā un sportā,
par plānoto un paveikto dažādās pašvaldības darba jomās, par Valsts un Eiropas
Savienības finansējuma piesaisti ar projektu starpniecību regulāri tiek sagatavota un
sniegta informācija Tērvetes novada domes mājas lapā www.tervetesnov.lv .
Vienlaikus mājas lapā jebkuram tās apmeklētājam ir pieejami Tērvetes
novada pašvaldības normatīvie dokumenti - saistošie noteikumi, Domes lēmumi,
konkursu nolikumi, izsoles, publiskie gada pārskati, amatpersonu un darbinieku
kontakti, darba laiki un cita iedzīvotājiem svarīga informācija.
2014.gadā turpinājās darbs pie pašvaldības mājas lapas saturiskās pilnveides.
Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem
pašvaldības lēmumiem, t.sk. saistošiem noteikumiem, kā arī pašvaldības
izpilddirektora
ziņojums
Domes
sēdēs
tiek
atspoguļots
arī novada
informatīvajā izdevumā "Laikam līdzi", kas tiek izdots vienu reizi mēnesī. Izdevuma
tirāža ir 800 eksemplāri. Izdevumu bez maksas var saņemt katrā Tērvetes novada
pagastā, un iedzīvotāji ir informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi
informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnov.lv .
Veiksmīgi sadarbība turpinās ar reģionālo laikrakstu "Zemgale", ar tās starpniecību
informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes novada
iedzīvotāji u.c. interesenti.
Par nozīmīgākajiem novada pasākumiem reizēm informācija tiek sniegta arī ar radio,
ziņu aģentūras un interneta portālu starpniecību. Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes
pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā jebkuram interesantam
ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu, informatīvo izdevumu "Laikam
līdzi", gan citus interneta resursus, kuros pieejama informācija par novadu un
pašvaldību.
Tērvetes novada domes un komiteju sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ikviens
novada iedzīvotājs vai interesents.
Lai veicinātu informācijas apmaiņu, situācijas apzināšanu un problēmu veiksmīgāku
risināšanu, 2014.gadā tika organizētas arī vairākas Tērvetes novada domes vadošo
amatpersonu un darbinieku tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, veiksmīgas sadarbības
nodrošināšanai – ar nevalstisko organizāciju vadītājiem un uzņēmējdarbības
vadītājiem.

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Budžets /pamatbudžets + speciālais/ 2013. - 2015. gads

Ieņēmumi
Izdevumi

2013.gads
LVL
2 814 781
2 979 667

2014.gada
EUR
4 347 016
5 124 396

2015.gada
plāns EUR
4 054 577
4 384 619

Salīdzinot ar 2013.gadu, Tērvetes novada budžeta ieņēmumi palielinājušies par
EUR 341 943. Ieņēmumu palielināšanās saistīta ar pašvaldības zemes un meža
īpašumu pārdošanu un SAC „Tērvete” sniegto pakalpojumu palielināšanos.
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2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 2013. - 2015. gads
Ieņēmumu veids / Gads

2013.gads
2014.gads
LVL
EUR
Nodokļu ieņēmumi
1 225 360
1 895 886
Ienākumu nodoklis
981 311
1 460 759
Nekustamā īpašuma nodoklis
244 049
435 127
Nenodokļu ieņēmumi
19 937
61 446
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
91
19
īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas
3 153
3 281
Naudas sodi un sankcijas
3 258
7 703
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
2 721
2 996
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
10 714
47 447
īpašuma un kustamās mantas
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
524 793
842 482
ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām
8 611
12 946
Ieņēmumi par nomu un īri
61 232
48 674
Ieņēmumi par pārējiem maksas
454 950
780 862
pakalpojumiem
Transferti
964 331
1 403 746
Valsts budžeta transferti
765 814
977 698
Pašvaldības budžeta transferti
198 517
426 048
2 734 421
4 203 560
Kopā ieņēmumi
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
356 975
478 767

2015.gada
plāns, EUR
1 947 601
1 564 236
383 365
36 961
100
3 250
6 300
2 142
25 169

866 844
1 000
16 410
849 434
1 053 216
524 152
529 064
3 904 622
731 242

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. - 2015. gads
Ieņēmumu veids / Gads

2013.gads
2014.gads
2015.gads
LVL
EUR
EUR
Nodokļu ieņēmumi
8 470
11 154
11 000
Dabas resursu nodoklis
8 470
11 154
11 000
Nenodokļu ieņēmumi
0
2
0
Procentu ieņēmumi par kontu
0
2
0
atlikumiem
Transferti
71 890
132 300
138 955
Valsts budžeta transferti
71 890
132 300
138 955

Kopā ieņēmumi
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu

80 360
35 426

14
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Budžeta ieņēmumu sadalījums 2014. gadā

nodokļu ieņēmumi
35%
45%

nenodokļu ieņēmumi
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
transferti

19%

1%

Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2014.gadā
Nodokļu veids

Summa EUR

%

1 460 759

76.6

Nekustamā īpašuma nodoklis

435 127

22.8

Dabas resursu nodoklis

11 154

0.6

1 907 040

100

Ienākumu nodoklis

Kopā nodokļu ieņēmumi

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi un valsts un
pašvaldības transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākumu
nodoklis, kas 2014.gadā veido 76.6 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu,
saistīta ar kadastrālās vērtības palielināšanos par 30 %. 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 2014.gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, AS Tērvetes AL, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, SIA SIGUS B, SIA
Cers, SIA Tērvetes pūpoli un LKS Dāmnieki.
Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2014.gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, LKS Dāmnieki, SIA Silāres, zs Strazdi, zs Anšķinaiši, zs Orhidejas, zs
Mežābeles, zs Māliņi, zs Ausekļi, zs Blīkšķi, zs Osīši.
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2.4. Pamatbudžeta izdevumi 2013. - 2015. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi

2013. gads
LVL
253 192
35 908
39 842
71 828
433 751

2014.gads
EUR
371 056
51 819
42 451
97 408
672 510

2015.gads
plāns, EUR
492 869
64 162
35 859
107 627
679 439

175 271
1 246 074
632 075
2 887 941

254 545
2 428 620
1 071 644
4 990 053

319 744
1 116 902
1 391 368
4 207 970

2014.gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājušies par
21 % jeb 881 tūkst. euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi izglītībai,
sociālai aizsardzībai un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Izglītība – izdevumi
saistīti ar pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” rekonstrukciju un Augstkalnes
vidusskolas internāta ēkas siltināšanu. Sociālā aizsardzība – telpu remonts un
pamatlīdzekļu iegāde sociālās aprūpes centrā „Tērvete”. Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana – ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve Tērvetes novadā.
2.5. Speciālā budžeta izdevumi 2013. – 2015. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi
Kopā izdevumi

2013. gads
LVL
91 091
635
91 726

2014.gads
EUR
133 470
873
134 343

2015.gads
EUR
176 649
0
176 649

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumos ir autoceļu uzturēšanas un dabas resursu
nodokļa izmaksas.
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Pamatbudžeta izdevumu sadalījums 2014. gadā
Vispārējie valdības
dienesti
7%

Sabiedriskā kārtība un
Ekonomiskā darbība
drošība
1%
1%
Vides aizsardzība
2%

Sociālā aizsardzība
21%

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
13%
Atpūta, kultūra, reliģija
5%

Izglītība
50%

Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas 2014.gadā

uzturēšanas
transferti
2,2%

pamatkapitāla
veidošana
23,4%
atlīdzība
43,6%

sociālie pabalsti
1,3%
% izdevumi,
subsīdijas,
dotācijas
0,1%

preces un
pakalpojumi
29,4%
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2.4. Saistības 2012. - 2015.gads
Aizde
vējs
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Mērķis
Sporta halles
celtniecība
Esošo gaismekļu
nomaiņa uz LED
Kroņauces ciemā
Pirmsskolas grupas
“Sprīdītis” ēkas
rekonstrukcijas
1.kārta
Augstkalnes
vidusskolas
internāta ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Pirmsskolas grupas
“Sprīdītis” ēkas
rekonstrukcijas
2.kārta
Publiskās
teritorijas
apgaismojuma
infrastruktūras
izbūve
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija

Līguma
parakst.
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa
EUR

30.08.2012

20.01.2028

770 339

Parāds
uz
31.12.2014.
EUR
476 614

28.08.2013

31.01.2016

22 214

11 108

21.10.2013

20.10.2029

301 600

270 183

14.03.2014. 20.01.2030.

312 534

189 425

18.06.2014. 20.06.2034.

605 736

605 680

20.11.2014. 20.11.2034.

117 380

117 380

20.11.2014. 20.11.2024.

16 939

16 938

2 146 742

1 687 328

Kopā
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2.5. Autoceļu uzturēšana
Autoceļu uzturēšana tika organizēta atbilstoši Autoceļu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas vidējā termiņas izlietošanas programmai 2014.-2016. gadam. 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 attīrīšanu no sniega un ledus ziemas periodā.
2014. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija EUR
150545,90, no kuriem ceļu uzturēšanai izlietoti Euro 122852,30. 2014. gadā tika
ietaupīti līdzekļi EUR 27693,60, jo šajā gadā nebija bargas ziemas, un līdz ar to
nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem. Atlikumā esošie
līdzekļi tika pārvirzīti 2015. gadā ceļu apsaimniekošanai.
Divas reizes gadā- 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 un
kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.

Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2014. gadā

Veicamie darbi
Autoceļu attīrīšana no sniega
Smilts kaisīšana
Autoceļu greiderēšana
Caurtekas pārbūve
Asfalta seguma bedrīšu remonts
Grants seguma labošana
Ceļmalu appļaušana
Citi izdevumi (zāles trimmeris)
Kopā 2014. gadā

Augstkalnes
pagasts

Bukaišu pagasts

8576.16
13363.86
13586.86
9655.40

6133.04

45182.28

15251.32
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8703.67
414.61

Tērvetes pagasts
27.20
160.96
7310.77
2738.36
36602.66
11767.97
2937.83
872.95
62418.70
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un
struktūra
Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem
pēc stāvokļa uz 2014.gada 31. decembri. Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes
kopplatība 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājusies. 2014.gadā tika
veikta pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes datu salīdzināšana ar VZD datiem,
un tika veikta zemju platību precizēšana sakarā ar zemes reformas pabeigšanu lauku
teritorijās, līdz ar to pašvaldības bilancē ir zemes platības un bilances vērtības
palielinājums, salīdzinot ar 2013. 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 2014. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 11 (vienpadsmit) īpašumus.
Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu
veidiem(ha)
2013.gadā

Īpašumā
Piekritīgā
Kopā

Kop
platība
317,87
734,33
1052,2

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

76,65
364,66
441,31

91,04
0,53
91,57

61,99
152,18
214,17

179,79
179,9

Pārējās
zemes
88,19
37,17
125,36

Bilances
vērtība Ls
338670,5831438,6170108,-

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu
veidiem (ha)
2014.gadā

Īpašumā
Piekritīgā
Kopā

Kop
platība

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

Pārējās
zemes

231,88
910,60
1142,48

49,79
413,19
462,98

86,27
0,53
86,27

35,76
204,87
240,63

179,02
179,02

60,06
113,52
173,58
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vērtība
EUR
399060,28
8400695,36
8799755,64
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Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda 22424,2 ha, ar pašvaldībai
piederošo un piekritīgo zemes kopplatību 1142,48 ha, 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 ( %) 2014.gadā

Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība EUR 2014.gadā
Īpašuma raksturojums
Bilances vērtība
Ēkas
3 003580,Būves (transportbūves)
7 360 468,Būves (inženierbūves)
700389,-
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4. Tērvetes novada pašvaldības kapitāla vērtība
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
31.12.2013
31.12.2014
Pamatkapitāls
Ls 44 600
Ls 44 600
Peļņa
Ls 17503,00
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- izmitināšana,
ēdināšana.
Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta Ls 44 600.
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.
2014. gadā tika veikti ieguldījumi centra infrastruktūras uzlabošanā- izremontētas
13 istabiņas, nomainīts grīdas segums 2. stāva koridorā, veikts 2. un 3. stāva koridoru
kosmētiskais remonts, ierīkots ārējais apgaismojums pie sanatorijas galvenā korpusa,
izstrādāts un sākts projekts- fizikālās terapijas kabineta rekonstrukcija, 1.stāva
koridora kosmētiskais remonts un grīdas seguma nomaiņa. Veiktie ieguldījumi- EUR
116247. Visi realizētie darbi veikti, ieguldot Sabiedrības finanšu līdzekļus, tāpēc
Sabiedrība savu darbību 2014.gadu ir noslēgusi ar 34504 EUR zaudējumu , kas
radies saimnieciskās darbības rezultātā.
Sabiedrības aktīvas darbības rezultātā neto apgrozījums 2014. gadā pieauga par
102.5 tūkst. Eiro, kas ir par 17, 3% vairāk kā 2013. gadā, sasniedzot 693,3, tūkst.
Eiro.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu, tika palielināts
darbinieku skaits un paplašināts piedāvājamo pakalpojumu klāsts. Vidējais darbinieku
skaits 56 personas- pieaugums, salīdzinot ar 2013. gadu, 12%. Ar 2014. gadu centrā
pieejamas arī mākslas terapeita konsultācijas un nodarbības.
Arī 2015.gadā centrs turpinās sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, jo
ir noslēgti līgumi gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan ar Jelgavas sociālo lietu
pārvaldi, gan Dobeles novada Sociālo dienestu.

5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2014.gada 23.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Tērvetes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādi 2014.-2030.gadam. Balstoties uz spēkā esošajiem novada
attīstības dokumentiem, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas valsts attīstības
dokumentiem, Tērvetes novada Attīstības nodaļa un pašvaldības struktūrvienību
speciālisti izstrādāja un nodeva sabiedriskajai apspriešanai, kā arī izvērtēšanai
Zemgales plānošanas reģionam izstrādāto Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2014.-2030.gadam.
Pēc Zemgales plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas 2014. gada
23.oktobra sēdē Tērvetes novada domes deputāti apstiprināja novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam.
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Pamatojoties uz nepieciešamību analizēt pašvaldības Attīstības programmu, rīcības
plānu un investīciju programmu atbilstību 2014.-2020.gada ES fondu atbalstam,
2014.gada decembrī tika aktualizēts un iesniegts VARAM precizēts Tērvetes novada
Investīciju plāns 2014.-2018.gadam.
5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2014.gadā
*2014.gada augustā pēc rekonstrukcijas otrās kārtas
ekspluatācijā nodota
pirmsskolas izglītības grupas ”Sprīdītis” ēka. Kopējās izmaksas- 875863 eiro.

*2014. gadā tika izbūvēta publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūra
vietās, kur ielu apgaismojums nekad nav bijis . Kopējās izmaksas- 134310 eiro.

* Projekts- „Aktivizējies, lai iesaistītos!”. Projekta ieviešanas datums: 30.09.2014.,
projekta ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums EUR
4310, kas ir 100% valsts budžeta finansējums.
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* „Vides izglītības nometne „Pasaule man apkārt””. Projekta ieviešanas datums:
14.08.2014., projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.
Kopējais projekta finansējums EUR 3402, t.sk. LVAFA EUR 2399, Tērvetes novada
dome EUR 1003.

*Projekts „Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada jauniešu dzīves
kvalitātes novērtēšanai” Projekta ieviešanas datums: 31.10.2014., projekta
ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums EUR 1423, kas ir
100% valsts budžeta finansējums.

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2014.gadā ar ES
finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu
*„Rotaļu laukuma pilnveidošana Zelmeņu ciemā”, projekta ieviešanas datums:
31.10.2014., projekta ieviešanas vieta – Zelmeņi, Tērvetes pagasts. Kopējais projekta
finansējums EUR 12741, 11, t.sk. ELFLA EUR 7567,2, Tērvetes novada dome EUR
5173,91.
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*„Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
projekta ieviešanas datums: 15.11.2013., projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums EUR 355092,30, t.sk. KPFI
EUR 147291, Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 207801,30.

*„Esošu publisko interneta pieejas punktu pilnveidošana un jaunu izveide
Tērvetes novadā”. Projekta ieviešanas vieta –Tērvetes novads. Kopējais projekta
finansējums EUR 25 248, t.sk. ERAF EUR 2 1460, valsts budžeta dotācija EUR 758,
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 3 030. Projekts turpināsies 2015.gadā.

6. Tērvetes novada domes līdzdalība sadarbības projektos
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība” .
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.
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 2014. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs Tērvetes novadam” ar kopējo finansējumu 1800 eiro. Projektus iesniedza un īstenoja
nevalstiskās organizācijas – biedrība „Skaties tālāk!”, biedrība „Mežmuižas
Mežrozītes” un nodibinājums „Lāsītes”. Ar Tērvetes novada domes atbalstu realizēti
projekti par kopsummu EUR 1008.

Tērvetes novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu realizētie un uzsāktie
projekti 2014.gadā ar Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējumu
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1. Biedrības „Labrenči” ERAF atbalstīts projekts „Dzīvojamās mājas „Labrenči”,
Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”,
kopējās izmaksas EUR 407 578.

2. Biedrības „Tērvetnieki” VKKF atbalstīts projekts „Arta Gāgas džeza kvarteta
koncerts””, kopējās izmaksas EUR 1738. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums
EUR 600.
3. Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts
„Augstkalnes – Mežmuižas baznīcas fasādes apmetuma un vēsturiskā krāsojuma
atjaunošana”, kopējās izmaksas EUR 2600. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums
EUR 600.
4. Biedrības „Skaties tālāk” atbalstīts projekts „Bukaišu dienas atbalsta centra
paplašināšana”, kopējās izmaksas EUR 7555. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums
EUR 755,50. Projekts sākās 2013.gadā.
5. Biedrības „Skaties tālāk” atbalstīts projekts „Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Bukaišu pagastā”, kopējās izmaksas EUR 8521. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums
EUR 852,10. Projekta īstenošana turpinās 2015. gadā.
6. Biedrības „Skaties tālāk” atbalstīts projekts „Daudzveidīgā Tērvete fotoobjektīvā”,
kopējās izmaksas EUR 4181. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums EUR 416,00.
Projekts turpināsies 2015.gadā.
7. Nodibinājuma „Lāsītes” LAD atbalstīts projekts „Mūzikas apskaņošanas
aparatūras, gaismas sistēmas un skatuves drapērijas iegāde”, kopējās projekta
izmaksas LVL 9998,30, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums LVL 999,83, saņemts
2013. gadā, projekts noslēdzās 2014. gadā.
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8. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs pa darbības jomām
2014.gadā
8.1.Izglītība
Tērvetes novada izglītības sistēmu veido pašvaldības uzturētās izglītības iestādes, kas
nodrošina vispārējo pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību.
Sadarbību starp skolām, ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un Izglītības un
zinātnes ministriju koordinē Tērvetes novada izglītības darba koordinators.
2013. gada 7. novembrī Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldībā esošo
izglītības iestāžu reorganizāciju, kas paredzēja reorganizēt Tērvetes novada četras
izglītības iestādes, veidojot divas jaunas izglītības iestādes uz esošo izglītības iestāžu
bāzes. Reorganizācijas process tika uzsākts ar 2014. gada 4. martu un pabeigts
2014.gada 1.augustā.
2013./2014. mācību gads noslēdzās četrās izglītības iestādēs, savukārt ar 2014. gada
1. septembri Tērvetes novadā darbu sāka divas jaunizveidotas izglītības iestādes:
Augstkalnes vidusskola ar struktūrvienību Bukaišu skola un Annas Brigaderes
pamatskola.
Reorganizācijas rezultātā jaunizveidotā Augstkalnes vidusskola bija abu reorganizēto
skolu - Bukaišu pamatskolas un Augstkalnes vidusskolas funkciju, tiesību, saistību,
mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēja, un jaunizveidotā Annas Brigaderes
pamatskola bija abu reorganizēto skolu - Tērvetes pamatskolas un Annas Brigaderes
pamatskolas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības
pārņēmēja.
Jaunizveidotajā Augstkalnes vidusskolā un tās struktūrvienībā Bukaišu skola tiek
īstenota obligātā pirmsskolas izglītības programma, un pirmsskolas grupā „Zvaniņš”
darbojas arī 3-4 gadīgo bērnu grupa.
Annas Brigaderes pamatskolā bez obligātās pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis”
tiek piedāvāti pakalpojumi arī 1,5 – 4 gadus veciem bērniem.
2014. gada 1. septembrī Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas
“Sprīdītis” renovētajā ēkā atgriezās mazie audzēkņi. Pirmsskolas grupas ēkā tika
paplašinātas telpas, izbūvējot ēkai otro stāvu, tā izveidojot trīs jaunas grupu telpas un
pasākumu zāli.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis” ēka pēc
renovācijas
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Līdz remontdarbu pabeigšanai 1,5 – 4 gadīgo bērnu grupas tika izvietotas
rehabilitācijas centra „Tērvete” telpās.
Pašvaldības mācību iestādēs ir licencētas dažādas izglītības programmas: pirmsskolas
izglītības programma, pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma, neklātienes izglītības programmas 7.-9. un 10.12. klasēs un līdz 2014. gada maijam programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem Bukaišu pamatskolā.
Statistika
Tērvetes novada skolās 2014. gada janvāra – maija mēnešos 3-4 gadīgo bērnu grupās
uzturējās 29 bērni (Augstkalnes vsk. – 14, Annas Brigaderes psk. pirmsskolas grupā
„Sprīdītis” – 15 bērni), izglītības iestādēs mācījās 74 pirmsskolas skolēni (5-6 gad.),
vispārizglītojošajā izglītības programmās 333 skolēnu ,t. sk. 16 skolēni neklātienes
programmās.
Ar 2104. gada 1. septembri skolēnu skaits Tērvetes novadā palika nemainīgs, un pēc
izglītības iestāžu reorganizācijas tas koncentrējās divās jaunizveidotajās izglītības
iestādēs.
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Skolēnu skaits Tērvetes novada izglītības iestādēs
Tērvetes novada izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā tika sasniegts Tērvetes
novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģiskais mērķis - notikusi Tērvetes novada
izglītības iestāžu optimizācija, kas nodrošina iespēju katram izglītojamam iegūt
kvalitatīvas pamata un vidējās izglītības pieejamību sasniedzamā attālumā. Piedāvāt
iedzīvotājiem skolas, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu un pieejamu
izglītību, paredzot resursu racionālu izmantošanu un ņemot vērā lauku skolu īpašo
nozīmīgumu novada attīstībā.
Reorganizācijas rezultātā ir ekonomēti pašvaldības līdzekļi skolu mācību plānu
īstenošanai.
Metodiskais darbs
Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai
2014. gadā turpinājās sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina
sadarbības līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu metodiskais darbs profesionālajā
pilnveidē un pieredzes apmaiņā, skolēnu iesaistīšana mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, skatēs, interešu izglītības aktivitātes.
Skolas atbalsta un piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību
priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tiek rīkotas arī Tērvetes novada mācību
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priekšmetu olimpiādes. Olimpiāžu sagatavošanā un organizēšanā iesaistās katra no
skolām. Novadā pamatskolu audzēkņiem notiek latviešu valodas un literatūras,
matemātikas un sākumskolas kombinētā olimpiāde.
Sasniegumi
Mūsu novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji:
 Tērvetes novada skolēnu gūtie absolūti labākie rezultāti pēdējo triju mācību
gadu laikā Auces, Dobeles un Tērvetes novadu izglītības iestāžu konkurencē
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Absolūti labāko rezultātu skaits
Atbilstoši Tērvetes novada domes normatīvajam dokumentam „Skolēnu apbalvošanas
nolikums par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs” skolēni saņēma Tērvetes
novada domes Pateicības un naudas balvas. Pateicības saņēma skolēni, kas kultūras
un sporta ārpusskolas aktivitātēs popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces,
Dobeles un Tērvetes novadā, kā arī Zemgales reģionā.
Sporta jomā īpaši lepojamies ar Tērvetes novada rokasbumbas komandu
sasniegumiem Latvijas jauniešu čempionātā rokasbumbā (trenere Linda Karloviča).
Šobrīd novadā trenējas piecas rokasbumbas komandas, kā sastāvā spēlē jaunieši un
jaunietes no novada izglītības iestādēm.
Augstkalnes vidusskolas 11. klase veiksmīgi piedalījās ZZ čempionātā „Rādi
klasi!”, iegūstot tiesības piedalīties finālsacensībās. Skolas atbalsta un piedalās
laikraksta „Diena” konkursā „Kas notiek?” u.c.
Tērvetes novada skolu jaunieši iesaistās un atbalsta Tērvetes dabas parka piedāvātās
aktivitātes –apgūst vides izglītības programmu „Izzini mežu”, katrā skolā ir klašu
kolektīvi, kas ieguvuši „Meža meistarklases” diplomus.
Tradicionāli skolotājas Sandras Geisleres vadībā Annas Brigaderes pamatskolā tika
organizētas Tērvetes novada skolu mākslas dienas. Novada skolas atbalsta un iesaistās
akcijās „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
2014. gada maijā veselīgas pašvaldības pasākumu ietvaros Tērvetes novada Annas
Brigaderes pamatskola tika izvēlēta kā viena no 10 izglītības iestādēm Latvijā, kurā
tika īstenots pasākumu projekts „Brīvs!”, kurā jaunieši tikās ar profesionāliem
ģimenes ārstiem un psihologiem, kas aicināja jauniešus būt brīviem no smēķēšanas
atkarības.

Pieredzes apmaiņa
Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri apmeklē Izglītības un zinātnes
ministrijas rīkotos informatīvos un darba plānošanas seminārus.
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Pieredzes apmaiņas nolūkā skolu vadītāji un pedagogi piedalās Dobeles, Auces un
Tērvetes novadu pedagogu mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmēs.
Skolu direktoriem un viņu vietniekiem Tērvetes novadā tiek organizēti gan
informatīvi semināri, gan semināri pieredzes apmaiņai.

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. Centram uzsākot darbu, svarīgi bija
apzināties tā identitāti, tāpēc pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots logo.

2014. gadā Centrs realizējis 79 aktivitātes ar aptuveni 874 apmeklējumiem.
Aktivitāšu vidū ir pasākumi un aktivitāšu vakari, tikšanās, pieredzes apmaiņas,
semināri un apmācības, kā arī projekti.
Aktivitāšu vakaru un pasākumu (kopumā 39) vidū ir kino, galda spēļu,
ceļojumu, radošie un “Dari pats!” vakari, kā arī angļu valodas nodarbības. Tāpat
realizēts “Ideju koks”, Zemes stunda, Lieldienu stāsts, Lielā talka, Ģimenes diena,
Volejbola turnīrs, foto orientēšanās “Atklāj Tērveti no jauna!”, erudīcijas konkurss
“Kāpnes! Tās, pa kurām izzināt!”, kā arī Teātra Sporta meistarklases.
Aizvadītas 27 tikšanās, kuras bijušas gan informatīvas, gan organizatoriskas.
Norisinājušās piecas pieredzes apmaiņas: Zebrenes projekta “Mēs” ietvaros
novada jaunieši tikās ar Dobeles novada Zebrenes jauniešiem, projekta “Aktivizējies,
lai iesaistītos!” ietvaros novada jaunieši iepazina Liepājas Jauniešu māju un tikās ar
Liepājas jauniešiem, starptautiskās nometnes Vācijā ietvaros novada jaunieši tikās ar
vienaudžiem no Lietuvas, Bolīvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Vācijas un
Turcijas, iepazina jaunatnes organizāciju darbu Vācijā, tāpat uzņemti ciemiņi no
Brocēnu novada pašvaldības un no Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda”
Jauniešu kluba.
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs piedalījies un organizējis kopumā
sešus seminārus un apmācības: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
organizēts seminārs par Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” , Izglītības un
zinātnes ministrijas seminārs par aktualitātēm darbā ar jaunatni pašvaldībās 2014.
gadā u.c. tematiem, Rīgas Jauniešu centra “Kaņieris” organizētās apmācības
(konference) par inovācijām darbā ar jauniešiem, seminārs par centra paveikto 100
dienās, projekta “Aktivizējies, lai iesaistītos!” seminārs, neformālās izglītības
apmācības “Aktivizējies, lai iesaistītos!”, Jelgavas pilsētas un Tērvetes novada
jauniešu apmācības “ES un zemgalietis+”.
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Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros realizēti divi projekti: “Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada jauniešu
dzīves kvalitātes novērtēšanai”, 01.08.–31.10.2014, finansējums – EUR 1421,75, kā
arī “Aktivizējies, lai iesaistītos!”, 02.06.–30.09.2014, finansējums – EUR 4309,56.
2014. gadā centrs sadarbojies ar novada skolām, pagastu pārvaldēm, novada
sporta halli, kultūras namu, jauniešu centriem Dobelē, Aizputē, Liepājā, Jelgavas
novadā (kopumā trīs), Brocēnos, kā arī ar dažādiem uzņēmumiem, iestādēm un
organizācijām.

8.3. Kultūra
Tērvetes novadā ir atbilstošs pieejamais kultūras pakalpojumu klāsts. Kultūras
pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Tērvetes novada kultūras nams, Bukaišu
tautas nams, Augstkalnē kultūras pasākumi notiek vidusskolas zālē. Tērvetes novada
kultūras nams sadarbojas ar Tērvetes dabas parku,Tērvetes pils vēstures muzeju,
iesaistoties to rīkotajās aktivitātēs.
Kopējais kultūras darbinieku skaits novadā – 4 .
2014. gadā novadā darbojās 7 amatiermākslas kolektīvi ar 138 dalībniekiem, 13
pulciņi /interešu kopas, kas apvieno 120 interesentus.
Tika veikts regulārs darbs, attīstot gan esošās kultūras tradīcijas Tērvetes novadā, gan
veidojot jaunas, dažādojot mākslas un kultūras dzīvi.
Tērvetes novada kultūras nams
Tērvetes novada kultūras nama organizētie kultūras pasākumi 2014. gadā:
 20. janvāris – pasākums „Atceroties barikāžu laiku... „, Ivara Selecka filmas
„Šķērsiela „ demonstrācija
 14. februāris – Valentīndienas balle
 22. februāris – tautas deju kolektīvu sadraudzības lielkoncerts „Tērvetes
sadancis”
 28. februāris – Tērvetes novada k/n amatierteātra „Trīne” 15 gadu jubilejas
sarīkojums. . R. Blaumaņa izrādes „Trīnes grēki” pirmizrāde.
 20.aprīlis – LIELDIENAS Tērvetes Dabas parkā, balle Tērvetes k/n kopā ar
grupu „Pilnmēness”
 1. maijs – Tērvetes novada k/n deju kolektīva „Avots” 45 gadu un jauktā kora
„Tērvete” 35 gadu jubilejas lielkoncerts „ Ja saule tev sirdī”
 10. maijs – Tērvetes brīvdabas estrādes sezonas atklāšanas koncerts ar
Normunda Zuša un Rēzeknes Zaļo pakalnu kora piedalīšanos.
 31. maijs – „Kalnamuižas ev. lut. baznīcai – 400” – izstāde , veltīta baznīcas
vēsturei. Jauktā kora „Tērvete” koncerts
 1. jūnijs – Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta Ģimenes diena –
sporta aktivitātes, radošās darbnīcas. BJMK Rokskolas mācību ansambļa un
dziedošās Milleru-Balandīnu ģimenes koncertprogramma.
 23. jūnijs – LĪGO SVĒTKI. Tērvetes novada amatierteātra „Trīne” izrāde – R.
Blaumanis „Trīnes grēki”. Balle ar grupu „G.A.T.E.R.I.S”
 18. jūlijs –Tērvetes novada svētku ieskaņas koncerts - saksofonists Artis Gāga
ar koncertprogrammu „Tumša nakte, zaļa zāle”
 19. jūlijs – TĒRVETES NOVADA SVĒTKI – Tērvetes novada mājražotāju
un amatnieku tirdziņš, foto orientēsanās sacensības „Atklāj Tērveti no jauna”,
bērnu svētku programma, konkursa „Sakoptākā sēta” noslēgums , svētku
gājiens, novada pašdarbības kolektīvu koncerts, lielkoncerts – „Marhils un
draugi” . Balle ar grupu Rock’n’Berries, uguņošana.
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9., 10. augusts - ZEMGAĻU SVĒTKI
22. augusts – Senioru balle ar koncertprogrammu Eduarda Rozenštrauha
piemiņai.
9. oktobris – dzejnieces, dramaturģes Guntas Micānes piemiņas vakars.
Amatierteātra „Trīne” izrāde „Neizdomātās mīlestības liecinieces” ,dziesmas
ar dzejnieces tekstiem vokālā ansambļa „Sekvence” izpildījumā, meitas Daces
Micānes- Zālītes atmiņu stāsti.
15. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts
svinīgs sarīkojums „Es gribu dzīvot Latvijā’. Svinīgs koncerts ar Tērvetes
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
18. novembris - Tērvetes novada estrādē Svētbrīdis Latvijai
28. novembris - Lūgšanu brokastis.
28. novembris – pasākums Tērvetes novada izglītības iestāžu darbiniekiem
kopā ar dziedošo Balandīnu ģimeni.
13. decembris – Tērvetes novada lauksaimnieku un uzņēmēju gada balle.
Koncertē duets „Viņš un viņa”.
20. decembris – Ziemassvētku pasākums Tērvetes novada pirmsskolas vecuma
bērniem „Ziemassvētki šurumburum mežā”
21. decembris – Labrenča Ziemassvētku tirdziņš Tērvetes brīvdabas estrādē
sadarbībā ar biedrību „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”
24. decembris – dievkalpojums un Tērvetes novada jauktā kora „Tērvete”
Ziemassvētku koncerts Kalnamuižas ev. lut. baznīcā.
26. decembris – Ziemassvētku balle kopā ar „Tequila band”

2014. gadā Tērvetes novada kultūras namā rīkotas 6 izstādes- gan profesionālās, gan
amatieru. Piedāvātas latviešu jaunāko kinofilmu demonstrācijas.
TĒRVETES KULTŪRAS NAMA AMATIERKOLEKTĪVI

Vidējās paaudzes deju kolektīvs AVOTS
2014. gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs „Avots” ar koncertu „Ja saule tev sirdī”
atzīmēja kolektīva pastāvēšanas 45 gadu jubileju. Jubileja tika svinēta kopā ar vidējās
paaudzes deju kolektīvu „Avots”.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) „Avots” lepojas ar tradicionālo koncertu „Tērvetes sadanci” kopā ar draugu kolektīviem .
Kolektīvs Dinas Melderes vadībā aktīvi koncertē, kuplinot Tērvetes novada un
starpnovadu rīkotos pasākumus (Dobelē, Aucē, Skrundā, Penkulē, Rīgā).
Reģionālajā deju kolektīvu skatē Aucē VPDK „Avots” ieguva II pakāpes diplomu.
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Amatierteātris TRĪNE
2014. gadā Tērvetes novada amatierteātris „Trīne” atzīmēja 15 gadu jubileju.
Kolektīva dalībnieki aktīvi iesaistās Tērvetes kultūras nama rīkotajos pasākumos,
piem., Līgo vakars novada pagastos, Novada svētki. Režisores Dzintras Zimaišas
vadībā kolektīvs 2014.gadā piedalījās Gunāra Priedes festivālā Lielvārdē,festivālā
Ozolniekos, Vislatvijas amatierteātru festivālā Ventspilī . Notiek regulāras
izbraukuma izrādes ārpus novada.
Tērvetes novada amatierteātra "Trīne" 2014. gada repertuārā bija šādas izrādes:
Gunta Micāne „ Neizdomātās mīlestības liecinieces” ,
Anna Brigadere „ Sievu kari ar belcebulu” , Harijs Gulbis „ Kamīnā klusu dzied vējš „
,R. Blaumanis „Trīnes grēki” .
Latvijas amatierteātru Zemgales reģiona skatē “GADA IZRĀDE 2014” kolektīvs
ieguva II pakāpes diplomu.

Jauktais koris TĒRVETE
2014. gadā jauktais koris TĒRVETE ar koncertu „Ja saule tev sirdī” atzīmēja
kolektīva pastāvēšanas 35 gadu jubileju.
Koris diriģentes Daces Reinikas vadībā aktīvi piedalās
Tērvetes novada
nozīmīgākajos pasākumos. Piedalījies koncertizrādē „Dievs , tava zeme deg!”
Jelgavā, Augstkalnē un Aucē, Artūra Reinika jubilejas koncertā „Es esmu latvietis!”
Jelgavas k/n un Dobeles sporta hallē, Dziedāšanas svētkos Dikļos, Jaunpiebalgā
„Izvēlies Piebalgu” pasākuma ietvaros, sadziedāšanās koncertā Dobelē, Latvijas
nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumā Rīgā.
Reģionālajā koru skatē Saldū iegūts I pakāpes diploms.

2014. gada jubilāru kolektīvi Jauktais koris TĒRVETE un
deju kolektīvs AVOTS
pēc jubilejas koncerta
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Jauniešu deju kolektīvs AVOTS
2014. Gadā kolektīvs ar koncertu „Ja saule tev sirdī” atzīmēja kolektīva pastāvēšanas
45 gadu jubileju. Jubileja tika svinēta kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu
„Avots”.
Jauniešu deju kolektīvs „Avots” Ievas Kareles vadībā piedalījās Tērvetes novada
nozīmīgākajos pasākumos, kā arī koncertējis Jaunbērzē, Aucē, Dobelē, Rīgā.
Kolektīvs Dobeles apriņķa Deju kolektīvu skatē ieguva I pakāpes diplomu B grupā.

Bukaišu Tautas nams
Galvenie pasākumi 2014.gadā:
- Sieviešu dienai veltīts pasākums „Dzintara darbnīca”- tikšanās ar Vilni Brilu;
- Lieldienu pasākums, radošās darbnīcas, rotaļas spēles;
- Putnu dienu ietvaros gatavojām putnu būrīšus Sergeja Repņikova vadībā:
- Tematiska pēcpusdiena „Melnais stārķis Latvijā”;
- Līgojam Bukaišos, līgo svētku balle;
- Tērvetes amatierteātra „Trīne” izrāde „Trīnes grēki”
- Bukaišu pagasta svētki, pagasta pašdarbnieku koncerts, radošās darbnīcas,
Harija Užāna un Māras Krievkalnes koncerts;
- „ Melnā stārķa parka” atklāšanas pasākums
- Kinofilmas „ Izlaiduma gads” demonstrēšana;
- Fotoizstāde „ Bukaišnieki laikmetu griežos”
- Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums, svecīšu iedegšana;
- Ziemassvētku egles iedegšana;
- Jaungada sagaidīšana, nakts balle.
- Gada nogalē savu darbību uzsāk tautisko deju kolektīvs „Vārpa”
Sezonā katru otrdienu notika CIGUN vingrošana un šūšanas pulciņš, trešdienās
vides pulciņš, ceturtdienās dekupāžas pulciņš, piektdienās bērnu deju grupas
nodarbības, svētdienās tautisko deju kolektīva nodarbības.
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Bibliotēkas
Mūsdienu multikulturālajā un digitalizētajā sabiedrībā publiskajai bibliotēkai ir
īpaša loma sabiedrības izglītības, kultūras un sociālo funkciju realizēšanā.
Tērvetes novadā ir 4 bibliotēkas, kuras nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un
informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem.
2014.gadā novada bibliotēkām viens no uzdevumiem bija apgūt un lietot
bibliotēku elektroniskās informācijas sistēmas „ Alise” iespējas.

Bibliotēku darba galvenie rādītāji 2014. gadā
1.
Bibliotēka
Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopsumma
2.
Bibliotēka

Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopsumma

Lietotāji
2014
329
293
283
347
1252
Krājums

2014
8959
7727
6688
5612
28986

Apmeklējums
2014
4639
3970
5670
5860
20139
Jaunieguvumi,
grāmatas

2014
178
173
153
171
675

Izsniegums
2014
9877
8989
8693
12051
39610

Finanses
jaunieguvumiem
(kopā grāmatas
un
seriālizdevumi)
2014
1845
1868
2005
2125
7843

3.

Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopā

Krājums
kopā
8959
7727
7650
5748
30084

t.sk.bērni

799
925
1022
1111
3857

Jaunieguvumi
t.sk.grāmatas
Kopā
seriālizdevumiem
511
178
561
173
523
153
452
170
2047
674
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Bibliotēkām nav atsevišķas bērnu/jauniešu nodaļas, tomēr bibliotēkas regulāri
papildina savu krājumu ar bērnu un jauniešu mērķgrupām paredzētām grāmatām. To
skaits pārskata periodā sastāda 25% jeb 164 eks. no bibliotēku kopējā jaunieguvuma
klāsta. 2014.gadā no bibliotēkas lietotāju kopskaita 420 ir bērni un jaunieši vecumā
līdz 18 gadiem. Bērni Bites un Tērvetes bibliotēkās piedalījās „Bērnu žūrijas” darbā.
Bites bibliotēkā darbojās 12 šīs žūrijas eksperti, bet Tērvetes bibliotēkā -18. Šī projekta
ietvaros notika kopīgi pasākumi ar A.Brigaderes un Tērvetes pamatskolām un pirmsskolas
izglītības iestādi ‘’Sprīdītis”. Bija dalībnieku darbu izstādes. Bites bibliotēkas jaunie
eksperti apmeklēja Dobeles novadpētniecības muzeju.
Darbā ar pieaugušajiem lasītājiem pasākumi notika vairāk lasītāju klubu ietvaros,
kuri darbojas visās novada bibliotēkās.
Bites bibliotēka. 2014. gadā Bites bibliotēka pievienojās UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” projektam. Stāstīšanas
tradīciju veicināšanai Bites bibliotēkā notika divi pasākumi : viens bija veltīts kolhoza
‘Tērvete” pirmsākumiem un tā vadītājam Viesturam Gredzenam, un otrais pasākums bija
veltīts Annas Brigaderes pamatskolai (bijušajiem vadītājiem ,skolotājiem, audzēkņiem).
Bites bibliotēkā aktīvi darbojas interešu klubs „Kamenītes” Astrīdas Gerhardes vadībā.
Tika organizētas tematiskas pēcpusdienas: Pavasara ziedi dzejā ,Rudens ziedi dzejā . Tika
svinēti latviskie svētki: Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki. Kamenītes piedalījās Lielajā talkā
Tērvetes dabas parkā, organizēja ekskursiju pa novadu, kā arī apmeklēja A. Upīša
muzeju, Likteņdārzu,
ekoloģisko saimniecību „Ragāres”. Notika vairāki neklātienes
ceļojumi. Bites bibliotēkai ir aktīva sadarbība ar A. Brigaderes pamatskolu.
Gada nogalē Bites bibliotēka svinēja 65. gadu jubileju un interešu klubs „Kamenīte” 13.
gadu jubileju.

Bites bibliotēkas 65 gadu jubilejā
Tērvetes bibliotēka. 2014. gadā Tērvetes bibliotēka turpināja aktīvu dalību valsts
kultūras programmā ” Bērnu un jauniešu žūrijas lasīšanas veicināšanas programma”.
Pieteicās 28 grāmatu eksperti, tai skaitā 5 vecāki.

36

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti ciemojas pie Rūķu tēva
Tērvetes bibliotēkā gada laikā tika izlikti novada bērnu dažādi darbi un zīmējumi, zirga
gadam veltīta zirgu kolekcijas izstāde, Kroņauces ciema floristikas pulciņa darbu izstāde,
rīkota izstāde -ziedu karaliene „ Dālija”, tika izvietoti apskatei Bukaišu mākslas studijas
„Trejkrāsas” darbi. Pirms Ziemassvētkiem bibliotēkā tika izvietotas eglītes ar seno laiku
rotājumiem.
Bibliotēkā aktīvi turpina darboties interešu klubiņš „ Kopā”. 18. janvārī interešu klubiņš
piedalījās Rīgā Grāmatu draugu ķēdē, muzeju naktīs apmeklēja Aijas Štosas grāmatnieku
muzeju „ Ķipi”, organizēja dzejas dienām veltītu pasākumu.
Augstkalnes bibliotēka. Bibliotēkas organizētie pasākumi pieaugušajiem lasītājiem
pārsvarā notiek kopā ar lasītāju klubiņa “Skats no malas” dalībniekiem. Bijuši pasākumi
un izstādes veltītas Kārlim Skalbem, Jānim Peteram, Robertam Sēlim u.c.
Literārais vakars Robertam Sēlim tika organizēts kopā ar biedrību „Mežmuižas
mežrozītes” un Augstkalnes vidusskolu.
Bukaišu bibliotēka.
Bibliotēkas fonda popularizēšanā un lai piesaistītu lasītāju
uzmanību svarīgām kultūras dzīves norisēm, 2014. gadā bibliotēkā tika rīkotas 12 dažāda
veida izstādes. Nozīmīgākās no tām- „Senču mantojuma lāsts”- Dz.Žuravskai – 75;
„Lācīša māmiņai – 100”- M. Stārastei – 100; Aīdai Niedrai – 115; Starptautiskā bērnu
grāmatu diena - Rakstniekam Jānim Klīdzējam — 100. Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar
Bukaišu tautas namu tematisko pasākumu organizēšanā - “Kāpostu balle” un Melnā stārķa
parka atklāšana.
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8.4. Sports
2013. gada martā Kroņaucē tika nodota ekspluatācijā sporta halle un izveidota
pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienība - sporta nodaļa, kuras 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.
Tērvetes novadā ir iespēja nodarboties ar plašu sporta veidu klāstu. Ir izveidojušās
interešu grupas volejbolā, handbolā, basketbolā, novusā, tenisā, smagatlētikā un florbolā.
2014.gads iezīmējas ar svarīgu notikumu novada sporta dzīvē- tiek nokomplektētas un
trenētas divas pieaugušo florbola komandas dalībai Latvijas valsts čempionātam florbolā .

Sieviešu florbola komanda „Tērvete”, 1.līga

Vīriešu florbola komanda „Tērvete”, 2.līga
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2014.gadā Tērvetes novada bērnu un jauniešu Handbola komandas piedalījušās Latvijas
jaunatnes čempionātā piecās vecuma grupās.
Tērvetes novada florbola komandas ir piedalījušās turnīros dažādās Latvijas pilsētās.
Florbola un handbola komandas 2014. gadā ir piedalījušās starptautiskos turnīros Vācijā,
Polijā, Lietuvā un Igaunijā.
Svarīgākie organizētie sporta pasākumi 2014.gadā:
Tērvetes sporta halle
 6.01. – 30.04. Zemgales atklātais čempionāts florbolā vīriešiem
 28.02.
Volejbola turnīrs
 Janvāris-marts Latvijas jaunatnes čempionāts rokasbumbā jauniešiem
 13.07.
Tērvetes novada sporta svētki
 9.08-10.08.
Starptautisks florbola turnīrs bērniem (zēni un meitenes)
 27.09.
Olimpiskā diena Tērvetes novada skolu audzēkņiem
 7.-22.12.
Latvijas čempionāts florbolā - vīriešiem un sievietēm
Augstkalnes pagasts
 14.03. Florbola turnīrs
 23.08. Augstkalnes pagasta sporta svētki
 20.09. Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram
 07.10. - 09.10 Volejbola turnīrs
 14.10. - 19.12 Leišmales basketbola turnīrs
Bukaišu pagasts
 Bukaiša pagasta sporta svētki
 Dalība Leišmales basketbola un futbola čempionātā
Svarīgākie sasniegumi 2014. gadā :
Handbols





Decembrī Rīgas Olimpiskajā centrā handbolisti Jānis Zvejnieks , Kristers Ozols,
Uldis Jansons, ,Kims Berezovojs piedalījlās Latvijas jauniešu izlases sastāvā spēlē
pret Somu jauniešu izlasi.
1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā 2000. gadā dzimušajiem
jauniešiem
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2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā 1998. gadā dzimušajiem
jauniešiem
2. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā 1999. gadā dzimušajiem
jauniešiem

8.5. Sociālā joma
Sociālais dienests
2014.gadā Sociālajā dienestā strādāja 9 darbinieki. Sociālā dienesta pamatuzdevums
ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Tērvetes novada iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu”. Klientu pieņemšana nodrošināta katrā novada pagastā. Sociālā darba
veikšanai tika izmantots pašvaldības autotransports.
Sociālā darba speciālisti veica sociālo darbu ar konkrētām iedzīvotāju mērķgrupām,
lai palīdzētu tām risināt dažādas krīzes situācijas, kas saistītas ar līdzekļu trūkumu,
paaudžu nesaskaņām, alkoholismu u.c. problēmām. Savukārt ģimenes atbalsta centri
strādāja, lai saviem klientiem paplašinātu redzesloku un mazinātu sociālo atstumtību.
Sociālā dienesta darbinieki dažādu sociālo situāciju risināšanai sadarbojās arī ar citiem
novada speciālistiem. Sociālā darba efektivitātes uzlabošanai tika izstrādāts nolikums par
starpinstitucionālās komandas sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā Tērvetes novada
pašvaldībā. Gada garumā ikmēnesi tika gatavoti operatīvās statistikas pārskati par sociālās
palīdzības sniegšanu Tērvetes novadā, kā arī apkopota informācija un sagatavotas atskaites
un statistikas dati dažādām institūcijām.
2014. gadā tika izstrādāti saistošie noteikumi „Par izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumiem”, lai sniegtu pašvaldības atbalstu jebkurai novadā deklarētajai ģimenei,
kurā ir skolnieks, kā arī noteikumos paredzēta palīdzība daudzbērnu ģimenēm. Ar 2014.
gadu tika palielināts pabalsts jaundzimušajiem un iedibināta tradīcija pasākumam „Mazais
Tērvetnieks”, kurā tiek godināti iepriekšējā gadā dzimušie mazulīši, kas dzīvo un ir
deklarēti Tērvetes administratīvajā teritorijā.
Tika pieņemti saistošie noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Tērvetes novadā”.
2014. gadā sociālajam dienestam notikušas 28 sēdes, kurās izskatīti iesniegumi, kas
saistīti ar iedzīvotāju vajadzību pēc sociālās palīdzības (materiālā palīdzība) vai
sociālajiem pakalpojumiem. Informācija par mājsaimniecībām tiek iegūta ZZ Dats
sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā SOPA. Lai varētu sniegt
nepieciešamo atbalstu, katrs no 488 iesniegumiem izskatīts individuāli un pēc būtības.
2014. gadā trūcīgas ģimenes/ personas statusu iegūšanai noformēti 230 iesniegumi.
Materiāls atbalsts naudas vai mantiskā veidā sniegts 600 personām. Iespēju saņemt
asistenta pakalpojumu, lai personai palīdzētu pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu vai
pakalpojuma saņemšanas vietu izmantoja 2 personas.
Izvērtējot iepriekšējo gadu sociālo situāciju Tērvetes novadā var secināt, ka trūcīgo
iedzīvotāju skaits un sociālo pabalstu izmaksas Tērvetes novadā 2014. gadā ir nedaudz
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mainījušās. 2014. gadā ir samazinājies trūcīgo personu skaits, kā arī samazinājies pabalsta
garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits.

Sociālajā dienestā saņemto iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusu
dinamika
Sociālās palīdzības sniegšanai un citos pabalstos, ko nosaka pašvaldības saistošie
noteikumi autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 2014.gadā izlietoti EUR
34951.
Pabalsti 2014.gadā piešķirti sekojošiem mērķiem:
Pabalsta mērķis
Sociālās palīdzības sniegšanai
Garantētais iztikas minimums
Dzīvokļa pabalsts
Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām, no tiem:

Summa
EUR
15260
3318
7245
4697

trūcīgo ģimeņu bērniem ekskursijas organizēšanai
pabalsts skolas piederumu iegādei
materiāla palīdzība atsevišķu situāciju risināšanai, tai skaitā
dokumentu atjaunošanai
pabalsts aprūpei mājās
Pabalsti, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, no tiem:
Pabalsts pusdienu apmaksai
Vienreizējs pabalsts ārkārtās situācijā
Pabalsts audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas
Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas sociālā pakalpojuma apmaksai
Pabalsts apbedīšanai
Bērnu pūriņa pabalsts
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Ziemassvētku paciņām
Pabalsts politiski represētām personām
Pensionāru pasākumam
Vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma
vietas

1053
546
300
86

Gada laikā 19 novada iedzīvotājiem apmaksāts aprūpes pakalpojums Sociālās
aprūpes centrā. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klientam nav
apgādnieku vai viņa apgādnieks atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nespēj samaksāt
par pakalpojumu. Uz 31.12.2014 pašvaldības apmaksāts pakalpojums tiek nodrošināts 12
personām. 2 bērniem tiek nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums institūcijā.

Sociālās aprūpes centrs ”Tērvete”
Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk-Centrs) darbojas saskaņā ar 2014. gada
19. jūnijā apstiprināto Tērvetes novada domes sociālās aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu.
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.

Centrā sniegtie pakalpojumi
Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
sniegšana klientam. Vidējais klientu un audzēkņu skaits 2014. gadā bija sekojošs:
 Veco ļaužu nodaļā- 130 klienti;
 Bērnu nodaļā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas grupā- 29
audzēkņi.
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Centra klientiem un audzēkņiem tika organizētas dažādas aktivitātes - ekskursijas,
pārgājieni, izbraukumi ar velosipēdiem. Kopā ar personālu tika svinēti dažādi svētki,
apmeklētas izstādes, koncerti, teātru izrādes. Ikdienā klientiem un audzēkņiem ir pieejamas
dažādas radošās nodarbības. Bērni tiek vesti uz sporta zāli. Veco ļaužu nodaļas klientiem
katru nedēļu tiek organizēti priekšlasījumi un vingrošanas nodarbības.
Audzēkņiem un klientiem ir pieejamas psihologa konsultācijas.
2014. gadā Centra administrācija aktīvi darbojās klientu piesaistes jomā. Katru
ceturksni tika izsūtītas informatīvās vēstules sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām Latvijā,
tika pilnveidota un regulāri ar informāciju papildināta Centra interneta mājas lapa,
informatīvais buklets. Tika izvietots Centra pakalpojumu piedāvājums laikrakstos, kā arī
Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.
2014. gadā būtiski palielinājās SAC „Tērvete” veco ļaužu nodaļas klientu skaits, kas
ietekmējis iestādes finansiālo situāciju. Klientu piesaistes jomā Centrs ir piedalījies divos
apjomīgos konkursos, kā rezultātā ir noslēgti divi pakalpojumu sniegšanas līgumi par
20 bērnu un 30 veco ļaužu vietām nodaļās. Līdz ar Klientu skaita pieaugumu ir
palielinājies arī SAC „Tērvete” darbinieku skaits.
No lielākajiem darbiem un iegādēm 2014. gadā – tika veikti remontdarbi divstāvu
korpusa pirmajā stāvā, veikti apjomīgi jumta remontdarbi, atjaunota ūdens mīkstināšanas
sistēma, veikts šķeldas katla remonts, iegādāti nepieciešamie palīglīdzekļi, mēbeles,
profesionālā veļas mašīna un specializētais transporta līdzeklis, ar kura palīdzību
transportējam cilvēkus riteņkrēslos.
2014. gadā tika turpināts darbs ziedojuma līdzekļu piesaistei Centram.
2014. gadā Centrs bija viens no lielākajiem darba devējiem vietējiem iedzīvotājiem.
Bāriņtiesa
Tērvetes novada bāriņtiesa ir Tērvetes novada domes izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, tā ir neatkarīga, kuras darbību reglamentē vienīgi likums. Bāriņtiesa
izdara apliecinājumus, pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus, sniedz CL
paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, steidzamos gadījumos veic
mantas apsardzību. Darbības teritorija ir novada teritorija, kurā ietilpst Tērvetes pagasts,
Augstkalnes pagasts un Bukaišu pagasts.
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Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli, atsevišķos īpašos gadījumos bāriņtiesas
priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kurus pēc
noteikta laika pārskata koleģiāli.
 2014.gadā Tērvetes novada bāriņtiesa ir lēmusi par
 Aprūpes tiesību atjaunošanu,
 Bērnu ievietošanu vai izbeigšanu uzturēties ārpusģimenes aprūpē,
tajā skaitā aizbildnībā, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un
rehabilitācijas institūcijās;
 Sniegusi atzinumus par personas piemērotību pildīt aizbildņa, aizgādņa
pienākumus;
 Sniegusi atzinumus par personas piemērotību būt par adoptētājiem un adopciju
bērna interesēs;
 Atļaujas došanu ciemoties ģimenē ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem;
 Aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju;
 Citi lēmumi.

lēmumi

aizbildnība
aizgādnība

adopcija
audžuģimenes
aizgādības tiesības
citi lēmumi

2014.gadā Tērvetes novada bāriņtiesa veica pārraudzību pār 20 ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem- 17 aizbildnībā, vienam audžuģimenē, diviem institūcijās.

20
15
Aizbildnība
10

Audžuģimenēs
Institūcijās

5
0
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Pārskats par bāriņtiesas darbu galvenajos virzienos par 2012.-2014.gadu
2012.
Lēmumi pārskata gadā kopā:
45
 no tiem vienpersoniskie 3
lēmumi
Personu skaits, kurām pārskata 5
gadā ar bāriņtiesas lēmumu
pārtrauktas
bērna
aizgādības
tiesības, kopā:
Personu skaits, kurām pārskata 1
gadā ar bāriņtiesas lēmumu
atjaunotas
pārtrauktās
bērna
aizgādības tiesības
4
Personu skaits, par kurām
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
prasības sniegšanu tiesā par
aizgādības tiesību atņemšanu,
kopā:
Personu skaits, kurām ar tiesas
4
spriedumu atņemtas aizgādības
tiesības, kopā:
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 19
skaits pārskata gada 31.decembrī
 no tā bērnu skaits, kuri 4
ievietoti audžuģimenē:
 no tā bērnu skaits, kuri 11
ievietoti aizbildņa ģimenē:
 no tā bērnu skaits, kuri 4
ievietoti ilgstošas sociālās
aprūpes
un
sociālās
rehabilitācijas institūcijā
Bērnu skaits, kuriem nodrošināta 5
ārpusģimenes aprūpe, kopā
Audžuģimeņu kopējais skaits
2
pārskata gada 31.decembrī
Aizgādnībā esošās personas un
4
aizgādņi pārskata gada
31.decembrī
Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas 4
pieprasījuma bāriņtiesa devusi
atzinumu par bērna aizgādības
tiesību noteikšanu un saskarsmes
tiesības izmantošanas kārtību,
kopā:
Pieņemtie lēmumi par
5
nepilngadīgo bērnu un personu ar
ierobežotu rīcībspēju mantisko
interešu nodrošināšanu vai
aizstāvību kopā
213
Bāriņtiesā veiktie apliecinājumi

45

2013.
26
1

2014.
10
0

1

0

3

1

4

0

3

1

15

20

2

1

11

17

2

2

3

2

2

2

4

5

1

0

2

0
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2014.gadā bāriņtiesa ir regulāri sadarbojusies ar citām institūcijām un veikusi
sistemātiskas dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana, sniedzot papildus informāciju Tērvetes sociālajam
dienestam.
2014.gadā bāriņtiesa vairākkārt ir piedalījusies, pārstāvējusi un izteikusi viedokli
Dobeles rajona tiesā, lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu, personas rīcībspēju
ierobežošanu, adopcijas apstiprināšanu.
No 2014. gada tiek regulāri organizētas starpinstitucionālās sanāksmes, kas palīdz
efektīvāk un objektīvāk risināt uzraugāmo ģimeņu akūtās problēmas.
Bāriņtiesa veiksmīgi noorganizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Dobeles, Auces un
Tērvetes bāriņtiesām.

8.6. Dzimtsarakstu nodaļa
2014.gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 58 civilstāvokļa aktu reģistri:
25 dzimšanas, 7 laulības un 26 miršanas reģistri. Vēl izdarīti dažādi labojumi un
papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros. Iereģistrēti un apstrādāti 102 ienākošie
dokumenti un 24 izejošie dokuments.
Dzimšana
Reģistrēti 25 jaundzimušie – 15 zēni un 10 meitenes. Laulībā dzimuši 10 bērni.
Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 14
paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši 10 māmiņām, otrie – 7, trešie – 5, ceturtie - 2
māmiņām un piektais vienai māmiņai.
Jaunākā māmiņa – 20 - gadīga, vecākā – 37.
Jaunākais tēvs – 22 - gadīgs, vecākais – 45.
Atkārtoti izsniegtas 2 dzimšanas apliecības.
Laulības
2014. gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. No tām, četri
pāri laulībā stājās pirmo reizi, viens pāris otro. Piecas līgavas laulībā stājās pirmo reizi,
divas otro reizi. Četri līgavaiņi laulībā stājās pirmo reizi, viens- otro, divi - trešo.
Uz pieprasījumu izsniegta viena atkārtota laulības apliecība.
Miršana
2014.gadā nodaļā reģistrēti 26 miršanas gadījumi. Miruši 15 vīrieši un 11 sievietes.
Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 23, t.sk.:
Augstkalnes pagastā – 6; Bukaišu – 5; Tērvetes – 12.
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8.7. Būvvalde
Tērvetes novada būvvalde
2014.gads
Saņemtie būvniecības pieteikumi
Izsniegtie plānošanas arhitektūras uzdevumi
Izsniegtās izziņas
Akceptētie būvprojekti un zemes ierīcības projekti
Akceptētās apliecinājuma kartes
Izsniegtās būvatļaujas
Ekspluatācijā pieņemtie objekti

Nr. Datums
1/9-3
13.02.2014.
2/9-3

17.02.2014.

3/9-3

17.02.2014.

4/9-3

17.02.2014.

5/9-3

03.03.2014.

28
25
19
43
8
25
10

plānotie ieguldījumi 1 700 540,- EUR
investētie līdzekļi
3 003 017,- EUR

2014.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā:
Pasūtītājs
Objekts
Adrese
Andrejs Eglis
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka „Līvas”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
A/S „Latvijas valsts
Tūristu servisa māja
„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
meži”
A/S „Latvijas valsts
Putnu novērošanas tornis
„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
meži”
A/S „Latvijas valsts
Tehnikas novietne
„Tēlnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
meži”
Aivars Suharevs, Inese
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un
„Rūķīši”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
Upeniece
pirts
nov.
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6/9-3

28.04.2014.

a/s „Agrofirma Tērvete”

7/9-3

19.05.2014.

Arvis Vilsons

8/9-3

22.07.2014.

A/S „Agrofirma Tērvete”

9/9-3

25.07.2014.

10/9-3

29.08.2014.

A/S „Latvijas valsts
meži”
Tērvetes novada dome

Nr. Datums
1/9-2
04.02.2014.
2/9-2
04.02.2014.
3/9-2
07.05.2014.
4/9-2

08.05.2014.

5/9-2

08.05.2014.

6/9-2

26.05.2014.

7/9-2

13.06.2014.

8/9-2

25.07.2014.

Koģenerācijas stacija ar
inženierkomunikācijām
Dzīvojamā māja
Ārējā elektroapgāde koģenerācijas
stacijai
Optisko kabeļu trase dabas parkā
„Tērvete”
Pirmsskolas iestādes „Sprīdītis”
rekonstrukcijas I. un II.kārta

„Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes
pag., Tērvetes nov.
„Lielmaikaiši”, Augstkalnes pag., Tērvetes
nov.
„Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes
pag., Tērvetes nov.
„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.

2014.gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā:
Pasūtītājs
Objekts
Adrese
SIA „Vīnogu dārzs”
Siltumnīcas
„Vīnogu dārzs”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Edgars Zihmanis
Dzīvojamā māja un pagrabs
„Vīnogu dārzs”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Mežmuižas ev.lut.draudze Mežmuižas baznīcas ārsienu daļas
Mežmuižas baznīca, Augstkalne, Augstkalnes
renovācija
pag., Tērvetes nov.
Biedrība „A.Brigaderes
Kājinieku tilta rekonstrukcija
„Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
muzejs „Sprīdīši””
Tērvetes novada dome
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
„Sprīdītis” rekonstrukcijas II.kārta
nov.
Anita Goba
Vasaras māja
Tērvetes iela-5, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
VSIA”Zemkopības
VNŪ Tērvete rekonstrukcija
Tērvetes novada teritorija
ministrijas nekustamie
īpašumi”
A/S „Agrofirma Tērvete” Siltumtrase
„Alus darītava” – Kroņauces ciemats Tērvetes
pag., Tērvetes nov.
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9/9-2
10/9-2

25.07.2014.
17.09.2014.

a/s „Latvijas valsts meži”
Tērvetes novada dome

11/9-2

19.09.2014.

a/s „Latvijas valsts meži”

12/9-2
13/9-2

23.09.2014.
14.10.2014.

Evija Bilkšte
Anda Muciniece

14/9-2

24.10.2014.

Tērvetes novada dome

15/9-2

24.10.2014.

Tērvetes novada dome

16/9-2

03.11.2014.

SIA „Lattelekom”

17/9-2
18/9-2

03.11.2014.
22.11.2014.

z/s „Strazdi”
a/s „Sadales tīkls”

19/9-2

24.11.2014.

A/S „Agrofirma Tērvete”

20/9-2
21/9-2
22/9-2

24.11.2014.
24.11.2014.
11.12.2014.

23/9-2
24/9-2

22.12.2014.
22.12.2014.

25/9-2

22.12.2014.

z/s „Strazdi”
z/s „Sidrabes”
VSIA”Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”
A/S „Agrofirma Tērvete”
VSIA”Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi”
Elmārs Antons

Materiālu novietne
Ielu apgaismojums PIG”Sprīdītis”A.Brigaderes skola
Rūķu pilsētas I.kārta ( ceļi,
inženiertīkli )
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Noliktava
Ielu apgaismojums estrāde - Pagasta
ēka
Ielu apgaismojums dzīvojamam
kvartālam Sanatorija
Sakaru kabelis
Šķeldas katlu māja
TP-5509 „Dzintari” ārējā
elektroapgāde
Gāzes apgāde tvaika iekārtai

„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Dabas parks Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Grāveri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Mēnestiņš”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
„Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov.

Restorāns un alus darītava
Kūts
VNŪ Cērpaine atjaunošana

„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvete, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
„Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Sidrabes”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
Bukaišu un Tērvetes pag., Tērvetes nov.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
VNŪ Mašmeļu grāvis atjaunošana

„Galdiņi”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Bukaišu pag., Tērvetes novads

Pirts

„Zemzari”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
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20/9-2

21.10.2013.

a/s „Sadales tīkls”

21/9-2
22/9-2
23/9-2

21.10.2013.
01.11.2013.
05.11.2013.

Dace Rence-Daukste
Alvils Grickevičs
Daina Roze

24/9-2
25/9-2

08.11.2013.
08.11.2013.

a/s „Sadales tīkls”
A/S „Tērvetes AL”

26/9-2

18.12.2013.

Kaspars Ubavičs

20 kV GVL posmu pārbūve par
kabeļlīniju
Dzīvojamā māja
Saimniecības ēkas rekonstrukcija
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un
saimniecības ēka
TP 5375 „Bērtulaiši” nojaukšana
Alus darītavas modernizācija, 2. kārta
– vārītavas rekonstrukcija
Dzīvojamā māja

27/9-2

18.12.2013.

a/s „Latvijas valsts meži”

Optisko kabeļu izbūve dabas parkā
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Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Bērziņi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
„Klajumi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
Krasta iela-7, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
„Bērtulaiši”, Bukaišu pag., Tērvetes nov.
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
„Skabarži”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
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Plānotās un veiktās investīcijas būvniecībā
Tērvetes novada teritorijā
2011.-2014.gadā
(milj.EUR)

10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

8,886
8,374

6,81
5,90
izbūvēti objekti
milj.EUR

3,003
2,641

3,10

būvatļaujas par
milj.EUR

0,75

2011

2012

2013

2014

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
Komunālajam dienestam ir seši galvenie darbības virzieni:
a) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana- trīs katlu mājas : Kroņauces ciematā
divas katlu mājas (no 2014. gada oktobra- viena ), Labrenču katlu māja.
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b)
Notekūdeņu attīrīšana (Gaisma, Zelmeņi, Labrenči , Sanatorijas ciemats,
Griezes , A. Brigaderes psk).
c) Ūdens apgāde (Zelmeņi, Labrenči, Gaisma, Kroņauce, Sanatorijas ciemats) .
d) Teritorijas apsaimniekošana - domes ēka, Zelmeņu katlu māja, dzīvojamā
māja”Labrenči”, sanatorijas ciemata mājas, A. Brigaderes skola, sociālās aprūpes
centra”Tērvete” teritorijā esošās četras dzīvojamās mājas, Kroņauces stadions ,
Tērvetes estrāde , bibliotēkas un bērnudārzs, Tērvetes un Velēnu kapi.
e) Atkritumu savākšana –- ciematu teritorijas, ceļmalas, autobusu pieturas, estrāde
un stadions .
f) Ielu apgaismojums
Komunālajā dienestā strādā šoferis-elektriķis, komendante, sētniece, kapu
uzraugs, vidēji gadā 14 strādnieki malkas sastrādē, 16 kurinātāji, 4 attīrīšanas
iekārtu operatori, santehniķis, elektriķis, 5 teritorijas zāles pļāvēji . Kapu un
teritorijas uzturēšanā, malkas sastrādē piedalās arī algotie pagaidu darba veicēji
(bezdarbnieki).
Komunālais dienests apkalpo 656 pakalpojuma saņēmējus.
2014. gadā gadā paralēli tekošajiem darbiem strādāja
pie divu bērnu
rotaļlaukumu iekārtošanas, taku izbūves sanatorijas ciematā, siltummezglu izbūves
mājā „Atpūtas” un
Sanatorijas Nr. 4, katla nomaiņas Zelmeņu katlu mājā. Tika
izveidotas piecas ģeneratora pieslēguma vietas (elektroenerģijas pārtraukumu
gadījumiem).

Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasta teritorijas apsaimniekošanā 2014.gadā tika veikts
kapitālremonts pašvaldības mājas ‘’Vīnkalni’’ gala sienām, nomainot bojātos balstus,
nosiltinot un veicot kosmētisko remontu. Pirmsskolas izglītības grupā ‘’Zvaniņi’’ un
Augstkalnes bibliotēkā atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām uzstādīta
ugunsdzēsības trauksmes signalizācija. Pirmsskolas izglītības grupas ‘’Zvaniņi’’ katlu
mājai uzstādīts jauns siltināts dūmenis un siltuma skaitītājs, pie ieejas vārtiem no
bruģa izveidots bērnu iekāpšanas laukums un celiņš.
Uz ceļa Au36 Ailes strauta pārbrauktuves vietā nomainīta caurteka uz lielāku
diametru, jo esošai bija nepietiekoša caurplūde-pavasaros palu laikā pārbrauktuve tika
izskalota. Atjaunota un papildus izbūvēta ielu apgaismes līnija gar ceļu Au14,
atjaunota un papildināta ielu apgaismošana Dzeguzēnos.
Bukaišu pagasts
Komunālās
saimniecības darbību nodrošina desmit cilvēku komanda santehniķis, elektriķis, celtnieks, traktorists, komendante, kapu pārziņi un sezonas
laikā kurinātāji. Komunālā 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. 2014. gadā kā lielāko
veikumu var uzskatīt daudzdzīvokļu mājas „Studenti” pieslēgšanu kopējam
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kanalizācijas tīklam.
Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, veikta ūdens
atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija.
2014. gadā mājai „Stari” tika pabeigta plakanā jumta seguma uzklāšana 100 m2
platībā, mājai ”Dzirksteles” pilnībā tika atjaunots plakanā jumta segums 400 m2
platībā. Mājai „Upmaļi” pārmūrēts skursteņu jumta virsējā daļa, kā arī sakārtota zem
jumta esošā daļa atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. Mājai „Ļidoņi” otrajā stāvā
daļēji nomainīta elektroinstalācija un veikts kosmētiskais remonts atsevišķām telpām.
Mājai ”Internāts”dz.1 virtuvē nomainīta grīda. Mājai „Kļavas” sakārtots lievenis un
ieejas nojume pret nokrišņiem. Pabeigta koridoru apgaismojuma sakārtošana
daudzdzīvokļu mājās. Mājai „Mirdzas” sakārtota jumta kore, lai uz dzīvojamo telpu
griestiem netecētu ūdens. Kā katru gadu tika veikti skursteņu dūmvadu un daļēji
ventilācijas kanālu tīrīšana. Rudenī tika sakārtotas centra daudzdzīvokļu mājām visas
koridoru ārdurvis.

8.9. 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.
2014.gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais
inspektors. Abiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo
amatu. Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un
nodrošinātu kontroli Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.
2014.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. 2014.gadā par dažādiem pārkāpumiem pēc
Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa tika sastādīti pavisam 60 administratīvie
pārkāpuma protokoli. Salīdzinot ar 2013.gadu, to skaits ir kāpis. 2014.gadā ir saņemti
42 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības, saņemti 36 izsaukumi uz notikuma vietām,
izteikti 54 mutvārdu aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas administratīvā
kodeksa normu neievērošanu, 9 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi
pārvietoties, nogādātas uz med. iestādi vai dzīves vietu. 21 materiāls nosūtīts
izskatīšanai pēc piekritības citām iestādēm. Sastādīti 4 administratīvie pārkāpuma
protokoli par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu. Kopā ar Bāriņtiesu
un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām veikti apsekošanas reidi. Neskatoties uz
paveikto, diemžēl ir jāsecina, ka vislielākais pieaugums, salīdzinot 2013. gadu ar
2014. gadu, ir vērojams tieši nepilngadīgo smēķētāju jomā. 2013. gadā par veselībai
kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet
pagājušajā gadā – jau 15. 2014.gadā tāpat ir audzis administratīvo protokolu skaits,
kas sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. 2013. gadā to bija
deviņi, bet 2014. gadā jau 15.
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9. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi
Nākamā gada veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības
programmu 2012.-2018.gadam.
1. Realizēt ielu apgaismojuma izbūvi novada ciemu teritorijās līdz 2015. gada
decembrim.
2. Annas Brigaderes pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana.
3. Annas Brigaderes pamatskolas aktu zāles un ēdamzāles pārbūve.
4. Bērnu rotaļlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu mājas „Labrenči” .
5. Vides labiekārtošanas pasākumi.
6. Jaunas novada mājas lapas izveide.
7. Jaunu tehnoloģiju ieviešana pašvaldības darba efektivitātes nodrošināšanai.
8. Jaunu tūrisma maršrutu izveidošana Tērvetes novadā.
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10. Pielikumi
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