
TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 1  

                                                 APSTIPRINĀTS 

                                                          Tērvetes novada domes 

                                                               2014.gada  19.jūnija  sēdē  

                                                         (prot. Nr.10 ,  10 §) 

 

 

 

T Ē R V E T E S  N O V A D A  PAŠVALDĪBAS 

 

PUBLISKAIS  PĀRSKATS 
 

P A R  2 0 1 3. G A D U 
 

 

 

 

 
Tērvete 

2013 

 

 

 

 

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 2  

SATURA  RĀDĪTĀJS 

 

 
   Vadības ziņojums 3 
   1. Pamatinformācija/Ziņas par pašvaldību 

   1.1.Pašvaldības īss raksturojums 

   1.2.Pašvaldības pārvaldes struktūra 

   1.3.Komunikācija ar sabiedrību  

4 

5 

7 

12 

   2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

   2.1. Pamatbudžets 

   2.2. Ieņēmumi 2012-2014 

   2.3. Izdevumi 2012-2014 

   2.4. Saistības  

   2.5. Autoceļu uzturēšana 

13 

13 

13 

16 

18 

19 

   3. Nekustamā īpašuma novērtējums un   struktūra 20 

   4.  Tērvetes  novada pašvaldības  kapitāla vērtība 22 

    5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

    5.1.Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2013.gadā 

    5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 

           2013.gadā ar ES finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu 

 

22 

23 

23 

    6. Tērvetes  novada domes līdzdalība sadarbības projektos 25 

    7.  Tērvetes novada domes sadarbība ar nevalstiskajām 

        organizācijām 

26 

    8. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs  pa darbības jomām 

2013.gadā 
    8.1. Izglītība 

    8.2. Kultūra 

           Tērvetes novada kultūras nams 

            Bukaišu tautas nams 

            Bibliotēkas 

    8.3. Sports 

    8.4. Sociālā joma 

           Sociālais dienests 

           SAC”Tērvete” 

           Bāriņtiesa 

  8.5. Dzimtsarakstu nodaļa 

  8.6. Būvvalde 

  8.7. Komunālā saimniecība 

  8.8. Pašvaldības policija 

29 

 

29 

32 

33 

36 

36 

38 

39 

39 

42 

43 

45 

46 

50 

52 

9. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi 53 

10. Pielikumi 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Lēmums par Tērvetes novada pašvaldības  2013.gada pārskata 

apstiprināšanu 

54 

54 

56 

  

 

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 3  

Vadības ziņojums  par 2013.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, notikusi 

Domes priekšsēdētāja maiņa. Seši deputāti Domē ir ievēlēti pirmo reizi.  

  Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 

deputātiem ievēlējusi trīs  pastāvīgās komitejas. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi  10 komisijas. 

          Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

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

četras vispārizglītojošās skolas, četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais 

dienests, sociālās aprūpes centrs un pašvaldības policija. 2013.gada novembrī pieņemts 

lēmums par skolu reorganizāciju, kā rezultātā no 2014.gada 1.septembra novadā četru 

skolu vietā darbosies divas skolas.  

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. 2013.gadā tika izveidota Attīstības nodaļa.    

         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”. 

        2013. gadā atbilstoši finansējuma iespējām pašvaldība  varēja īstenot nelielus 

projektus, veikt dažādus remontdarbus. Tika pabeigti un uzsākti arī lielāki projekti. 

Februārī tika uzsākts darbs pie pirmsskolas grupas „Sprīdītis” ēkas renovācijas darbiem, 

gada nogalē pabeidzot tā pirmo kārtu, 2013.gada martā  tika nodota ekspluatācijā 

jaunuzceltā Tērvetes novada sporta halle.   

Būtiski  Tērvetes novada domes budžetu 2013.gadā ietekmēja un turpmākajos gados  var 

ietekmēt 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. 

2013.gadā pašvaldība no sava pamatbudžeta  kā dotāciju piešķīra SAC ”Tērvete” darbības 

nodrošināšanai Ls 66000,-. Attiecīgi tāda apmēra finansējums tika piešķirts arī 2012.gadā.  

Jaunievēlētie deputāti SAC „Tērvete” ir izvirzījuši  uzdevumu  veikt visas iespējamās 

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

dotāciju iestādes darbības nodrošināšanai. 

    Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta  projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu. 

2014. gadā turpināsim apgūt ES struktūrfondu finansējumu, nodrošinot pašvaldības 

teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 

Domes priekšsēdētāja   D.Reinika   



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 4  

 

1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 
Pašvaldības nosaukums 

 
Tērvetes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

 2003.gada 03.janvārī. 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

 2003.gada 03.janvārī. 

Finanšu gads 01.01.2013. – 31.12.2013. 

 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Tērvetes novada domes izpilddirektors Māris Berlands 

 

Tērvetes novada karte 
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums 

 

 

Novada izveidošana un teritorija  
 

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

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

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

6665,4  ha ir Bukaišu pagasta teritorija. 

Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

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

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

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

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

 

 

Ģeogrāfiskais novietojums  
 

Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. 

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

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

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

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

Rīgai -90 km. 

 

Tērvetes novada iedzīvotāji 

Iedzīvotāju skaits 

 

 
           Uz 2014.gada 1.janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3821 

cilvēki, kas norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju skaita samazinājumu (2012.gadā –3924) 
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Iedzīvotāju skaits pa pagastiem uz 01.01.2014. 

 

 
 Tērvetes pagastā uz 01.01.2014.  dzīvo 2009 iedzīvotāji, kas ir 53 %  no 

kopējā iedzīvotāju skaita,  Augstkalnes pagastā  1067 , kas ir 28% no kopējā iedzīvotāju 

skaita un Bukaišu pagastā 745, kas  ir 19%  no kopējā iedzīvotāju skaita. 

 

 

Iedzīvotāju dzimstība un mirstība 
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2013.gadā dzimuši – 34,   miruši  56 iedzīvotāji  (salīdzinājumam - 2012.gadā  attiecīgi 31 

un  53). 
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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 
        

Dace Reinika Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Edvīns Upītis Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Normunds Namnieks Tērvetes novada domes deputāts 

Arvīds Bruss Tērvetes novada domes deputāts 

Aivars Valdiņš Tērvetes novada domes deputāts  

Ieva Krūmiņa Tērvetes novada domes deputāte 

Linda Karloviča Tērvetes novada domes deputāte 

Normunds Narvaišs Tērvetes novada domes deputāts 

Inese Deņisova Tērvetes novada domes deputāte 

 

       Domē ir pārstāvētas 5 vēlētāju apvienības: Mūsu mājas ir te (4 vietas),  Līdzi laikam (3 

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

     2013.gada laikā notika 18 domes sēdes (tai skaitā 3  ārkārtas sēdes), 40 komiteju sēdes. 

     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 

Normunds Narvaišs 

 

Finanšu un budžeta komiteja: 

Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika 

Visi domes deputāti.  
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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 

    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; 

5. Tērvetes pamatskola; 

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. Sociālais aprūpes centrs „ Tērvete”; 

14. Tērvetes novada pašvaldības policija. 

 

 

    Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

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

sastāv no: 

  Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām: 

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes; 

2. Bukaišu pagasta pārvaldes; 

3. grāmatvedības nodaļas; 
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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. 

 

 

Tērvetes novada pašvaldībā strādājošie darbinieki pa dzimuma grupām  

 

 
Tērvetes novada pašvaldībā 2013.gadā tika nodarbināti 183 darbinieki – 113 sievietes un 

70 vīrieši   vecumā  no 22 līdz 77 gadiem. 

 

 

Tērvetes novada pašvaldībā strādājošie pa vecuma grupām 

 

 
 

No visiem strādājošajiem  20 ir pensijas vecumā un  2 darbinieki ir izdienas pensijā. 15 

darbinieki ir pirmspensijas vecumā 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 10  

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldībā strādājošo darbinieku izglītība  

 

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

pamatskolas izglītība. 3 darbinieki pašlaik studē, tai skaitā viens – maģistrantūrā. 

 

 

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

 

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

rajona lauku partnerība” . 

     Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur 

neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes un Bukaišu pagastos turpina 

darboties pagastu pārvaldes. No 2013.gada 1.februāra arī Tērvetes pagastā tika izveidota 

pagasta pārvalde.  

 

Tērvetes pagasts 

 

       Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā  dzīvo  2009 

iedzīvotāji. 

      Ar 2013.gada 1.februāri Tērvetes pagastā darbu uzsāk Tērvetes pagasta pārvalde, kuras 

telpas izvietotas Kroņauces ciemā.  Tērvetes pagasta pārvalde tās  administratīvajā 

teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos 

ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

      Pagasta teritorijā darbojas divas izglītības iestādes - Annas Brigaderes pamatskola un  

pirmsskolas izglītības grupa "Sprīdītis" un Tērvetes pamatskola. 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 
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liegums „Skujaines un Svētaines ieleja” , „Sprīdīšu”  dendroloģiskais stādījums, 

„Vecstēgules”  muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta. 

      Lielākās zemnieku 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”. 2013. gadā 

turpinājās  darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus apskates objektus.     

2013.gadā ir  uzsākta pirmsskolas grupas”Sprīdītis” ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta. 

Darbi turpinās 2014.gadā. 

     2013.gada martā  Kroņaucē tika atklāta jaunuzbūvētā sporta halle. 

     2013.gada nogalē pašvaldība realizēja ielu apgaimojuma projektu Kroņauces ciemā. 

     2013. gadā Tērvetes pagasta teritorijā ar novada domes  atbalstu sekmīgi projektu 

realizēja biedrība „Tērvetnieki”, iekārtojot jaunu bērnu rotaļlaukumu pie pirmsskolas 

izglītības grupas „Sprīdītis” un biedrība „Skaties tālāk” , izveidojot trenažieru zāli  

Kroņauces sporta hallē. 

 

 

Augstkalnes  pagasts 

 

       Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā dzīvo 1067 iedzīvotāji. 

Augstkalnes pagasta pārvalde tās  administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

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

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

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

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

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

izglītības iestāde „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".  

2013.gada novembrī, piesaistot KPFI finansējumu,  tika uzsākts Augstklanes vidusskolas 

internāta ēkas siltināšanas projekts.  

2013.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. 

2013.gadā atjaunots ielu apgaismojums Augstkalnē. 

 

Bukaišu pagasts 

 
       Bukaišu pagasta platība ir 6665,4 hektāri, pagasta teritorijā dzīvo 745 iedzīvotāji . 

Bukaišu  pagasta pārvalde tās  administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām 

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

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

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

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

pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu tautas nams, kurā darbojas dažādi 
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interešu puciņi – vizuālās mākslas studija „Trejkrāsas”, deju studija „ēnas”, bērnu un 

jauniešu teātra un rokdarbu pulciņš, Cigun vingrošanas grupa. 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”. 

Biedrība „Skaties tālāk” 2013.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu realizējusi vairākus 

projektus: zāliena traktoriņa iegāde, „Melnā stārķa” parka izveides uzsākšana, Dienas 

atbalsta centra paplašināšana. 

 

 
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, publiskie 

gada pārskati, amatpersonu un darbinieku kontakti, darba laiki un cita iedzīvotājiem 

svarīga informācija. 

2013.gadā pašvaldības mājas lapa tika strukturēta un saturiski pilnveidota.  

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, 2013.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. 

http://www.tervetesnov.lv/
http://www.tervetesnov.lv/
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2.  Finanšu resursi un darbības rezultāti 
Tērvetes novada budžets  

2.1.Budžets / pamatbudžets + speciālais/ 2012.- 2014. gads 

                               2012.gads 

LVL 

2013.gads 

LVL 

2014.gada 

plāns 

 EUR/ LVL 
Ieņēmumi 2718525 2814270 3768165 / 

2648281 

Izdevumi 3116076 2979156 3828970 /    

2691015 

Budžeta ieņēmumu daļa  2013.gadā  ir samazinājusies par Ls 95745, jo samazinājās 

ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem. 

 

2.2.Ieņēmumi 2012.- 2014. gads  

Ieņēmumu veids / Gads 2012.gads 

LVL 

2013.gads 

LVL 

2014.gads EUR 

Nodokļu ieņēmumi 1075166 1233830 1745313 

 Ienākumu nodoklis 854625 981311 1383604 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 211242 244049 348903 

Dabas resursu nodoklis 9299 8470 12806 

Nenodokļu ieņēmumi 44966 19938 25183 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

586 91 142 

Valsts un pašvaldību nodevas 2883 3153 4554 

Naudas sodi un sankcijas 4039 3258 5975 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2071 2722 142 

Ieņēmumi no pašvaldības 

nekustamā īpašuma un kustamās 

mantas pārdošanas 

35387 10714 14370 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

481405 524281 781840 

Ieņēmumi no vecāku maksām 9787 8611 12806 

Ieņēmumi par nomu un īri 44430 61232 69767 

Ieņēmumi par pārējiem maksas 

pakalpojumiem 

427188 454438 699267 

Transferti 

 

1116988 1036221 1215829 

Valsts budžeta transferti 924748 837704 789807 

Pašvaldības budžeta transferti 192240 198517 426022 

Kopā ieņēmumi 2718525 2814270 3768165 

Līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu    

 

467307 356975 478767 EUR/ 

336480 LVL 
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     Analizējot 2. diagrammu, var novērot, ka nodokļu ieņēmumi, 2012. gadu salīdzinot ar 

2013.gadu, pieauga, kas liecina par vispārēju ekonomikas augšupeju novadā, jo šos 

ieņēmumus galvenokārt veido novada iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis. Lielākie nodokļu maksātāji novadā 2013. gadā ir AS ”Agrofirma Tērvete”, 

Tērvetes novada dome,  SAC”Tērvete”, SIA Rehabilitācijas centrs”Tērvete”, SIA 

”Silāres”, LKS  “Dāmnieki”. 

Ieņēmumu daļa par nekustamā  īpašuma nodokli 2013.gadā palielinājusies sakarā ar to, ka 

palielinājās zemes kadastrālā vērtība, kā rezultātā pieauga aprēķins par nekustamā īpašuma 

nodokli. Lielākie nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji novadā ir A/S ”Agrofirma 

Tērvete”, Z/s “Strazdi”,  SIA”Silāres”, Z/s”Osīši”, Z/s “Anšķinaiši”, LKS ”Dāmnieki”,  

Z/s “Māliņi”  

 

 

Budžeta ieņēmumu sadalījums 2013. gadā 

 

Ieņēmumu veidi Summa LVL % sadalījums 

Nodokļu ieņēmumi 1233830 43.8 

Nenodokļu ieņēmumi 19938 0.7 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

524281 18.6 

Valsts budžeta transferti 837704 29.7 

Pašvaldību budžetu transferti 198517 7.2 

Kopā ieņēmumi 2814270 100 
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Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2013.gadā 

 

Nodokļu  veids Summa LVL % 

Ienākumu nodoklis 981311 79.5 

Nekustamā īpašuma nodoklis 244049 19.8 

Dabas resursu nodoklis 8470 0.7 

Kopā nodokļu ieņemumi 1233830 100 
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2013.gadā, tāpat kā iepriekš lielākos pašvaldības ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi. 

Savukārt no šiem ieņēmumiem  79.5 % sastāda iedzīvotāju ienākumu nodoklis. 

 

 

2.3.Izdevumi 2012.- 2014. gadam  

Izdevumu funkcionālās 

kategorijas / gads 

2012. gads 

 LVL 

2013. gads 

LVL 
2014.gads 

EUR 

Vispārējie valdības dienesti 218892 253188 411712 

Sabiedriskā kārtība un drošība 35875 35908 54648 

Ekonomiskā darbība 

 

105326 122914 194227 

Vides aizsardzība 87895 80486 107093 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

332797 433750 560868 

Atpūta, kultūra, reliģija 156845 175271 269068 

Izglītība 1353287 1246076 1171864 

Sociālā aizsardzība 825159 631563 1059490 

Kopā izdevumi 3116076 2979156 3828970 
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Budžeta izdevumi 2013.gadā  

Izdevumu pēc funkciju  veida Summa LVL % 

Vispārējie valdības dienesti 253188 8.5 

Sabiedriskā kārtība un drošiba 35908 1.2 

Ekonomiskā darbība 122914 4.1 

Vides aizsardzība 80486 2.7 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

433750 14.6 

Atpūta, kultūra, reliģija 175271 5.9 

Izglītība 1246076 41.8 

Sociālā aizsardzība 631563 21.2 

Kopā izdevumi 2979156 100 
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2.4. Saistības 2012.- 2014.gads  

 

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakst. 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa LVL 

Parāds 

uz 

31.12.2013 

LVL 

Valsts 

kase 

Sporta halles 

celtniecība 

30.08.2012 20.01.2028 541397 334966 

Valsts 

kase 

Esošo gaismekļu 

nomaiņa uz LED 

Kroņauces ciemā 

28.08.2013 31.01.2016 15612 11858 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas grupas 

“Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 1.kārta 

21.10.2013 20.10.2029 84786 84786 

 Kopā aizņēmumi   641795 431610 
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2.5. Autoceļu uzturēšana 

 

Ceļu ielu uzturēšana notika saskaņā ar 2013. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas 

uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu 

greiderēšanu, asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants 

seguma atjaunošanu vasaras periodā, kā arī veikt autoceļu un ielu attīrīšana no sniega un 

ledus ziemas periodā. 

2013. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija Ls 95471.09, no 

kuriem ceļu uzturēšanai izlietoti Ls 82647.80.- . 2013. gadā tika ietaupīti līdzekļi Ls 

12823.29, jo gada beigās nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem. 

Līdz ar to tie paliek atlikumā, kurus izmantos 2014. gadā ceļu remontiem. 

Ar Tērvetes novada domes lēmumu tika apstiprināta Tērvetes novada autoceļu uzturēšanas 

„D” klase ziemas un vasaras periodā. Vadoties pēc apstiprinātās klases, 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 2013. gadā latos 

 
 

Veicamie darbi  Augstkalnes pagasts Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts 

Autoceļu attīrīšana 

no sniega 
4291.64 4388.35 4433.55 

Smilts kaisīšana   173.07 

Autoceļu 

greiderēšana 
4406.22 3041.83 4081.40 

Ceļmalu grāvju 

krūmu appļaušana 
 1083.68  

Asfalta seguma 

bedrīšu remonts 
5057.81  23633.56 

Caurtekas pārbūve   2812.85 

Grants seguma 

labošana 
9088.79 4920.03 9257.26 

Ceļmalu appļaušana   1927.50 

Ceļazīmju 

uzstādīšana 
  50.26 

Kopā 2013. gadā 22844,46 13433,89 46369,45 
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un 

struktūra 

 

 
             Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2013.gada 31. decembri. Pašvaldības  īpašumā un piekritīgās zemes kopplatība 

2013. gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu ir palielinājusies. 2013.gadā tika  veikta 

pašvaldības īpašumā esošās un piekritīgās zemes datu  salīdzināšana ar VZD datiem, līdz 

ar to pašvaldības bilancē ir ievērojams zemes platības un bilances vērtības samazinājums, 

salīdzinot ar 2012. gadu. Saskaņā ar LR likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" no jauna uzskaitē uzņemti zemes gabali Ls 

151 595,   izslēgti no uzskaites Ls  237 603.  

        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 2013. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 5 

(piecus) īpašumus. 

 

 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu 

veidiem(ha) 

2012.gadā 

 
 

 

Kop 

platība 

LIZ Meži    Pagalmi Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība Ls 

Īpašumā 270,42 186,11 63,54    12,81 - 7,96 312700,- 

Piekritīgā 838,68 436,63 -    212,66 189,39 - 6069442,- 

Kopā 1109,1 622,74 63,54    225,47 189,39 7,96 6382142,- 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu 

veidiem(ha) 

2013.gadā 
 

 

 

Kop 

platība 

LIZ Meži    Pagalmi Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība Ls 

Īpašumā 317,87 76,65 91,04    61,99 - 88,19 338670,- 

Piekritīgā 734,33 364,66 0,53    152,18 179,79 37,17 5831438,- 

Kopā 1052,2 441,31 91,57    214,17 179,9 125,36 6170108,- 

 

           Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda  22424,2 ha ar pašvaldībai 

piederošo un piekritīgo  zemes kopplatību 1052,2 ha- 4,7%,   secinām, ka lielāko daļu 

novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā  esošas zemes platības. 
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Pašvaldībai piederošās un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  pa zemes 

lietojuma veidiem  ( %) 2013.gadā 

 

 
 

 

 

                

Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība latos 2013.gadā. 

 

Īpašuma raksturojums Bilances vērtība 

Ēkas 1216301,- 

Būves 409741,- 
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4. Tērvetes  novada pašvaldības  kapitāla vērtība 

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

 

 31.12.2012 31.12.2013 

Pamatkapitāls Ls 44 600 Ls 44 600 

Peļņa  Ls 35480 Ls 17503,00 

     SIA Rehabilitācijas centrs”Tērvete” pamatdarbības veids 2013.gadā- medicīniskā 

rehabilitācija pulmonoloģisko un neiroloģisko saslimšanu pacientiem un pacientiem ar 

kustību- balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā rehabilitācija.   Centrs veic arī citus 

statūtos paredzētos pakalpojumus- izmitināšana, ēdināšana.  

      SIA Rehabilitācijas centrs”Tērvete”  pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta Ls 44 600.  

     Nekustamo īpašumu SIA Rhabilitācijas centrs”Tērvete”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.     

     SIA Rehabilitācijas centrs”Tērvete” 2013.gadu ir noslēdzis ar 17503,00 latu peļņu, kas 

radusies saimnieciskās darbības rezultātā.  
    Arī 2014.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 
 

       Tērvetes novada teritorijā ir spēkā esoši sekojoši attīstības plānošanas dokumenti: 

 Tērvetes novada teritorijas plānojums 2005.-2017. gadam ar 2009.g.grozījumiem  

 (spēkā no 15.12.2009.); 

 Tērvetes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam (apstiprināta ar Tērvetes 

novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmumu ) 

      Tērvetes novada pašvaldība 2013.gadā izvērtēja spēkā esošos novada attīstības 

plānošanas dokumentus un priekšnoteikumus Tērvetes novada ilgtermiņa attīstības 

stratēģijas izstrādes uzsākšanai. Tika izvērtēts 2012.-2014.gada investīciju plāns un 

sagatavoti priekšlikumi aktualizētā investīciju plāna projektam. 
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5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2013.gadā. 
 

 

2013.gadā  nodota ekspluatācijā   Sporta halles ēka  pie A.Brigaderes pamatskolas Ls 603 345 

vērtībā.  

 

 
 

 

     

2013.gadā  uzsākta pirmsskolas izglītības iestādes” Sprīdītis” rekonstrukcijas I. kārta  -Ls 109 970 

vērtībā. 

       
     

 

 

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2013.gadā ar ES 

finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. 

 

1. „Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu izveide Tērvetes novadā”, 

projekta ieviešanas datums: 31.08.2013., projekta ieviešanas vieta – Bukaišu 

pagasts. Kopējais projekta finansējums LVL 4 116, t.sk. ELFLA LVL 3062, 

Tērvetes novada dome LVL 1054. 
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2. „Tērvetes novada kultūras nama aktivitāšu dažādošana”, projekta ieviešanas 

datums: 01.03.2013., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Kopējais projekta finansējums LVL 8162, t.sk. ELFLA LVL 6074, Tērvetes 

novada dome LVL 2088. 

 

 
 

 

3. “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Tērvetes novada 

Tērvetes pagasta Kroņauces ciemā”, projekta ieviešanas datums: 30.08.2013., 

projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta 

finansējums LVL 35 632, t.sk. KPFI LVL 15005, Tērvetes novada dome 

LVL 20 618. 

 

 

4. „Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, 
projekta ieviešanas datums: 15.11.2013., projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums LVL 355092,30, t.sk. 

KPFI LVL 147291, Tērvetes novada dome LVL 207801,30. Projekts noslēgsies 

2014.gadā. 
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5. „Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu izveide Tērvetes novadā”, 

projekta ieviešanas datums: 01.10.2013.-01.03.2014., projekta ieviešanas vieta – 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums 

LVL 4 223,97, t.sk. ELFLA LVL 3141,80, Tērvetes novada dome LVL 1082,17. 

 

 

 
 

6. Tērvetes  novada domes līdzdalība sadarbības projektos 
 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

               biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

   biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība” . 
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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 novadā reģistrēto biedrību un nodibinājumu realizētie un uzsāktie projekti 

2013.gadā ar Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

 
1. Biedrības „Labrenči” ERAF atbalstīts projekts „Dzīvojamās mājas „Labrenči”, 

Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, 

kopējās izmaksas LVL 325000,00. Saņemts pašvaldības līdzfinansējums LVL 

2500,00. 

 
2. Biedrības „Tērvetnieki” LVAF atbalstīts projekts „Vides izglītības nometne 

Tērvetes novada skolēniem”, kopējās izmaksas LVL 6296,11, t. Sk. pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 2085,59. 
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3. Biedrības „Tērvetnieki” LAD atbalstīts projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Kroņaucē”, kopējās izmaksas LVL 8857,20,t.sk. pašvaldības līdzfinansējums LVL 

885,72.  

 

 
 

 

 

4. Biedrības „Skaties tālāk” LAD atbalstīts projekts „Trenažieru zāles izveide 

Tērvetes sporta hallē”, kopējās izmaksas LVL 7240,00, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 724,00, projekts noslēgsies 2014. gadā. 
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5. 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 noslēgsies 2014. gadā. 

 
6. Biedrības „Skaties tālāk” LAD atbalstīts projekts „Bukaišu dienas atbalsta centra 

paplašināšana”, kopējās projekta izmaksas LVL 5310,00, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 531,00, saņemts 2013. gadā, projekts noslēgsies 2014. gadā. 

 

 

 
7. Biedrības „Latviešu karavīrs” LAD atbalstīts projekts „Vitrīnu un mēbeļu 

izgatavošana 12.gs. Tērvetes koka pils rekonstrukcijas 1.kārtas ekspozīcijas zāļu 

iekārtošanai”, kopējās projekta izmaksas LVL 5020, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 502, saņemts 2013. gadā. 
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8. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs  pa darbības jomām 

2013.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 speciālists. 

Tērvetes novadā strādā četras izglītības iestādes: Augstkalnes vidusskola, Annas 

Brigaderes pamatskola, Bukaišu pamatskola un Tērvetes pamatskola. Augstkalnes 

vidusskolai un Annas Brigaderes pamatskolai bez 5-6 gadīgo bērnu grupām darbojas arī 3-

4 gadīgo bērnu grupas. 

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 programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem Bukaišu 

pamatskolā. 

Statistika 

 Tērvetes novada skolās 2013. gadā 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.  
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1. attēls. Skolēnu skaits Tērvetes novada izglītības iestādēs  

 

Tērvetes novada izglītības iestādēs strādā 78 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju mācību 

priekšmetā.  

Metodiskais darbs  

Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai 2013. 

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.  
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Visas skolas atbalsta un piedalās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli 

tiek rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu olimpiādes. Olimpiāžu sagatavošanā 

un organizēšanā iesaistās katra no skolām. Novadā pamatskolu audzēkņiem notiek latviešu 

valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas un sākumskolas kombinētā olimpiāde.  

 

Sasniegumi 

Mūsu novada un katras skolas lepnums – skolēni – mācību 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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2. attēls. Absolūti labāko rezultātu skaits 

 

Atbilstoši Tērvetes novada domes dokumentam „Skolēnu apbalvošanas nolikums par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs” skolēni saņēma Tērvetes novada domes 

Atzinības rakstus un naudas balvu. Pateicības saņēma skolēni, kas kultūras un sporta 

ārpusskolas aktivitātēs popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces, Dobeles un Tērvetes 

novadu, Zemgales reģiona un Latvijas mērogā. 

Sporta jomā īpaši lepojamies ar Tērvetes novada rokasbumbas komandu sasniegumiem 

Latvijas jauniešu čempionātā rokasbumbā- trenere L. Karloviča. Šobrīd novadā trenējas 

piecas rokasbumbas komandas, kā sastāvā spēlē jaunieši un jaunietes no visām novada 

izglītības iestādēm. 

 

Augstkalnes un Annas Brigaderes skolas regulāri piedalās ZZ čempionātā „Rādi klasi!”, 

visas skolas piedalījās 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”. 

 

Pieredzes apmaiņa 

Tērvetes novada izglītības darba koordinatore iesaistās pieredzes apmaiņas semināros 

Zemgales reģiona pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājiem, ko organizē Zemgales 

reģionālais attīstības centrs, un Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos informatīvajos 

un plānošanas semināros. 

Pieredzes apmaiņas nolūkā skolu vadītāji un pedagogi piedalās Dobeles, Auces un 

Tērvetes novadu pedagogu semināros, kā arī skolu direktoriem un viņu vietniekiem 

Tērvetes novadā tiek organizēti semināri gan informācijas saskaņošanai, gan pieredzes 

apmaiņai. 
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Atbalsts 

 Saskaņā ar Tērvetes novada domes lēmumu, skolēniem,  kas deklarēti Tērvetes novadā un 

apmeklē Tērvetes novada pamatskolas, jau iepriekš bija piešķirtas brīvpusdienas.  Sākot ar 

2013. gada 1. janvāri ir piešķirtas brīvpusdienas arī 10. – 12. klašu skolēniem. 

 

Uzsākta izglītības iestāžu reorganizācija 

2013. gadā tika izstrādāta Tērvetes novada Izglītības iestāžu attīstības stratēģija un 

izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāns, kas cieši saistīts ar Tērvetes novada Attīstības 

programmu 2012. – 2018. gadam.      

Dokumenta izstrādes mērķis - ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko un demogrāfisko 

situāciju un tendences, kā arī finanšu un izglītojošās darbības efektivitātes rādītājus, 

izstrādāt priekšlikumus Tērvetes novada izglītības iestāžu tīkla attīstībai laika posmam no 

2014. gada līdz 2017. gadam, aptverot trīs mācību gadu periodu. 

Tika veikta datu statistiskā apkopošana par laika posmu no 2009. – 2013. gadam, esošās 

situācijas analīze, mērķu, uzdevumu un nepieciešamo rīcību noteikšana.  

Galvenie rādītāji, kas noteica izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna nepieciešamību – 

jaundzimušo skaits Tērvetes novadā pēdējo desmit gadu laikā (skat. 3.att.) un pašvaldības 

finansējuma lielais apmērs, kas nepieciešams pedagogu darba samaksai obligātā mācību 

plāna īstenošanai (skat. 4. att.). 
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3. attēls. Jaundzimušo skaits Tērvetes novadā 2003. – 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. attēls. Finanšu avoti pedagogu darba samaksai 
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Analizējot statistiskas datus, to tendenci un perspektīvās prognozes, dokuments tika 

publicēts mājas lapā www.tervetesnov.lv un apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Tērvetes 

novada domes sēdē.  

Ievērojot Tērvetes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdē apstiprināto Tērvetes 

novada izglītības sistēmas attīstības plānošanas dokumentu „Tērvetes novada izglītības 

iestāžu attīstības stratēģija un izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāns”, kurš paredz veikt 

Tērvetes  novada izglītības iestāžu optimizāciju, lai nodrošinātu Tērvetes novada 

pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un 

kvalitatīvu izglītības sistēmu Tērvetes  novadā,  2013. gada 7. novembrī domes sēdē tika 

pieņemti lēmumi: .   

    1. Reorganizēt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, apvienojot 

Tērvetes pamatskolu (reģistrācijas –Nr. 4512900879, juridiskā adrese: Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads) un Annas Brigaderes pamatskolu (reģistrācijas Nr. 4512900872, 

juridiskā adrese: Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes nov.), un uz reorganizēto skolu 

materiāli tehniskās bāzes izveidot vispārējās izglītības iestādi - Annas Brigaderes 

pamatskola. 

  2.  Reorganizēt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, apvienojot 

Bukaišu pamatskolu (reģistrācijas Nr. 4512900873, juridiskā adrese: Bukaiši, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3714) un Augstkalnes vidusskolu (reģistrācijas Nr. 

4513900886, juridiskā adrese: „Ezerpils”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes novads, 

LV-3709), un uz reorganizēto skolu materiāli tehniskās bāzes  izveidot vispārējās izglītības 

iestādi - Augstkalnes vidusskola. 

      Dome noteica, ka  skolu reorganizāciju  uzsākt ar 2014.gada 4. martu  un pabeigt līdz 

2014.gada 1.augustam. 

 

 

 

 

8.2. 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.  

No 2013.gada Tērvetes kultūras namā tika izveidota  jauna štata vienība - mākslinieciskās 

daļas vadītājs.  

2013. gadā kultūras un mākslas pasākumi galvenokārt notika XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku zīmē ar skatēm, koncertiem, konkursiem. XXV Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos piedalījās četri Tērvetes novada kolektīvi- Jauktais 

koris”Tērvete”, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi“Avots” un amatierteātris 

”Trīne”.   Liels darbs tika veikts, attīstot gan esošās kultūras tradīcijas Tērvetes novadā, 

gan veidojot jaunas, dažādojot mākslas un kultūras dzīvi. Bijuši arī vairāki vieskolektīvu 

koncerti, pasākumi. 2013. gadā Tērvetes novada kultūras namā bijušas arī vairākas 

izstādes- Bukaišu zīmēšanas studija „Trejkrāsas”; dizaineru Ainas Meistares un Ivetas 

Pērkonas papīra cepuru izstāde „Vējš galvā”; Dagnijas Pārupes gleznu, grafikas, tekstila 

izstāde; Didža Pakalna fotogrāfiju izstāde „Starpelpa”, kā arī latviešu jaunāko kino filmu 

demonstrācijas - „Mammu, es tevi mīlu”, „Sapņu komanda 1935”. 

 

 

 

 

http://www.tervetesnov.lv/
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Tērvetes novada kultūras nams 

Lielākie Tērvetes novada kultūras nama organizētie kultūras pasākumi 2013. gadā: 

 31. Marts – LIELDIENU svinēšana Tērvetes Dabas parkā un balle kopā ar 

dziedošo Baumaņu ģimeni. 

 23. Jūnijs – LĪGO SVĒTKI. Tradicionālā latviešu svētku svinēšana un pasākums, 

atzīmējot Tērvetes novada pašvaldības un Sant. Goāras – Obervēzeles pašvaldības 

10 gadu sadarbības jubileju. 

 30. Jūnijs – 7. Jūlijs jauktā kora „Tērvete”, VPDK „Avots”, JDK „Avots”, Tērvetes 

novada amatierteātra „Trīne” dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētkos  

 19. – 20. Jūlijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI – „Roku rokā”  

 10. – 11. augusts ZEMGAĻU SVĒTKI  

 15. Novembris Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 

sarīkojums, piedaloties VPDK „Avots” un JDK „Avots”, kā arī „Dailes teātra” 

muzikālā aktieru grupa „Ilga”. 

 Turpinot Valsts svētku svinības, 18. Novembrī Tērvetes novada estrādē tika 

aizsākta arī jauna tradīcija – Latvijas kontūras veidošana no svecītēm un kopīgas 

zupas vārīšana uz ugunskura. Pasākumam un Tērvetes novada iedzīvotājiem savu 

svētību deva arī Kalnamuižas ev. lut. baznīcas mācītājs Guntars Lūsītis. 

 Decembris – Ziemassvētku laiks. Tika organizēti pasākumi: Tērvetes novada 

lauksaimnieku, uzņēmēju gada balle, piedaloties dāmu saksofonistu kvartetam 

N[EX]T MOVE un grupai „Lilioms”; Ziemassvētku pasākumi un balles senioriem, 

bērniem un jauniešiem kopā ar smurfiem no „Pasaku nama”. 

 24. Decembris – dievkalpojums un Tērvetes novada jauktā kora „Tērvete” 

Ziemassvētku koncerts Kalnamuižas ev. lut. baznīcā. 

 30. Decembris – UGUNĪGĀ ZIRGA JAUNAIS GADS. Jaungada balle kopā ar 

„Lustīgo blumīzeru”, kā arī pārsteigumiem, laimīšu liešanu, izbraucienu ar zirga 

pajūgu. 
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TĒRVETES KULTŪRAS NAMA AMATIERKOLEKTĪVI 

 

Jauktais koris TĒRVETE 

2013. gadā jauktais koris TĒRVETE aktīvi piedalījās visās XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku zīmē organizētajās skatēs un koncertos. Koris diriģentes 

Daces Reinikas vadībā 2013.gadā ir pieskandinājis ar dziesmām ne tikai savu novadu, 

piedaloties visos nozīmīgākajos novada pasākumos,  bet arī citus Latvijas novadus- Dobeli, 

Jelgavu, Rīgu. Koris XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Dobeles 

apriņķa koru skatē ieguva I pakāpes diplomu. 

 

 
 
Jauniešu deju kolektīvs AVOTS 

Jauniešu deju kolektīvs AVOTS 2013. gadā piedalījās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XV Deju svētku ieskaņas koncertos, skatēs. Bijuši arī vairāki sadraudzības pasākumi, 

koncerti ar citiem deju kolektīviem Latvijā. 

Jauniešu deju kolektīvs „Avots” Ievas Kareles vadībā piedalījās Tērvetes novada 

nozīmīgākajos pasākumos,Lielajā Talkā, kā arī Bauskas rajona organizētajā konkursā 

"Ziemassvētku kauss”. 

Dobeles Deju kolektīvu skatē, atzīmējot XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētkus, 

ieguva I pakāpes diplomu B grupā. 
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs AVOTS 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) „Avots” var lepoties ar savām tradīcijām- 

pavasara sadancošanās svētkiem Tērvetē un sadraudzības pasākumiem ar citiem deju 

kolektīviem. 2013. gadā VPDK „Avots” D.Melderes vadībā  kuplināja Tērvetes novada 

svētkus, Valsts svētkus un citus novada pasākumus. 

Dobeles Deju kolektīvu skatē, atzīmējot XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētkus, 

kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu E grupā. 
 

 
 

 
Amatierteātris TRĪNE 

2013. gada sezona Tērvetes novada amatierteātrim TRĪNE bija ļoti darbīga un ražīga: 

dalība XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku amatierteātru skatēs, GADA 

IZRĀDĒ 2012, viesizrādēs Latvijas pilsētās un novados. Sākta gatavošanās arī 2014. gada 

jubilejas sezonai, atzīmējot teātra 15. pastāvēšanas gadadienu. 

Amatierteātris "Trīne"  režisores Dzintras Zimaišas vadībā 2013.gadā  piedalījās teātra 

festivālos Lielvārdē, Ozolniekos, Madonā . 

Latvijas amatierteātru Zemgales reģiona skatē “GADA IZRĀDE 2012” ieguva 3 pakāpes 

diplomu, Latvijas amatierteātru GADA IZRĀDE 2012- Rūdolfa Blaumaņa dienas Madonā 

kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu " par R. Blaumaņa izrādi "Ļaunais gars". 

Tērvetes novada amatierteātra "Trīne" 2013. gada repertuārā bija šādas izrādes: 

• Gunta Micāne. NEIZDOMĀTĀS MĪLESTĪBAS LIECINIECES 

 • Anna Brigadere. SIEVU KARI AR BELCEBULU. 

 • Harijs Gulbis. KAMĪNĀ KLUSU DZIED VĒJŠ ... 

 • Rūdolfs Blaumanis. ĻAUNAIS GARS 
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Bukaišu Tautas nams 

       Galvenie pasākumi 2013.gadā: 

 8. martam veltīts pasākums „Meklējam krāsas pelēkā ikdienā” 

 Augstkalnes vidusskolas 12. klases audzēkņu izrāde „Trīnes grēki”; 

 Latvijas meistaru dienu ietvaros „Satiec savu meistaru”- tikšanās ar       Elitu 

Grīnbergu , Elzu Kučiku, Irinu Pikturnu; 

 grupas „Prāta vētra” koncertfilmas „Vēl vienaKlusā daba”   demonstrēšana;  

 Kino filmas „Mammu ,es Tevi mīlu ”demonstrēšana; 

 Pavasara koncerts – viesojas Zebrenes sieviešu vokālais ansamblis „MONO” 

 Līgo svētku radošās darbnīcas „Līgo” svētku balle visām paaudzēm 

Bukaišu svētki; 

 dziedātājas Lienes Kendi solo koncerts; 

 Tēvu dienai veltīts pasākums „Mana mīļākā bērnu dienu spēle”; 

 Skolotāju dienai veltīts pasākums, balle; 

 Mārtiņdienas tirdziņš, masku gājiens ,balle; 

 Ziemassvētku koncerts – piedalās Bukaišu pašdarbības kolektīvi un    dziedošā 

Eglīšu ģimene no Alūksnes . 

     Sezonā katru otrdienu notika mākslas studijas „Trejkrāsas” nodarbības, trešdienās 

rokdarbu pulciņš bērniem un piektdienās – tamborēšanas pulciņš,  ceturtdienu vakaros – 

CIGUN  vingrošana un piektdienās – bērnu deju grupas nodarbības. 

 
 

 

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. 

Bibliotēkas ir centrs, kas veicina pastāvīgu un nepārtrauktu izglītošanos, atbalstot visu 

vecumu iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību, interešu izglītību un izklaidi. Bibliotēku 

darbības mērķis ir veidot domu apmaiņu starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, 

zināšanām un vajadzībām. 

 Ar  krājumā  iekļautajiem  materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām 

veidojam informācijas un kultūrvides telpu. 

 

 

 

 

Bibliotēku darba galvenie rādītāji 2013.gadā 

 

Bibliotēka  Lietotāji  Apmeklējums  Izsniegums 

   2013   2013   2013 

Augstkalne 
Bite 

  
 

337 
307 

 
 

 4689 
4314 

 
 

 11037 
9754 

Bukaiši   315   6302   9441 
Tērvete   342   4597   11503 

Kopsumma   1301   19902   41735 
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Bibliotēka  Krājums  Jaunieguvumi, 
grāmatas 

 Finanses 
jaunieguvumiem  
Ls(kopā 
grāmatas un 
seriālizdevumi) 

Uzziņas 

   2013   2013   2013  2013 

Augstkalne   9102   152   1178  29 
Bite   8437   199   1350  17 
Bukaiši   7650   160   1362  43 
Tērvete   5748   151   1401  25 

Kopsumma   30937   662   5291  114 

 

 

 Krājums 
kopā 

t.sk.bērniem Jaunieguvumi 
Kopā 

seriālizdevumiem 

t.sk.grāmatas Norakstīts 
kopā 

Augstkalne 9102 768 533 152 520 (grām) 
Bite 8437 1028 538 199 - 

Bukaiši 7650 1022 649 160 - 
Tērvete 5748 1111 457 151 1341(kopā) 

 30937 3929 2177 662 1861 

 
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. 2013.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 bibliotēkā aktīvi darbojas  interešu klubs „Kamenītes”  Astrīdas Gerhardes 

vadībā. Klubiņa dalībnieces ir tikušās  ar dzejnieci Zonni  Prāmalti, atzīmējot dzejnieces 

pirmās grāmatiņas prozā   „Toreiz Valtaiķos” izdošanu,  un dzejnieci Solveigu Puķīti, 

atzīmējot  pirmās dzejas grāmatas „Vizbuļdziesma paliek” izdošanu. Interesanta tikšanās 

bija ar novadpētnieku   Andri Vēveri. Andris Vēveris vāc foto materiālus par Tērvetes 

pagastu un ir arī grāmatas „Tēvmājas Zemgales sirdī” līdzautors.Viņš stāstīja un rādīja 

seno laiku fotomateriālus, bija arī konkurss par vietu un cilvēku atpazīšanu u.c. pasākumi. 

Tērvetes bibliotēkā bija izlikta ļoti neparasta Ainas Liepas darbu izstāde, kurā 

varēja redzēt dažāda veida izšuvumus, sveču izstāde, teātra dienai veltīta izstāde, Dziesmu 

un deju svētkiem veltīta izstāde, novada iedzīvotāju rokdarbu izstāde, Guntas Čigānes 

cepuru kolekcija, Gitas Čigānes kurpīšu kolekcija, izstāde veltīta Zemgaļu svētkiem, 

Bukaišu pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde, alus kausu izstāde, maizes etiķešu izstāde 

u.c.   Lasītāju klubiņa  „Kopā” dalībnieki tikās ar maizes etiķešu kolekcionāru J.Zālīti,  

devās izglītojošās ekskursijās uz Ziedkalni, Jelgavu, Olaini. Klubiņa dalībnieces  tikās ar  

dzejnieci Birutu  Laieri  un Ainu Liepu.  
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Augstkalnes bibliotēkā lasītāju klubiņa  „Skats no malas” dalībnieki tikās reizi 

mēnesī, lai pārrunātu jaunākās lasītās grāmatas, aktuālus notikumus pagasta, novada un 

valsts dzīvē. 2013.gadā iesākām tradīciju katrā tikšanās reizē aplūkot kāda  klubiņa 

dalībnieka personīgo fotoarhīvu, fotogrāfijas skenējot, tādā veidā veidojot pagasta vēstures 

lappuses digitālā formātā. 

Bukaišu bibliotēkā regulāri notiek bibliotekārās stundas 5, 6 - gadīgiem bērniem. 

Tika noorganizēts tematisks pasākums „Sveču liesmās” BPI „”Saule” dalībniekiem,  
Dobeles Amatu mājas darbu izstāde,  Bukaišu bērnu un viņu skolotājas A. Lāces  veidoto 

darbu izstādes. 

2013.gadā visās bibliotēkās notika intensīvs darbs pie krājumu rekataloģizācijas- 
visu jauniegūto izdevumu ievadīšanas elektroniskajā katalogā , izmantojot BIS  „ Alise” 

iespējas. 

 

 

 

8.3. 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.  

    Iedzīvotājiem ir pieejama:  sporta zāle, volejbola laukumi, asfaltēts rotaļu laukums  

Augstkalnē; stadions Kroņaucē; futbola laukums un asfaltēts basketbola laukums  

Bukaišos; pludmales volejbola laukums Tērvetes pagasta Sanatorijas ielā. 

2013.gada vasarā Kroņauces stadionā un  Zelmeņu ciematā   tika uzbūvēti pludmales 

volejbola laukumi.  

Tautas sporta pasākumi 2013.gadā 

Tērvetes pagastā 

 Sporta halles atklāšanas sporta diena ( Tērvetes sporta halle) 

 Starptautisks florbola turnīrs zēniem un meitenēm (Tērvetes sporta halle) 

 Florbola turnīrs U-14 zēniem ( Tērvetes sporta halle , valsts mērogā) 

 Florbola turnīrs pieaugušajiem ( Tērvetes sporta halle, valsts mērogā) 

 Pludmales volejbola turnīrs  Dāmnieki (Zelmeņi , novada mērogā) 

 Basketbols  (piedalīšanās Jelgavas atklātajā čempionātā) 

 Novada sporta svētki ( Kroņauces stadions /Tērvetes sporta halle) 

 Olimpiskā diena  (Tērvetes sporta halle) 

 Florbola turnīrs Tukumā (Tērvetes pieaugušo komanda)  4reizes  ,2013. gadā 

 Starptautisks florbola turnīrs ( Tērvetes sporta halle) 

 Starptautisks florbola turnīrs U-14 zēniem ( Rīga) 2reizes,2013.gadā  

 Starptautisks florbola turnīrs pieaugušajiem ( Polija)  

 Volejbola turnīrs Sigus-B (Tērvetes sporta halle , rajona mērogā) 

 Draudzības spēles florbolā U – 6 vecuma grupai ( Tērvetes sporta halle) 
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Bukaišu pagastā  

 Bukaišu sporta svētki  

 Futbola turnīrs Žagarē  

 Piedalīšanās Augstkalnes  florbola turnīrā 

 Piedalīšanās Augstkalnes basketbola turnīrā 

 

                                          Augstkalnes pagastā 

    Volejbola turnīrs  

    Basketbola turnīrs  

    Florbola turnīrs  

    Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram   

    Augstkalnes pagasta sporta svētki  

  

Augstu sasniegumu sports 

 Latvijas valsts čempionāts handbolā  bērniem un jauniešiem - 2013.g, sezona: 

ZU16 – 3vieta, ZU15 – 2vieta, ZU14 – 1vieta, MU16 -3vieta (trenere Linda Karloviča)  

 Zemgales čempionāts florbolā pieaugušajiem (vīrieši) - 2013.g, sezona: 

4.vieta (treneris Dainis Ābols) 

 

8.4. Sociālā joma 

 
Sociālais dienests 

 
Tērvetes novada domes Sociālais dienests  sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz 

sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Sociālajā dienestā 2013.gadā strādāja 10 

darbinieki - sociālā dienesta vadītāja, 3 sociālie darbinieki, ģimenes atbalsta centra „Bērnu 

pasaule” audzinātāja - vadītāja, Bukaišu pagasta bērnu pieskatīšanas istabas ‘Saule” 

audzinātāja- vadītāja, Augstkalnes atbalsta centra „Zvaniņi” administratore, Bukaišu 

atbalsta centra  administratore, psiholoģe, šoferis. Sociālā darba speciālisti  regulāri 

apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. 

  Kā svarīgākais  notikums 2013.gadā Tērvetes novadā sociālajā jomā ir realizētā 

ideja par finansiālu atbalstu jaundzimušajiem tērvetniekiem un materiālu palīdzību ģimenei 

bēru izdevumiem.  

Kā jaunums 2013. gadā - iespēja saņemt asistenta pakalpojumu pieaugušiem 

cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma 

nepieciešamību, kā arī  bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz 

VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem. Asistents paredzēts, lai personai palīdzētu pārvietoties ārpus mājokļa – uz 

skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu. 

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības pieteikumu reģistrāciju, klientu uzskaiti, izsniegto 

pabalstu uzskaiti, pārskatu un statistikas veidošanu, sociālā dienesta darbinieki strādā ar ZZ 

Dats sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu SOPA. Kopumā šajā sistēmā 

ir ievadīti  un tiek apstrādāti dati par 571 novada mājsaimniecībām.  
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2013. gadā sociālajam dienestam  ir notikušas 35 sēdes, kurās izskatīti 538 

iesniegumi, kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzību pēc sociālās palīdzības (materiālā 

palīdzība) vai sociālajiem pakalpojumiem. Ievērojot ģimenes vajadzības un iespējas risināt 

sociālās problēmas, 2013. gadā atbalsts un palīdzība sniegta 991 personai, trūcīgas 

ģimenes/ personas statuss noformēts 278 mājsaimniecībai.   

 

Sociālajā dienestā saņemto iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusu 

dinamika. 

 

Viens no Sociālā dienesta uzdevumiem ir administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, 

kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Sociālās palīdzības 

pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Tērvetes 

pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstiem  un cita veida sociālajai palīdzībai 2013.gadā 

izlietoti  Ls 24148. Sociālās palīdzības sniegšanas mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 

krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā. Kopumā vērojams, ka, lai arī  trūcīgo mājsaimniecību skaits 

2013.gadā  nedaudz palielinājies, mājsaimniecības, kas pretendē uz sociālo palīdzību, ir 

vienas un tās pašas.  

 

2013. gadā pabalstiem  izlietotie līdzekļi procentos 
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Pabalsti 2013.gadā piešķirti sekojošiem mērķiem: 

Pabalsta mērķis personas Summa 

latos 

Garantētais iztikas minimums     187  3318  

Dzīvokļa pabalsts  115 4260       

Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām, no tiem:    3613 

pabalsts aprūpei mājās  4 704  

trūcīgo ģimeņu bērniem ekskursijas organizēšanai  45 247.50 

pabalsts skolas piederumu iegādei 43 860 

vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

vietas 

5 150 

dokumentu atjaunošanai  7 106 

materiāla palīdzība atsevišķu situāciju risināšanai  121 1545.50 

Pabalsti, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, no 

tiem: 

 12957 

Pabalsts audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu 

pildīšanu  

4 3427 

Pabalsts bārenim pēc pilngadības sasniegšanas  5 2025 

Pabalsts apbedīšanai 41 4100 

Bērnu pūriņa pabalsts 33 1910 

Ziemassvētku paciņām   324 810 

Pabalsts politiski represētām personām 29 435 

Pensionāru pasākumam 25 250 

 

 

Sadarbībā ar bāriņtiesu un pašvaldības policiju 2013.gadā veiktas vairākkārtējas mājas 

apsekošanas riska ģimenēs. Tika izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt 

bērniem pilnvērtīgu aprūpi, veikti konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un 

uzlabošanai.  Personām, kurām bija radušās  grūtības rast izeju no sarežģītām dzīves 

situācijām, tika nodrošinātas bezmaksas  psihologa  konsultācijas. 

    2013.gadā sešu novada iedzīvotāju dokumenti nosūtīti  Sociālās integrācijas valsts 

aģentūrai  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem. 

       Gada laikā 25  novada iedzīvotājiem  apmaksāts sociālās aprūpes pakalpojums 

Sociālās aprūpes centrā. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja 

klients vai viņa apgādnieks atbilstoši Ministru kabineta  noteikumiem nespēj samaksāt par 

pakalpojumu. Uz 31.12.2013 pašvaldības apmaksāts pakalpojums tiek nodrošināts 14 

personām.  

2013. gadā laikā no maija līdz decembrim sadarbībā ar Sarkano Krustu trūcīgām 

personām  tika   sniegta iespēja saņemt pārtikas produktu komplektu.  Mēnesī tika izdalītas  

290 pakas.   

        Sadarbībā ar NVA Dobeles  filiāli bezdarbniekiem notikuši izglītojoši semināri „Kā 

efektīvi atrast darbu", „Darba tiesības", ”Emocionālā inteliģence”, „Mājsaimniecības un 

ģimenes budžeta plānošana", u.c. 
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Sadarbībā ar kultūras namu novada senioriem bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz 

Lietuvu, kā arī izdejoties ballē pavasarī ābeļziedu laikā un Ziemassvētkos.  Politiski 

represētās personas varēja apmeklēt pasākumus Ikšķilē un pašvaldībā Valsts svētkos. 

Ar pašvaldības apmaksātu autobusu Tērvetes un Bukaišu  maznodrošināto ģimeņu 

bērni apmeklēja Rīgas zooloģisko dārzu un jūru,  augstkalnieki savukārt devās ekskursijā 

uz „Lāču” maizes ceptuvi un iepazina Rīgu. 

  

 

 
Sociālās aprūpes centrs ”Tērvete”  

 

Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” darbojas saskaņā ar 2009.gada 3. decembrī 

apstiprināto ”Tērvetes novada domes Sociālā 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 
2013. gadā Centrs bija viens no lielākajiem darba devējiem un pakalpojumu 

sniedzējiem vietējiem iedzīvotājiem. 

Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

sniegšana klientam. 

Vidējais klientu un audzēkņu skaits 2013. gadā bija sekojošs: 

 Veco ļaužu nodaļā- 98 klienti;  
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 Bērnu nodaļā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas grupā- 19 

audzēkņi. 

Centra klientiem un audzēkņiem 2013.gadā tika organizētas dažādas aktivitātes - 

ekskursijas, pārgājieni, izbraukumi ar velosipēdiem. Kopā ar personālu tika svinēti visi 

mums svarīgie svētki, apmeklētas izstādes, koncerti, teātru izrādes. Ikdienā klientiem un 

audzēkņiem ir pieejamas dažādas radošās nodarbības Bērni reizi nedēļā tiek vesti uz sporta 

zāli. Veco ļaužu nodaļas klientiem katru nedēļu tiek organizēti priekšlasījumi un 

vingrošanas nodarbības. 

Audzēkņiem un klientiem ir pieejamas psihologa konsultācijas. 

2013. 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, izveidots 

informatīvais buklets un izvietots visās reģiona medicīnas iestādēs, sociālajos dienestos, 

bāriņtiesās un dažādu biedrību telpās 

2013. gada nogalē Centrs piedalījās Rīgas Labklājības departamenta izsludinātajā 

iepirkumā „Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

nodrošināšana 2014.gadam”, un tika noslēgta vispārīgā vienošanās saskaņā ar kuru, sākot 

no 2014. gada 1. janvāra, SAC „Tērvete” ir tiesīga sniegt aprūpes pakalpojumu Rīgas 

novada bez vecāku apgādības palikušiem bērniem. 

Šo aktivitāšu rezultātā 2013. gada nogalē un 2014. gada sākumā ir būtiski pieaudzis 

klientu skaits, kas ietekmē arī Centra finanšu rezultātus. 

2013. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti gan ar Latvijas 

uzņēmumiem, gan Norvēģijas un Zviedrijas sadarbības partneriem. 

 
Bāriņtiesa  

 

Tērvetes novada Bāriņtiesa ir Tērvetes novada domes izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, tā ir neatkarīga, un tās darbību reglamentē vienīgi likums.. 

Bāriņtiesa izdara apliecinājumus, pilda citus 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. 

       

2013.gadā Tērvetes novada Bāriņtiesa ir lēmusi par 

 Aprūpes tiesību atņemšanu (gan vienpersoniskie gan koleģiālie lēmumi) un 

atjaunošanu,  prasības pieteikumu sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu; 

 Bērnu ievietošanu vai izbeigšanu uzturēties ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā 

aizbildnībā, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijās;   

 Atzinumi tiesām pēc to pieprasījuma; 

 Atzinumi par personas piemērotību pildīt aizbildņa, aizgādņa pienākumus;. 

 Atļaujas došanu šķērsot valsts robežu  un atļaujas ciemoties ģimenē ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem ; 

 Nepilngadīgo bērnu mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību; 

 Ģimenes valsts pabalstiem. 

  2013.gadā bāriņtiesa ir veikusi regulāras dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, sniedzot papildus informāciju 

Tērvetes sociālajam dienestam.  
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Pārskats par bāriņtiesas darbu galvenajos virzienos par 2011.-2013.gadiem 

 
 2011. 2012. 2013. 

Lēmumi pārskata gadā kopā: 

 no tiem vienpersoniskie 

lēmumi 

40 

5 

45 

3 

26 

1 

Personu skaits, kurām pārskata 

gadā ar bāriņtiesas lēmumu 

pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības, kopā: 

10 5 1 

Personu skaits, kurām pārskata 

gadā ar bāriņtiesas lēmumu 

atjaunotas pārtrauktās bērna 

aizgādības tiesības 

0 1 3 

Personu skaits, par kurām 

bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 

prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu, 

kopā: 

 1 4 4 

 

 

 

 

 

Personu skaits, kurām ar tiesas 

spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības, kopā: 

3 4 3 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaits pārskata gada 31.decembrī 

 no tā bērnu skaits, kuri 

ievietoti audžuģimenē: 

 no tā bērnu skaits, kuri 

ievietoti aizbildņa ģimenē: 

 no tā bērnu skaits, kuri 

ievietoti ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā 

22 

 

4 

 

14 

 

4 

19 

 

4 

 

11 

 

4 

15 

 

2 

 

11 

 

2 

Bērnu skaits, kuriem nodrošināta 

ārpusģimenes aprūpe, kopā 

10 5 3 

Audžuģimeņu kopējais skaits 

pārskata gada 31.decembrī 

2 2 2 

Aizgādnībā esošās personas un 

aizgādņi pārskata gada 

31.decembrī 

4 4 4 

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas 

pieprasījuma bāriņtiesa devusi 

atzinumu par bērna aizgādības 

tiesību noteikšanu un saskarsmes 

tiesības izmantošanas kārtību, 

kopā: 

0 4 1 

Pieņemtie lēmumi par 

nepilngadīgo bērnu un personu ar 

ierobežotu rīcībspēju mantisko 

interešu nodrošināšanu vai 

aizstāvību kopā 

3 5 2 

Bāriņtiesā veiktie apliecinājumi 217 213 211 
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8.5. Dzimtsarakstu nodaļa 
 

   2013.gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  67 civilstāvokļa aktu reģistri: 

25 dzimšanas, 7 laulības un 35 miršanas reģistri. Vēl izdarīti dažādi labojumi un 

papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros. Iereģistrēti un apstrādāti 134 ienākošie 

dokumenti un 31 izejošais dokuments. 

 

Dzimšana 
       Reģistrēti 25 jaundzimušie – 13 zēni un 12 meitenes. Laulībā dzimuši 11 bērni.    

       Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 12  

paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši 10 māmiņām, otrie – 10, trešie – trīs, ceturtie - 2 

māmiņām. 

      Tērvetes pagastā dzīvesvieta deklarēta 15 jaundzimušajiem, Augstkalnes pagastā – 8, 

Bukaišu pagastā – diviem. 

     Jaunākā māmiņa – 22 - gadīga, vecākā – 39.  

     Jaunākais tēvs – 21 - gadīgs, vecākais – 59 

  

Laulības 

     2013.gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 7 laulības reģistri. No tiem, 

četri pāri laulībā stājās pirmo reizi, viens pāris otro. Piecas līgavas laulībā stājās pirmo 

reizi, divas otro reizi. Pieci līgavaiņi laulībā stājās pirmo reizi, divi - otro.  

     Pamatojoties uz tiesas spriedumu, reģistros par laulības šķiršanu  izdarīti divi labojumi,. 

Uz pieprasījumu izsniegta viena izziņa par laulības šķiršanu. 

 

Miršana 

    2013.gadā nodaļā reģistrēti 35 miršanas gadījumi. Miruši 17 vīrieši un 18 sievietes. 

Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 26, t.sk.: 

    Augstkalnes pagastā – 7;  Bukaišu – 9;  Tērvetes – 10. 
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8.6. Būvvalde 
2013.gads 

 

Saņemtie būvniecības pieteikumi    29 

Izsniegtie plānošanas arhitektūras uzdevumi   29 

Izsniegtās izziņas      7 

Akceptētie būvprojekti un zemes ierīcības projekti  48 

Akceptētās apliecinājuma kartes    13 

Izsniegtās būvatļaujas      27    plānotie ieguldījumi  5 862 300,- Ls  jeb  8 350 855,- eiro 

Ekspluatācijā pieņemtie objekti    19  investētie līdzekļi 6 222 000,- Ls  jeb  8 863 250,- eiro   

 

 

 

 

 

 

2013.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā: 

 Nr. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1/9-3 08.01.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Slaucamo govju kompleksa 

rekonstrukcija un modernizācija; 

1.kārta – 2 liellopu kūtis 

„Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

2/9-3 16.01.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Biogāzes stacija 0,5 MW „Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

3/9-3 16.01.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Manēžas rekonstrukcija „Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

4/9-3 16.01.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Spiedvads un starpkrātuve „Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

5/9-3 11.03.2013. SIA „Novators” Kroņauces HES rekonstrukcija „Novators”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 
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6/9-3 22.03.2013. Tērvetes novada dome Sporta halle „A.Brigaderes pamatskola”, Kroņauce, Tērvetes 

pag., Tērvetes nov. 

7/9-3 02.04.2013. SIA „Hansa Uni” l/s tehnikas novietne „Akotiņi”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

8/9-3 02.04.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Digestāta krātuve-lagūna „Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

9/9-3 02.04.2013. Žana Kondrāte Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas „Siliņos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

10/9-3 16.04.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Skatu tornis „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

11/9-3 16.04.2013. SIA „Novators” Gulbīšu HES rekonstrukcija Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

12/9-3 27.08.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Materiālu novietne „Tērvetes silā”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

13/9-3 27.08.2013. Elza Ramma Pirts „Prieduļos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

14/9-3 24.09.2013. Modris Zalcmanis Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un 

saimniecības ēkas 

„Kakti”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

15/9-3 27.09.2013. z/s „Blīkšķi” Servisa ēkas rekonstrukcija Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

16/9-3 22.10.2013. SIA „Silāres” Gāzes-naftas apgāde „Klētnieki”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

17/9-3 29.10.2013. z/s „LĪVI Z” l/s tehnikas novietne-angārs „Mucenieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., 

Tērvetes nov. 

18/9-3 16.12.2013. z/s „Orhidejas” l/s tehnikas novietne-angārs „Orhidejas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

19/9-3 20.12.2013. Edīte Kižlo šķūnis „Oši”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

 

2013.gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā: 

 Nr. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1/9-2 01.02.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Digestāta krātuve-lagūna „Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

2/9-2 25.02.2013. z/s „Orhidejas” l/s tehnikas novietne „Orhidejas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

3/9-2 25.03.2013. Raimonds Puišelis Dzīvojamā māja „Vidusružēni”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

4/9-2 08.04.2013. A/S „Tērvetes AL” Alus darītavas modernizācija, 4.kārta 

- noliktava 

„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

5/9-2 26.04.2013. Edgars Liberts Dzīvojamā māja „Pārejas”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

6/9-2 27.05.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Koģenerācijas stacija ar 

inženierkomunikācijām 

„Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

7/9-2 28.05.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Biogāzes ražotne 1,5 MW „Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

8/9-2 30.05.2013. SIA „Silāres” Gāzes-naftas apgāde   „Klētnieki”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 
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9/9-2 04.06.2013. Inita Ševčika Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas „Birztaliņas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

10/9-2 05.06.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Piensaimniecības kompleksa 

rekonstrukcija un modernizācija – 2 

liellopu kūtis 

„Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

11/9-2 02.08.2013. z/s „Blīkšķi” Servisa ēkas rekonstrukcija  Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

12/9-2 02.08.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Tehnikas novietne  „Tēlniekos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

13/9-2 05.08.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Kūts rekonstrukcija „Lieldzelmes”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

14/9-2 06.08.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Digestāta krātuves-lagūnas (2.kārta) „Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

15/9-2 02.09.2013. Tērvetes novada dome Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Sprīdītis” 1.kārtas rekonstrukcija 

„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

16/9-2 02.09.2013. z/s „LĪVI Z” l/s tehnikas novietne-angārs „Mucenieki”, Augstkalne, Augstkalnes pag., 

Tērvetes nov. 

17/9-2 24.09.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Tūristu servisa māja „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

18/9-2 24.09.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Putnu novērošanas tornis „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

19/9-2 08.10.2013. A/S „Agrofirma Tērvete” Ārējā elektroapgāde koģenerācijas 

stacijai 

Kroņauce, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

20/9-2 21.10.2013. a/s „Sadales tīkls” 20 kV GVL posmu pārbūve par 

kabeļlīniju 

Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

21/9-2 21.10.2013. Dace Rence-Daukste Dzīvojamā māja „Bērziņi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

22/9-2 01.11.2013. Alvils Grickevičs Saimniecības ēkas rekonstrukcija „Klajumi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

23/9-2 05.11.2013. Daina Roze Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un 

saimniecības ēka 

Krasta iela-7, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

24/9-2 08.11.2013. a/s „Sadales tīkls” TP 5375 „Bērtulaiši” nojaukšana „Bērtulaiši”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

25/9-2 08.11.2013. A/S „Tērvetes AL” Alus darītavas modernizācija, 2. kārta 

– vārītavas rekonstrukcija 

„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

26/9-2 18.12.2013. Kaspars Ubavičs Dzīvojamā māja  „Skabarži”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

27/9-2 18.12.2013. a/s „Latvijas valsts meži” Optisko kabeļu izbūve dabas parkā „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 
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Plānotās un veiktās investīcijas būvniecībā 

Tērvetes novada teritorijā 

2011.-2013.gadā 

(milj.Ls) 

 

 

 
 

 

Pēdējo trīs gadu laikā vērojams stabils būvniecībā plānoto investīciju apjoma pieaugums 

(izsniegtās būvatļaujas) un straujš realizēto investīciju kāpums (ekspluatācijā pieņemtie 

objekti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pēdējo trīs gadu laikā 

vērojams stabils būvniecībā 

plānoto investīciju apjoma 

pieaugums ( izsniegtās 

būvatļaujas) un straujš 

realizēto investīciju kāpums 

(ekspluatācijā pieņemtie 

objekti). 
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8.7. Komunālā saimniecība 

 
    Komunālos pakalpojumus Tērvetes pašvaldībā nodrošina Tērvetes novada domes trīs 

komunālās saimniecības 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 3. 

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 

    Komunālajā  saimniecībā vidēji gadā  strādā  26 darbinieki-  16 kurinātāji, četri 

operatori, santehniķis, elektriķis, četri teritoriju zāles pļāvēji.  Kapu  un teritorijas 

uzturēšanā, malkas sastrādē piedalās arī  algotie pagaidu darba veicēji  (bezdarbnieki).      

    2013 gadā kopīgie  sniegtie  pakalpojumi par summu – 156078 Ls 

    Komunālās  saimniecības   struktūrvienībai  ir  seši  galvenie darbības virzierni: 

 Siltumapgāde                                                                   

 Saražotais siltumenerģijas daudzums gadā – 898,66 MWh  

 Saņemtais par saražoto  - 94994 Ls 

 

 Notekūdeņu attīrīšana -  kopīgais trašu garums – 7 km. 

 Gadā saņemtais notekūdeņu daudzums –512oo m3  

 Gadā saņemts par notekūdeņiem - 31398 Ls  

 

 Teritorijas apsaimniekošana  

 Gadā saņemts  par apsaimniekošanu un īri  -  3340 Ls  

 

 Ūdens apgāde   

 Gadā piegādātais ūdens  patērētājiem – 34000 m3 

 Saņemts par piegādāto ūdeni – 11066 Ls 

 

 Ielu apgaismojums   

 Kopējais apgaismes stabu un armatūru skaits  - 77 punkti. 

 

 Atkritumu apsaimniekošana  

 Samaksāts  par atkritumiem – 6280 – Ls 
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Augstkalnes pagasts 

     

     2013.gadā tika atjaunota ielu apgaismes līnija pa skolas parku un autobusa pieturā. 

Papildus apgaismes armatūras uzstādītas uz individuālo māju ceļa Au2 -  260 metru 

garumā. Tika nomainīti apkures katli pašvaldības mājā ‘’Spīdolas’’ par 2539.83 EUR un  

pirmsskolas mācību iestādē ‘’Zvaniņš’’ par 5342.08 EUR. 

   Līdzekļu iespēju robežās tika veikti pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi. 

   Par realizētā projekta līdzekļiem ar pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāts pašgājējs 

zāles pļāvējs  John Deere X534. Sniegti pakalpojumi daudzdzīvokļu māju teritoriju 

appļaušanai ar trimmeri .  

 

Bukaišu pagasts 

 

    Bukaišu pagastā komunālos pakalpojumus nodrošina komunālās saimniecības 

struktūrvienība, kuras 2013. gada budžets bija Ls 55786.00. 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 komunālās saimniecības vajadzībām.  

Iedzīvotāji un juridiskās iestādes tiek centralizēti apgādāti ar dzeramo ūdeni un 

kanalizācijas ūdeņu savākšanu un attīrīšanu.  

Tiek organizēta atkritumu savākšana, veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošana (teritorijas appļaušana, ārdurvju remonts, skursteņu remonts, jumtu 

labošana u.c.),  ielu apgaismojuma nodrošināšana. Komunālais dienests apsaimnieko 22 

daudzdzīvokļu mājas.  

2013. gadā mājai „Stari” tika veikts plakanā jumta seguma uzklāšana  200 m2 platībā, kā 

arī mājas parapetu sakārtošana, tika kapitāli atremontēts vienistabas dzīvoklis 

„Mazveirokas -1”, „Lidoņos” atremontēts koridors uz trenažieru zāli un izveidots sanitārais 

mezgls, kā arī nomainīta elektroinstalācija . Mājai „Ķeri” pārmūrēta skursteņa jumta 

virsējā daļa. Rudenī tika sakārtotas centra dzīvojamajām daudzdzīvokļu mājām visas 

koridoru ārdurvis, koridoru apgaismojums mājām „Stari”, „Dzirksteles” un daļēji arī mājai 

„Sarmas”. Tika veikti skursteņu dūmvadu un daļēji ventilācijas kanālu tīrīšana.  

Ēkās „Skolas mājā” un „Internāts” tika uzstādīti siltumskaitītāji.                                                                                                                                                 

2013. gadā par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem,  īri un  apsaimniekošanu tika 

aprēķināts 13329 LVL.
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8.8. Pašvaldības policija 
 

Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības 

iestāde, kuras pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu profilakse, sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti 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.  

2013.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. Tika veikti šādi 

darbi:  

 organizēti reidi alkohola lietošanas un tirdzniecības pārkāpumu novēršanā; 

 regulāra tirdzniecības vietu pārbaude, ar nolūku kontrolēt tabakas un alkohola 

aprites likuma ievērošanu veikalos; 

 patrulēšana mācību stundu laikā pie Tērvetes novada izglītības iestādēm ar 

mērķi novērst nepilngadīgo personu smēķēšanas gadījumus,nodrošināt 

sabiedrisko kārtību minētās teritorijās, disciplinēt autovadītājus uz gājēju 

pārejām pie skolām. 

 sadarbojoties ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālo dienestu un Tērvetes 

novada pašvaldības Bāriņtiesu, tiek veiktas apsekošanas, uzraugot bērnu 

audzināšanu un skolas apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un 

sniedzot nepieciešamo informāciju; 

 sniegts regulārs atbalsts pašvaldības izglītības iestādēm, pasākumu laikā un, 

operatīvi reaģējot uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem; 

 nodrošināta pastāvīga sadarbība ar Tērvetes novada pašvaldības uzņēmumiem 

un organizācijām: Valsts policiju, VUGD, Valsts Probācijas dienestu, Tiesas 

izpildītājiem un citām valsts organizācijām. 

Arī 2013.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 
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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.  Turpināt 2013.gadā iesākto projektu - Pirmsskolas izglītības grupas”Sprīdītis” ēkas  

rekonstrukcija- I un II kārta. Projektu īstenot līdz 2014.gada 20.augustam.   

 

2. Projekta “Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”  turpinājums. Kopējais projekta finansējums LVL 355092,30, t.sk. 

KPFI LVL 147291, Tērvetes novada dome LVL 207801,30. Projekts noslēgsies 

2014.gadā jūnijā. 

 

3.  Sadarbībā ar biedrību  „Labrenči”  turpināt ERAF atbalstītā projekta 

„Dzīvojamās mājas „Labrenči” siltināšana  īstenošanu. Dzīvojamā māja ir piekritīga 

pašavaldībai.  

 

4.  Piesaistot pašvaldības finansējumu, izstrādāt tehniskos projektus  ielu 

apgaismojuma izbūvei novada ciemu teritorijās, kur apgaismojums nekad nav bijis. 

 

5. Realizēt  ielu apgaismojuma izbūvi novada ciemu teritorijās līdz 2014.gada 

decembrim. 

 

6.  Bērnu rotaļlaukumu izbūve Zelmeņu ciemā  un Bukaišu ciemā (iesaistoties LAD 

finansētajos projektos).  

 

7.  Atbalsts ģimenes ārstes  prakses  pieejamības nodrošināšanai   Bukaišu pagastā. 

 

8.  Jaunu tehnoloģiju ieviešana pašvaldības darba efektivitātes nodrošināšanai. 

 

 

 

Kā būtiskus gada darbības virzienus var minēt:  

 

 Uzsākt darbu pie A.Brigaderes pamatskolas infrastruktūras sakārtošanas. 

 

 Tērvetes novada kultūras nama materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.  

 

 Uzsākt darbu pie jaunu tūrisma maršrutu izveidošanas Tērvetes novadā. 
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10. Pielikumi 

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 55  

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 56  

 

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2013.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 57  

 
 


