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AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Domes priekšsēdētājas sleja

Labdien 
Jūsmājās!

Jūlija mēnesis mūsu ļaudīm katru gadu ir 
novada svētku mēnesis. Tā ir reize, kad kopā 
svinam novada dzimšanas dienu, sportojam, 
kopā ejam gājienā, kopā baudām svētku prieku. 
Paldies ikvienam iedzīvotājam, mūsu iestādēm, 
uzņēmumiem, mūsu viesiem - visiem, 
visiem, kas piedalījās novada svētku rīkotajos 
pasākumos! Paldies pasākumu organizatoriem 
un viņu palīgiem par ieguldīto darbu svētku 
rīkošanā! Nākošajā gadā Tērvetes novads svinēs 
savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Sagaidīsim 
sava novada jubileju, turpinot kopīgi celt tā 
labklājību, rūpējoties par tā attīstību.

Prieks, ka turpinās tradīcija svinēt svētkus 
arī pagastos. 30. jūlijā tos  svinēja Bukaišu 
pagasts. Kā lielākais svētku košums šoreiz bija 
strūklakas atklāšana pie mājas „Lidoņi”. Novada 
svētkos suminājām Bukaišu pagastu par skaisti 
iekopto Melnā stārķa parku, nu ir arī strūklaka. 
Paldies pagasta darbiniekiem par ieguldījumu 
vides sakārtošanā! 

Svētku noskaņās pagastu pašdarbības 
kolektīvi labprāt viesojas viens pie otra. 
Augstkalnes amatierteātra izrāde „Kā 
Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties” Bukaišu 
tautas namā tika uzņemta ar lielu atsaucību un 
skanīgiem aplausiem. Paldies teātra kolektīvam 
un režisorei par izrādes sagatavošanu! 
Vienojāmies, ka Augstkalnes amatierteātris 
ar šo izrādi pirmo reizi uzstāsies arī Tērvetes 
kultūras namā. 

Nozīmīgs notikums jūlija mēnesī bija 
Moldovas viesu vizīte Tērvetes novadā. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
organizētā projekta ietvaros   Moldovas 
pārstāvji divas dienas devās pieredzes apmaiņā 
uz 12 Latvijas novadiem, tostarp uz Tērveti.  
Paldies iestādēm, uzņēmējiem, privāto māju 
saimniekiem, kas vizītes laikā laipni uzņēma 
Moldovas kolēģus, daloties savā pieredzē! Par 
to sīkāk variet izlasīt arī šī izdevuma lapaspusēs. 
Daudz iespaidu un ideju no Tērvetes novada 
viesi paņēma sev līdz. Vizītes noslēgumā 
tika parakstīts nodomu protokols iespējamai 
sadarbībai ar Singuren pašvaldību Moldovā. 

Augusta mēnesis zemniekiem ir ražas 
novākšanas mēnesis, skolām gatavošanās 
jaunajam mācību gadam. Visiem tas ir spraigs, 
nozīmīgs un atbildīgs laiks. Noslēgumā gribēju 
pieskarties jautājumam, kas skar arī mūsu 
izglītības iestāžu darbu. Joprojām publiskajā 
telpā virmo diskusijas par pedagogu algu 
reformu. Neatkarīgi no tā valdība ir devusi zaļo 
gaismu pedagogu algu reformu pakāpeniskai 
ieviešanai no  2016. gada 1. septembra. 
Mūsu uzdevums šobrīd ir veikt aprēķinus un 
nodrošināt  papildus nepieciešamo finansējumu 
pedagogu atalgojumam, ko neparedz valsts 
budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai  
pašvaldības izglītības iestādēs. Tas īpaši 
attiecas uz atalgojumu pirmsskolas izglītības 
pedagogiem, kas strādā ar bērniem no 1,5- 5 
gadu vecumam, un skolu pagarināto grupu 
skolotājiem.

Lai mums visiem darbīgs, veiksmīgs un 
ražīgs augusta mēnesis!

Tiek atjaunots tilts pāri 
Tērvetes upei 
Tērvetē, šķērsojot tiltu pāri upei Tērvete, šoferu 
uzmanību bieži piesaistīja daudzviet izveidojušās 
bedres asfalta segumā, dziļās peļķes, šajā pavasarī 
izveidojies „lielais caurums” jeb nelielas ceļa daļas 
nogruvums. Arī gājējiem tilta šķērsošana ne reti 
sagādāja problēmas. 
Tieši tādēļ š.g. 25. jūlijā uz tilta tika uzsākti vērienīgi 
remontdarbi, ko veic SIA „Rīgas tilti” strādnieki.

Šobrīd šoferiem vienīgās neērtības sagādā luksofora 
sarkanais signāls, pie kura jānogaida 70 sekundes, un 
ierobežotais ātrums 30 km/h nelielā ceļa posmā.
Kopumā tilta remontdarbus plānots veikt 6 mēnešu 
jeb 180 dienu laikā. Remontam plānotais laiks ir 
sadalīts divās daļās - no 25. jūlija līdz novembrim, kad 
tiks pabeigts tilta ceļa seguma remonts, sakārtotas 
tilta margas un nodalījums starp ceļu un gājēju ietvi, 
savukārt pavasarī, tiks veikti remontdarbi zem tilta 
braucamās daļas.

Pēc būvnieku ieskatiem tilta viskritiskākās 
vietas bijušas - ceļa segums un zem tilta krasta 
nostiprinājuma konstrukcija.
Uz jautājumu par tilta kopskatu pēc remontdarbu 
paveikšanas būvnieku atbildēs jaušama pašu interese 
par darba rezultātu, jo tiltam tiek veidotas kompozīta 
tērauda – koka drošības barjeras jeb tērauda barjerām 
būs koka rokturi, kas šobrīd top Itālijā. 

Tērauda - koka drošibas barjeras projekta skicē.

Latvijā vēl nav sastopams tērauda un koka 
apvienojums tilta margās, tas pirmo reizi tiks uzstādīts 
Tērvetē, tieši tādēļ būvnieki jūtas ļoti atbildīgi un paši 
ar lielu interesi gaida darbu rezultātu. Tilta margu 
projekta autori ir Ģirts Šķupelis (SIA „Projekts3”), 
Jānis Rāzna un Mārtiņš Radovics (SIA „Inženieru 
biroja „Kurbada tilti”)”. Iespējams, ka idejas projekta 
autori guvuši Igaunijā, kur jau daudzviet sastopams 
šādu materiālu apvienojums.
Sarunājoties ar būvdarbu vadītāju Jāni Voitehoviču, 
viņš uzsvēra, ka darbi tiek veikti ar lielu atbildību, jo 
arī viņš pats ir Tērvetes novada iedzīvotājs, un tilts 
noteikti skaisti papildinās Tērvetes ainavu. 
Atliek vien novēlēt - veiksmi darbā būvniekiem!

Savukārt tilta šķērsotājus 
aicinām – ievērot uz ceļa 
izvietotās norādes un 
luksofora signālus, 
saglabāt mierīgu nervu 
sistēmu un nepārkāpt ceļu 
satiksmes noteikumus, kas 
jau ir novērots šai īsajā 
laika sprīdī! 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dace Reinika, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

65. dzimšanas dienā – Valentīnu Gorbačovu, 
Gunāru Actiņu, Jāni Balodi un  Jāni Melderi

70. dzimšanas dienā – Maigu Jostiņu, Alvi 
Vitoldu Apsīti un Modri Zariņu

75. dzimšanas dienā – Rasmu Cāzeri, Silviju 
Rieri, Rasmu Savčenko, Stasi Urbonieni un 

Albertu Šuķevicu
80. dzimšanas dienā – Tatjanu Poznahirko, 

Maigu Šnēbergu un Rasmu Zauriņu

Tērvetes novada dome 

Un viss tāpat kā bijis – 
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,

Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.

/N.Kalna/

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem 

Tērvetes novada augusta 
mēneša jubilāriem, jo īpaši 

suminām:

Tērvetes novads uzņēma viesus no Moldovas 
Š.g. 24. - 30. jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku 
forumu organizēja vasaras skolu- nometni 
Moldovas kolēģiem, lai tādejādi Latvija ar savu 
pieredzi sniegtu atbalstu Moldovas reģionu 
līdzsvarotai un integrētai attīstībai. Projekta 
ietvaros  Moldovas kolēģi divas dienas devās 
pieredzes apmaiņā uz 12 Latvijas novadiem. Mūsu 
pusē viesi guva pieredzi, ciemojoties Dobeles un 
Tērvetes novados.
25. un 26. jūlijā Tērvetes novadā uzņēmām viesus 
no Moldovas – Singuren pašvaldības vadītāju 
Viržilu Mološagu un investīciju piesaistes 
speciālisti no Singerei pilsētas Lilianu Gheorghitu. 
Vizītes mērķis bija iepazīties un  pārņemt pieredzi 
pašvaldības darba organizēšanā,   projektu 
īstenošanā, uzņēmējdarbības un tūrisma  attīstībā, 
pārrunāt arī turpmākās sadarbības iespējas. 

Viesus sagaidījām ar Tērvetes maizīti un Tērvetes kvasu.

Tērvetes novada domē viesi ar prezentācijas 
palīdzību neklātienē iepazinās ar Tērvetes novadu 
un tika iepazīstināti ar pašvaldības darbu, viesiem 
bija iespēja tikties ar nozaru speciālistiem.
Ciemiņi lielu interesi izrādīja gan par investīciju 
piesaisti, ES fondu apguvi, gan projektu īstenošanu. 
Lai vispusīgāk par interesējošajām tēmām sniegtu 
informāciju, pašvaldība bija sagatavojusi viesiem 
īpašu programmu- tikšanās klātienē ar lieliem 
un maziem uzņēmējiem, mājražotājiem un 
privātpersonām.

RC „Tērvete” viesus un Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāju Daci Reiniku, priekšsēdētājas vietnieku 
Sandri Laizānu un pašvaldības izpilddirektoru         
Māri Berlandu sagaidīja centra valdes priekšsēdētājs 
Valdis Grīnvalds.

Vizītes laikā viesi apmeklēja Latvijas valsts mežu 
dabas parku Tērvetē, kur īpašu interesi ciemiņi 
izrādīja par koka torņa Tērvetē būvniecības 
tehnoloģijām.  Viesi iepazinās ar   netradicionālo 
lopu audzēšanas saimniecību SIA Elite Plus un 
vīna ražotni pie uzņēmēja Sandra Laizāna. 

Viesi ar lielu interesi apskatīja Modra Gobas 
izveidoto medību trofeju privātkolekciju.
Moldovas viesi izrādīja gana lielu interesi arī 
par biogāzes ražotnes tehnoloģijām, par ko 
tikšanās laikā izsmeļoši pastāstīja A/S ”Agrofirma 
Tērvete” valdes priekšsēdētājas Dainis Dominieks. 

Ciemiņiem bija iespēja apmeklēt dārzkopju 
saimniecību “Lāmas” (Antra Priede), viesoties 
un gūt uzņēmējdarbības attīstības pieredzi Z/S 
“Strazdi”( Valters Bruss) . 

Senvēstures muzejā viesi neslēpa savu pārsteigumu 
un izbrīnu, ka aktīvi un savā jomā fanātiski cilvēki ar 
rokām spēj uzbūvēt un aprīkot koka pili.

Vizītes laikā ceļš aizveda arī līdz Augstkalnei, kur 
ar Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. baznīcu  viesus 
iepazīstināja draudzes vadītājs Edvīns Beržinskis. 
Protams, neizpalika iepazīšanās ar Augstklanes 
vidusskolu, kam ļoti līdzīga celtne atrodoties arī 
Singuren pašvaldībā. Protams, neizpalika Melnā 
stārķu parka apskate  Bukaišu pagastā. Tērvetes 
novada iepazīšana klātienē noslēdzās ar sporta 
halles apmeklējumu, kurā tai laikā notika Latvijas 
meiteņu florbola treniņnometnes nodarbība. 
Paldies visiem par laipno uzņemšanu un dalīšanos 
savā pieredzē ar Moldovas kolēģiem! Kā Tērvetes 
novada priekšsēdētāja Dace Reinika atzina - 
mēs patiešām varam lepoties ar mūsu iestādēm, 
lielajiem un mazajiem uzņēmējiem- tik daudz 
pieredzes no viņiem varēja smelties viesi no 
Moldovas! 

Vizītes noslēgumā tika parakstīts nodomu 
protokols iespējamai sadarbībai ar Singuren 
pašvaldību Moldovā. Šajā pašvaldībā ir tikai 
1800 iedzīvotāju, un viens no pašvaldības 
vadītāja mērķiem bija Latvijā atrast mazu novadu 
savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai. 

Vairāk www.tervetesnovads.lv fotogalerijā

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Domes sēde

Dome  informē

2016. gada 28. jūlijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Cien. Seniori!
Š.g. 17. augustā – ekskursija Tērvetes un 

Bukaišu pagastu senioriem. 
Maršruts – saldējuma “Druva” ražotne Saldū, 

šitaki sēņu audzēšana viesu mājās “Garīkas” 
Skrundas novadā, piemineklis Ēvaldam Valteram 

Kuldīgā, salmu muzejs Tukumā.
Š.g 23. augustā tiek organizēta ekskursija 

Augstkalnes pagasta senioriem.
Maršruts – Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Botāniskais dārzs, Dzintari Jūrmalā un ekskursija 
Lāču maizē.

Interesentus pieteikties Augstkalnes pagasta 
pārvaldē līdz 15. augustam.

Varbūt nemaz tik vienkārši nav satikties,
Ja šo tikšanos nedod mums Dievs.

/ Aija Grinberga/
Kapu svētki Tērvetes novada 

kapsētās notiks

Augstkalnē
14. augustā pl. 14.00 Gaiļu kapsētā

Bukaišos
14. augustā pl. 14.00 Priežu kapsētā

14. augustā pl. 16.00 Mednes kapsētā
Jelgavas novada Vilces pagasta Sila kapos

13. augustā pl. 10.00
Lietuvas Republikas Žagares kapsētā

14. augustā pl. 13.00

Aizvadīti: 
6. augustā Tērvetes kapsētā

17. jūlijā Bukaišu pagasta Trušu kapos.

Aicina pierobežas 
nepilsoņus naturalizēties
Aicinājums Latvijas nepilsoņiem vecumā 

no 65 gadiem Latvijas pilsonības pieprasīšanai.
Naturalizācijas iesniegumu pieņemšana 

tiek organizēta pašvaldības vietējās pagasta 
pārvaldēs.

Interesenti var pieteikties un sīkāka 
informācija Tērvetes novada pašvaldībā, 
pagastu pārvaldēs klātienē, telefoniski 
(63726012,28389997) vai sūtot pieteikumus uz 
pagastu pārvalžu e- pastiem, kā arī Pilsonības 
un migrācija lietu pārvaldes Dobeles nodaļas 
klātienē, telefoniski (63781747) vai sūtot 
pieteikumus uz e-pastu dobele@pmlp.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

1. septembris – Zinību diena 
Augstkalnes vidusskolā

Pl. 9.00 klases stunda
Pl. 10.00 svinīga 2016./ 2017. m. g. atklāšana
pēc svinīgā pasākuma - vecāku kopsapulce.

Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola
Pl. 9.00 svinīga 2016./ 2017. m. g. atklāšana

Annas Brigaderes pamatskolā
Pl. 9.00 svinīga 2016./ 2017. m. g. atklāšana

Pl. 9.30 klases stunda
Pl. 9.30 vecāku kopsapulce

Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis”
Pl. 10.00 svinīga Jaunā mācību gada atklāšana

Informē Augstkalnes vidusskola
Sākot no 2016. gada 1. septembra Augstkalnes vidusskolas 

pirmsskolas grupas strādās no 8.00- 18.00 ( katru darba dienu). 
Lai laicīgi sagatavotos skolai, Augstkalnes vidusskolas kolektīvs aicina savus audzēkņus 

23. augustā no 11.00- 13.00 un 25. augustā 9.00.- 12.00 saņemt mācību grāmatas.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds 
Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda 
Karloviča, Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, 
Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris un 
pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors 
Māris Berlands, projektu koordinatore Dace 
Vācere.
Darba kārtībā bija iekļauti 19 jautājumi un 
pašvaldības izpilddirektora ziņojums.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu
 * Informācija par Tērvetes novada budžeta izpildi 
uz 2016. gada 30. jūniju.

Pašvaldības pamatbudžets:
•	 ieņēmumu plāna 4 217 309 EUR izpilde 

uz 2016. gada 30.jūniju sastāda 2 278 546 
EUR, jeb 54.03% no gada plāna.

•	 izdevumu plāns izpildīts par 45.83 % jeb 
izlietoti 2 050 712 EUR no plānotajiem 4 
474 254 EUR .

•	 naudas līdzekļu atlikums kasēs un 
pamatbudžeta banku kontos sastāda 1 011 
523 EUR . 

 Speciālais budžets:
•	  ieņēmumu plāns 2016.gadā izpildīts par 

51.75 %, 
•	 izdevumu plāns izpildīts par  30.5 %.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

Kredītsaistības Valsts kasei uz 30.06.2016. sastāda 
2 024 174 EUR. 2016.gadā veikta pamatsummas 
atmaksa 47 204 EUR apmērā, procentos un par 
aizņēmumu apkalpošanu izlietoti 3 642 EUR. Līdz 
gada beigām jāveic pamatsummas atmaksa 56 097 
EUR apmērā (gadā 103 301EUR) .

 Autoceļu mērķdotācijas līdzekļu izlietojums 
2016.gada 1. pusgadā sastāda 60751,01 EUR, t.sk. 

•	 Augstkalnes pagastā 11409,30 EUR
•	 Bukaišu pagastā 3465,20 EUR
•	 Tērvetes pagastā 45876,51 EUR

* 1. jūlijā tika noslēgts būvprojektēšanas līgums ar 
SIA „Ekostandarts Tehnoloģijas” par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu (NAI)„Labrenči” pārbūvi, jo 

pašreiz attīrīto notekūdeņu kvalitāte neatbilst 
noteiktajām prasībām. Tehniskā projekta izstrādes 
izmaksas sastāda 4 114,00 EUR, t.sk. PVN. Līguma 
izpildes termiņš 3 mēneši.
* Saskaņā ar 2016. gada pašvaldības autoceļu 
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas plāna 
izpildi, 28. jūnijā noslēgts līgums ar SIA „Varpet ” 
par caurtekas remontdarbu veikšanu uz Bukaišu 
pagasta ceļa Bu-10 „Grāveri-Mežaiņi”. Darbi tika 
veikti no 1. -15. jūlijam. Remontdarbu izpildes 
kopējā summa ir 4971,16 EUR.
* Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes 
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu veikšanu”, ir pabeigti pašvaldības grants 
ceļu greiderējamās kārtas atjaunošanas darbi 
atsevišķiem ceļu posmiem Bukaišu pagastā un 
Augstkalnes pagastā. Augusta mēnesī plānots 
labot atsevišķus bojātos ceļu posmus un atjaunot 
virskārtu ceļam Te 30 Anšķini – Mālzemnieki ( 
2500 m kopgarumā) Tērvetes pagastā.
* 30. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „A-T Trade 
Music”, kas paredz pirmajā kārtā atjaunot Tērvetes 
kultūras namā elektroinstalāciju un atbalsta 
konstrukcijas skatuves daļā. Darbi uzsākti 18. 
jūlijā un plānoti pabeigt 8.augustā. Līguma summa 
sastāda 8851,47 EUR, t.sk. PVN.
* SIA „Cemety” beidza darbu pie Tērvetes kapsētas 
digitalizācijas. Notikusi apmācība darbam ar 
programmu. Datu ievadīšana sistēmā uzticēta 
Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājai Dacei Vācerei.
* Projektu realizācija:
1. Tiek īstenots Tērvetes novada domes projekts 

„Esmu TĒRVETnieks!”. 
  Novada svētku ietvaros notika Fotoorientēšanās 

sacensības „Atklāj Tērveti no jauna!”.
  No 27.-31. jūlijam notiks neformālās izglītības 

apmācības „Es – dzimis līderis”, no 14.-16.
augustam apmācības „Nacionālie dārgumi”. Abas 
apmācības notiks aktivitāšu mājā "Zaļkalni".

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
(JSPA) īstenotajā projektā “PROTI un DARI!” 
notiek plānoto divu jauniešu profilēšana.
2. Tiek gatavots projekta koncepta pieteikums 

un pasūtītas būvdarbu kontroltāmes Kultūras 
ministrijas izsludinātājā konkursā SAM 5.5.1. 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. 

Projektā plānots atjaunot kāpnes un terasi 
Augstkalnes vidusskolā un pabeigt fasādes 
atjaunošanas darbus Augstkalnes-Mežmuižas 
ev.lut.baznīcai. 

3. Tiek gatavots projekta pieteikums Veselības 
ministrijas izsludinātājā projektu konkursā 
SAM 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projektā 
plānotas aktivitātes veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumu attīstībai.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Par grozījumiem un precizējumiem noteikumos, 
nolikumos un lēmumos
Vienbalsīgi deputāti pieņēma lēmumu par 
grozījumu apstiprināšanu saistošajos noteikumos 
„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016.gadam” 
un apstiprināja grozījumus nolikumā “Tērvetes 
novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikums”. Saistošajos 
noteikumos “Specializēto tūristu transportlīdzekļu 
izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes 
novadā” tika veikti precizējumi. 
Diviem Tērvetes novada domes sēžu lēmumiem 
tika apstiprināti grozījumi, kas saistīti ar izmaiņām 
maksas pakalpojumos.
Par nolikumu apstiprināšanu izglītības iestāžu 
pedagogiem un pašvaldības policijai
Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts nolikums 
“Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu 
atlīdzības nolikums” un nolikumu “Par Tērvetes 
novada pašvaldības policijas darbinieku formas 
tērpu un atšķirības zīmju aprakstu un to 
izsniegšanas normām”.
Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
Dome apstiprināja maksas pakalpojumus 
Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu 
skola: Skolas zāle 8,26 EUR/h + PVN un Skolas 
ēdamzāle ( ar virtuvi) 6,20 EUR/h + PVN.
Dome apstiprināja ar 2016. gada 1. septembri 
skolu ēdināšanas (pusdienu un launaga) izmaksas 
skolu darbiniekiem.
Par atvaļinājuma piešķiršanu
Dome pieņēma lēmumu  - Piešķirt Tērvetes 
novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai 

apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2016. 
gada 1. augusta līdz 2016. gada 14. augustam.
Par nekustamajiem īpašumiem
Ar Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra 
rīkojumu „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu 
Tērvetes novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk 
tekstā - rīkojums), Veselības ministrijai tika atļauts 
nodot bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības 
īpašumā valstij piederošo nekustamos īpašumus 
„Rehabilitācijas centrs „Tērvete”, Tērvetes pagastā, 
Tērvetes novadā, nosakot tā izmantošanas mērķi 
- nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu 
veselības aprūpes nozarē un sniegtu kvalitatīvus 
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus 
pacientiem, veicinot veselības aprūpes pieejamību 
un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Tā kā nekustamie īpašumi „Ratnieki”, „Liesmiņas” 
un „Klētnieki” vairs netiek izmantoti un nav 
paredzēts tos izmantot rīkojumā minēto 
funkciju īstenošanai, tad Dome lēma nodot bez 
atlīdzības Latvijas valsts īpašumā iepriekšminētos 
nekustamos īpašumus.  
Par nekustamā īpašuma „Osīši” sadalīšanu un 
nosaukuma piešķiršanu
Pieņemtais lēmums - Atdalīt no nekustamā 
īpašuma „Osīši”, Augstkalnes pagasts, vienības  
5,31ha  un 1,29 ha platībā, piešķirot nosaukumu 
– „Villenes”, Augstkalnes pagasts, un visā platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
lauksaimniecība. 
Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu 
nomā
Dome lēma, ka, sākot ar 2016.gada 1.augustu 
iznomāt Tērvetes novada pašvaldības 
lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 
0,3 ha kopplatībā personiskās palīg saimniecības 
vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā „Klūnu 
daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, un 0,05 
ha kopplatībā personiskās palīg saimniecības 
vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā „Pagasta 
zeme pie elektrokatlumājas”, Tērvetes pagasts, 
nosakot nomas termiņu uz 5 gadiem. 

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams 
www.tervetesnovads.lv

Cien. Zelmeņu centra iedzīvotāji!
Ceturtdien, 18.augustā plkst.18:00

Zelmeņu ciemata daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji tiek aicināti uz sanāksmi par 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 

problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. 
Sanāksme notiks ciemata rotaļu laukumā, 
lietus gadījumā Tērvetes kultūras namā.

2016. gada 14. augustā pl. 9.00
Augstkalnes – Mežmuižas 

ev.lut. baznīcā notiks
Liepājas diacēzes bīskapa Pāvila Brūvera 

vizitācijas grāmatas nodošanas Dievkalpojums
Draudzes padome

Izmaiņas pakalpojumos SEB filiālē Dobelē 

Ar 2016. gada 15. augustu SEB bankas filiāle Dobelē 
mainīs darba formātu, lai turpmāk veltītu vairāk laika 
klientu konsultēšanai par ar finansēm saistītajiem 
jautājumiem. Filiāles darbinieki vairs nepiedāvās 
ar skaidru naudu saistītos pakalpojums. Ikdienas 
norēķinus un darījumus ar skaidru naudu klienti 
varēs ērti veikt, izmantojot filiāles telpās pieejamo 
internetbankas termināli vai arī kādu no Dobelē 
esošajiem SEB bankomātiem:

naudas iemaksas un izmaksas bankomāts   
 SEB filiāles telpās;

naudas iemaksas un izmaksas bankomāts   
 veikalā RIMI;

naudas izmaksas bankomāts Krasta ielā 7.
Turpmāk filiāles darbinieki veltīs vairāk laika finanšu 
konsultācijām gan privātpersonām, gan uzņēmējiem 
par jautājumiem, kas saistīti ar:
mājokļa iegādi vai remontu;
automašīnas iegādi līzingā;
patēriņa kredīta saņemšanu;
internetbankas un maksājumu karšu lietošanu;
finanšu risinājumiem uzņēmuma izaugsmei.

Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs – 
darba dienās no plkst. 9:00-17:00. 

Tiekamies SEB bankā!

Spēkā stājušies jaunie elektrības sadales tarifi
Š.g. 1. augustā spēkā stājušies Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie AS “Sadales 
tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifi (elektrības sadales jeb piegādes tarifi).
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, 
atbilstoši apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems 
septembra sākumā. 
Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās 
elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā 
tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena 
par elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas 
ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un 
maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām 
kilovatstundām. Kā liecina AS “Sadales tīkls” aprēķini, 
aptuveni 700 000 mājsaimniecību jaunie sadales tarifi 
elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat 
samazināsies.
Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, 
AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi 
informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Ar tā 
palīdzību var noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas. 
Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, 
lai soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa 
kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv 
klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem. 
Jaunie sadales tarifi, saskaņā ar kuriem klienti 
norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un 

elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un 
atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga elektroapgādes tīkla 
attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši 
klientu vajadzībām un pieprasījumam un katru gadu 
pilnībā atjaunot vismaz 2% no elektrotīkla apjoma. 
Latvijā kopumā elektrolīniju kopgarums ir ap 95 tūkst. 
km, un ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot 
elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais 
apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti ir novērtējuši 
kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un 
uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību 
elektrotīkla atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot klientu 
elektroapgādes drošumu un kvalitāti, līdz 2024. gadam 
sasniedzot ES vidējo līmeni. 

Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem 
tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.

sadalestikls.lv
Tatjana Smirnova,

AS "Sadales tīkls" 
komunikācijas speciāliste



Tērvetes novada sporta svētku ietvaros īpašu uzmanību 
izpelnījās ugunsdzēsēju sacensības. Šajā gadā svētkos tikās 

Grobiņas novada, Jelgavas novada un Tērvetes novada 
ugunsdzēsēju komandas.

16. jūlijā svētku diena lieliem un maziem izvērtās kā brīnišķīgs piedzīvojums.

Tērvetes novada svētku gājiens nu jau kļuvis 
par svētku kulmināciju. Vienlaikus tas ir 
stāsts par mums, par Tērvetes novadu, par 
vietu, kuru saucam par savām mājām. 

Tērvetes novada svētkos bijām kopā 
ar grupu Pērkons, tas bija īsts un 
aizraujošs piedzīvojums!

Svētku atklāšanas ceremonijā Tērvetes novada 

karogu pacēla Nensija Šimkūna, kas šogad 

Kanādā startēja Latvijas jauniešu U19 izlasē 

septītajā pasaules čempionātā florbolā.

Liels PALDIES Mārtiņam Brigznam, kas visas 

dienas garumā komentēja sportisko aktivitāšu 
norisi stadionā.Sportā neiztikt bez īstu vīru pārbaudījuma 

armrestlinga jeb roku laušanās.

Pludmales volejbolam, kas ir īpaši iecienīts sporta 

veids, šogad bija sagatavoti divi laukumi. 

Tērvetes ugunsdzēsēju jaunā maiņa – bērnu komanda „Dzirkstelītes”

Visi kopā – varens spēks, drošība un 
draudzība

Tērvetes novada svētkos suminājām 
konkursa "Tērvetes novada 

sakoptāko sētu - 2016" saimniekus! Tērvetes novada dome izteica pateicību 

selekcionāram Andrim Berkinam par peoniju 

dārza izveidi lauku sētā „Galdnieki” Kroņaucē.

Dome paldies teica Kristīnei un Gundaram 
Lāčiem par tulpju dārza izveidi lauku sētā 

„Viestardi” Kroņaucē un tradicionālo Tulpju 
svētku organizēšanu Tērvetē.

Mazuļiem bija iespēja baudīt daudz 

jaukas un interesantas izklaides.

Visas paaudzes azartiski 
dauzīja podus, par ko 
liels PALDIES Jelgavas 

keramikai! 

Mazuļiem bija iespēja doties līdzi 

pasaku varoņiem muzikālajā izrādē 

„Ar gaisa balonu uz Āfriku”. 

Neviltotu prieku sagādāja Mārtiņa 
ziepju burbuļi.

Kopā ar Elīnu Šimkus muzicēja 

Sondra Lejmalniece (flauta) un Ieva 

Šablovska (arfa).

Koncerts bija kā Eņģeļa pieskāriens 

dvēselei.

Tas bija neaizmirstams piedzīvojums un aizkustinoša Tērvetes novada iedzīvotāju 
kopības sajūta, par ko svētku laikā pārliecinājām arī Tērvetes novada viesus.

PALDIES ikvienam svētku gājiena 
dalībniekam!

SAC „Tērvete” kolektīvs Tērvetes novada mājražotāji un 
amatnieki

Ponijs nevarēja sagaidīt savu izgājienu.
Tērvetes novada karogu svētkos pacēla 

par gūtajiem mācību sasniegumiem 
Augstkalnes vidusskolas kolektīvs.

Ievas Akurāteres aicināti, dziedājām visi kopā. 

Gājienā pirmo reizi devās mūsu 

lepnums - Mazie Tērvetnieki

PALDIES pūtēju orķestrim ZELMERI PRO un 

diriģentam Tomasam Kokamegi.

Jaunizveidotā riteņbraucēju biedrība, kā pūrā 

jau nobraukti 300 km un kas jau sasnieguši 

Klaipēdu, savu tālāko galapunktu.

Startē Tērvetes ugunsdzēsēju 
komanda, sacensību uzvarētāji.

9. jūlijā Kroņauces stadionā un sporta 
hallē norisinājās Tērvetes novada 
sporta svētki. Svētkos piedalījās un  
dažādās sporta disciplīnās startēja 
aptuveni 230 pieaugušie sportisti 
un 22 bērni. Kopumā pasniegta 221 
sporta uzvarētāja medaļa. 

15. jūlijā Tērvetes novada svētki tika 
atklāti Augstkalnes – Mežmuižas 

baznīcā ar "Trio Angelicus" 
koncertprogrammu "Panis Angelicus". 

Ieskats Tērvetes novada svētku pasākumos

Emocijām piepildītie 2016.gada Tērvetes novada svētki izskanējuši!
Paldies visiem, kas iesaistījās šī gada svētku sajūtas radīšanā! Ikvienam, kas līdzdarbojās  organizēšanas procesā gan ar darbu, gan ar radošām idejām.  

Ikvienam svētku apmeklētājam, kas kuplināja svētkus ar savu piedalīšanos. 

Uz tikšanos nākošajā gadā - Tērvetes novada 15 gadu jubilejas svētkos!
Vairāk par svētkiem skaties 

www.tervetesnovads.lv fotogalerijās un video sižetā

Par sporta svētku organizēšanu 
un norisi liels PALDIES sacensību 
tiesnešiem Gintam Laizānam, Tomam 
Ābolam, Inetai Strazdiņai, Nensijai 
Šimkūnai un Lilijai Leimanei! Paldies 
"Elvi" veikala gardumu gādātājam 
Madaram Sondoram un veikala 
meitenēm! Paldies A/S „Agrofirma 
"Tērvete"” par artavu balvu fondam! 
Īpašs PALDIES Mārtiņam Brigznam!



Policija informē

Kultūras ziņas

Pašvaldības policija informē
Jūlija mēnesī pašvaldības policija saņēma 18 

vispārīga rakstura izsaukumus, uz kuriem nācās 
izbraukt vai sniegt cilvēkiem informāciju. 

Tika izskatīti 4 sadzīviska rakstura iesniegumi, 
no kuriem 3 saistīti ar Tērveti, viens ar Augstkalni. 

Šomēnes sastādīti 2 Administratīvo 
pārkāpumu protokoli par alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā, par atrašanos tādā alkohola 
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Abām 
personām tika piemērots sods: vienā gadījumā 
izteikts brīdinājums, otrajā – uzlikts naudas sods 
140 euro apmērā, jo vaininieks par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibumā saņēmis sodu 
jau atkārtoti gada laikā.

Pašvaldības policiju visvairāk satrauc fakts, 
ka šajā mēnesī 3 gadījumos nācies konstatēt, 
ka persona atradusies tādā reibuma stāvoklī, 
ka pati vairs nav varējusi pārvietoties un to bija 
nepieciešams nogādāt mājās.

Jūlija mēnesī bija daudz un dažādi 
pasākumi. Visnopietnāk nācās strādāt Tērvetes 
novada svētkos, īpaši laika posmā starp koncertu 
un zaļumballi, jo šajā laikā jaunieši bija aizrāvušies 
ar alkohola lietošanu un uz balli jau ieradās krietnā 
reibuma stāvoklī. 

Savukārt 3 personām svētku laikā bija 
jāpalīdz nokļūt mājās, jo pašām jau bija grūti 
pārvietoties.

Liels paldies Valsts policijas darbiniekiem, 
kā arī zemessargiem, kas ļoti atbildīgi un 
ieinteresēti strādāja kopā ar mums un rūpējās, lai 
svētku laikā nebūtu lieku pārpratumu!

Valsts policija informē
Jūlija mēnesī Valsts policija no Tērvetes 

novada saņēmusi 45 izsaukumus. 
Joprojām uz ceļiem aiztur transportlīdzekļu 

vadītājus alkohola reibumā. Vienā gadījumā 
automašīnas vadītājs aizturēts atkārtoti (1,82 

promiles), par ko viņam sastādīts Administratīvo 
pārkāpumu protokols.  Divos gadījumos aizturēti 
velosipēdu vadītāji, kam izelpā konstatētas 2,29 
promiles un 1,52 promiles alkohola.

Vienā gadījumā konstatēts, ka kāda persona 
iespējams glabā nelegālu alkoholu. Šobrīd personai 
uzsākta administratīvā lietvedība.

Lai risinātu dažādi radušās konfliktsituācijas, 
Valsts policija saņēmusi 12 izsaukumus.  

Četros gadījumos konflikts bija atrisināts 
pirms policijas ierašanās, vienā gadījumā kāda 
persona guva ķermeņa sasitumus, kādā citā 
konfliktā abi vaininieki viens otram nodarīja 
miesas bojājumus.

Jūlija mēnesī notikušas vairākas zādzības. 
Augstkalnes pagastā kādai personai nozagts 

mobilais tālrunis, savukārt svētku zaļumballes laikā 
tika nozagtas 3 bez uzraudzības atstātas somiņas, 
kurās atradās pilso ņu apliecinoši dokumenti. 
Tērvetes pagastā policijai nācies konstatēt arī kādu 
zādzību no automašīnas. Šai gadījumā nodarīts 

materiālais zaudējums 250 euro vērtībā. Arī 
Bukaišu pagastā konstatēta zādzība ar materiālo 
zaudējumu arī 250 euro vērtībā. Abos gadījumos 
uzsākts kriminālprocess.

Augstkalnes pagastā sēņojot, kāda persona 
mežā atrada otrā pasaules kara lādiņu.

Kāds Tērvetes iedzīvotājs īsi pirms pusnakts 
23. jūlijā bija izsaucis Valsts policiju, telefoniski 
sniedzot informāciju, ka, gatavojoties pasākumam, 
tiek iemēģināti dažāda gabarīta šāviņi, kas traucē 
iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties policijai 
troksnis vairs netika konstatēts, vainīgās personas 
netika sastaptas.

Divos gadījumos uzsākta administratīvā 
lietvedība nepilngadīgajiem par smēķēšanu.

SAC „Tērvete” diviem jauniešiem uzsākts 
kriminālprocess par tīšu mantas bojāšanu. 

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas 
priekšnieks

Zemgaļu svētki  Tērvetē
Seno rotu un apģērbu izgatavošanas  un nēsāšanas tradīcijas Baltijā dzelzs laikmetā

20.augusts  Tērvetes estrāde
No 11:00 Tirdziņš

13:00 Svētku atklāšana 
13:30 Latvijas dziesminieku koncertprogramma “TĒVA DUBĻI SIDRABOTI”, 
piedalās Valdis Atāls, Uldis Kākulis, EgA , Dinārs Gulbis u.c., ieeja - bez maksas

22:00 Zaļumballe - muzicē Monta un Arvis, ieejas maksa 2 eiro
Tērvetes koka pils (ieeja pieaugušajiem 5 eiro, skolēniem, pensionāriem 3 eiro, ieejas maksā iekļauta 

Tērvetes koka pils ekspozīcijas apskate)
20.augusts

11:00  Amatnieku tirdziņš un amatu demonstrējumi 
12:00-18:30 Celma bungu gatavošanas darbnīca, celmu grebšana ar skatītāju piedalīšanos

13:00  Svētku dalībnieku gājiens no Tērvetes koka pils uz Tērvetes estrādi 
14:00-14:30 Folkloras kopu “Laiva” un “Ceļteka” koncerts

14:00-18:30 Dzelzs laikmeta rotu un apģērba izgatavošanas un nēsāšanas  tradīcijas 
Baltijas reģionā (Par Baltijas reģiona tautu apģērba nēsāšanas tradīcijām stāsta Santa Jansone sadarbībā 

ar rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas kopas “Senzemes” biedriem)
Auduma iegūšanas un krāsošanas paņēmieni
Apģērba elementi un piegrieztnes
Rotu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas
Karavīra ekipējums dzelzs laikmetā  

15:00-16:00  Baltu maztautu un Livonijas bruņinieku turnīrs 
(Cīnīsies drošsirdīgākie un veiklākie vietējo baltu maztautu un Livonijas ordeņbrāļu karavīri )

16:00 -16:30 Bungu grupas koncerts
15:00 -18:00  Loka šaušanas turnīrs pļavā pie koka pils

21.augusts
12.00 Amatnieku tirdziņš un amatu demonstrējumi 

13.00  Zemgaļu bruņojums XIII .gs. (Normunds Jēruma stāstījums} 
14.00 Dzelzs laikmeta rotu un apģērba izgatavošanas un nēsāšanas  tradīcijas Baltijas reģionā 

(Par Baltijas reģiona tautu apģērba nēsāšanas tradīcijām stāsta Santa Jansone sadarbībā ar rekonstrukcijas un 
eksperimentālās arheoloģijas kopas “Senzemes” biedriem)

15.00-16.00 Uzbrukums Tērvetes pilij
16.30 Svētku noslēgums

Dalībnieki: Latvija: Tērvetes zemgaļi, Heiligenberg, Senzeme, Baltava, Komturia Riga, Excalibur, Senā 
vides darbnīca, Upmale, Baltic-Snakes, Excercitus Rigensis, Comturia 

Vinda, Moonlight dancers, Laiva, Ceļteka, Pelestaka; Lietuva: “Leitgiris”
Svētkus organizē Biedrība „Latviešu karavīrs”.

 Svētkus atbalsta: Zemgales plānošanas reģions, Tērvetes novada dome, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Lielķēniņš”.

Jau 25 gadi ...
Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas 
drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures 
grāmatā. Tāds mirklis bija 23. jūlijā - sociālās 
aprūpes centra „Tērvete” bērnu nodaļas 25. gadu 
jubilejas pasākumā.

Te nu mēs visi esam!

Mums gribētos domāt, ka šī bija satikšanās Laimes 
zemē - bērnībā, jaunībā, savā mājās, savā darba 
vietā- ikvienam, kas šī centra vārdu ierakstījis savā 
dzīves gājumā.
Jau pāris mēnešus pirms pasākuma uz salidojumu 
tika aicināti SAC „Tērvete” bijušie un esošie 

darbinieki, audzēkņi. 
Gatavojoties šim pasākumam, daudz domājām par 
iestādes un bērnu nodaļas vēsturi un cilvēkiem, 
kas to veidoja un veido.  Tika aicināti un gaidīti 
iepriekšējie Centra direktori un bērnu nodaļas 
vadītāji. Katrs no viņiem tika pieminēts un 
sumināts, pielīdzinot dārgakmenim, jo katrs 
cilvēks ir kā vērtība- mazāka vai lielāka, tas 
atkarīgs no viņa darbiem, attieksmes pret otru 
un mīlestības starojuma. Un mēdz teikt- kāds 
ir vadītājs, tāds veidojas arī kolektīvs. Īpaši tika 
pieminēti Vilhelms Vēveris, Aldis Mailītis, Valdis 
Grīnvalds, Daina Roze, Indra Sproģe un Ināra 
Ozoliņa.
25. gadu jubilejas pasākumā vissirsnīgāko paldies 
saņēma esošie darbinieki. SAC „Tērvete” bērnu 
nodaļa nebūtu iedomājama bez sava saliedētā un 
draudzīgā darbinieku kolektīva.
 „Cilvēku drīkst audzināt tikai tas, kas viņu mīl. Un 
cilvēku parasti mīl tas, kas viņu prot audzināt”/S.
Ramnaro/ . 
Esam pārliecināti, ka mūsu darbinieki visā iegulda 
savu laiku, darbu, enerģiju un nebaidāmies teikt- 
sirdi. Viņi rūpējas, lai SAC „Tērvete” nav vienkārša 
ēka ar četrām sienām, bet, lai tā ir vieta, kur visi 
ir drošībā, kur cenšas saprast viens otru, palīdzēt 
un izpalīdzēt. Bērnu nodaļas kolektīvs var lepoties 
ar darbiniekiem, kuru darba stāžs iestādē ir pat 
vairāk kā 20 gadi. Visilggadīgākā darbiniece ir 
Sarmīte Glaudiņa, kurai pasākumā tika veltīta 

īpaša dziesma un kolēģu sirsnīgie vēlējumi.
Ļoti gaidīti viesi bija Tērvetes novada domes 
izpilddirektors Māris Berlands, Sociālā dienesta 
vadītāja Daiga Freidenfelde un Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Baiba Opmane. SAC „Tērvete” 
saņēma īpašu dāvanu- Tērvetes novada karogu.
Ar mīlestību un pateicību tika pieminēti SAC 
„Tērvete” sadarbības partneri un draugi- Oskars 
Bārtulis, Kaspars Valters, Stefans no organizācijas 
„Labā vēsts”, Dobeles policijas nepilngadīgo lietu 
inspektores, Elejas bērnu nams, Jelgavas bērnu 
nams, ģimenes atbalsta centrs ”Lejasstrazdi”.
Pasākumā mūs priecēja SAC „Tērvete” darbinieču 
dziedātās dziesmas, bijušā audzēkņa Jāņa Petrovska 
dejas ar dažādiem akrobātiskiem elementiem. 
Daudzveidīgu un krāsainu skatījumu uz Centra 
bērnu nodaļas dzīvi sniedza sociālā darbinieka 
Mārtiņa Brigznas veidotie video.
 Ir grūti izskaidrot tās izjūtas, kas 
pārņem, kad mums jāatstāj mājas. Ja arī centrā 
pavadītie gadi sen jau aiz muguras, nevar nejust to 
auru, kas virmo ik uz soļa, ejot cauri šīs iestādes 
gaiteņiem. Ar centru saistītās atmiņas vienmēr 
paliks ar mums – labas vai sliktas, priecīgas vai 
skumjas, patīkamas vai ne, bet tās ir, bija un būs 
daļa no mūsu dzīves. 
Mums katram ir sava laika mašīna. Atpakaļ mūs 
velk atmiņas, bet uz priekšu – sapņi…..

Signe Vintere,
SAC “Tērvete” direktore

Jauno aktieru “kalve” 
LVM dabas parkā Tērvetē

Vasaras vidū LVM dabas parka Tērvetē 
Atrakciju laukuma brīvdabas estrāde piedzīvoja  
turpinājumu pagājušajā gadā veiksmīgi uzsāktajai 
pasākumu sērijai mēneša garumā –“Ejam kopā 
pasakā!”. Katru jūlija svētdienu teju 20 novada 
bērnu un jauniešu kopā ar amatierteātra “Trīne” 
aktieriem aicināja uz teatralizētu uzvedumu 
“Pasaku mežā”.  

Parka saime saka lielu PALDIES režisorei Dzintrai 
Zimaišai par neatlaidīgu un enerģisku jauno 
aktieru talanta “spodrināšanu”. Krāsainus un 
dzīvespriecīgus tērpus meistarīgi darināja Monta 
Mantrova, skatuves dekorācijas veidoja Anita 
Kaņepe un teatralizēto uzvedumu idejas autore 
Sandra Zuševica. Savukārt skaņu sistēmu tehniski 
pielāgoja, uzstādīja un katru izrādi nevainojami 
apskaņoja Andis Štrauss. Juris Redisons atsaucās 
aicinājumam būt par akurātu un izdomas bagātu 
skatuves dekorāciju iekārtošanas meistaru visa 
mēneša garumā. Kas gan būtu izrāde bez mazajiem 
un lielajiem māksliniekiem, kuri cītīgi gatavojās 
jau no janvāra? Liels paldies visiem pelēnu, kaķa, 
suņa, iepriekš neredzēta, mazliet neparasta Meža 
gara tēla un mazpulcēnu atveidotājai! Jūsu 
aktieriskā meistarība tika pozitīvi novērtēta no 
vairāku tūkstošu apmeklētāju puses, kas nedēļas 
nogalē apmeklēja vienu no iecienītākajiem 
tūrisma objektiem Latvijā. Jāmin fakts, ka jūlijā 
parkā atpūtās vairāk nekā 20 tūkstoši apmeklētāju.
Tos, kuri dažādu apstākļu dēļ izrādi neredzēja, 
aicinām uz tikšanos ar jaunajiem māksliniekiem 
oktobra vidū - vasaras sezonas noslēguma 
pasākumā “Pasakas midzināšana”. Nāc un 
noskaidro, kādus noslēpumus glabā atradums 
mežā un kādi brīnumaini piedzīvojumi sagaida 

Jēci un Anniņu uzvedumā “Pasaku mežā”!

Biedrība „Tērvetnieki” 
sāk īstenot projektu 
„Tava roka manējā!”

Š.g. 16. augustā plkst.13.00 Tērvetes novadā 
dzīvojošie jaunie vecāki tiek aicināti uz nodarbību 
„Pičiņu, pačiņu austiņām!” ģimenes atbalsta centrā 
”Bērnu pasaule”, Tērvetes pagastā, „Labrenčos”-1. 
Ar šo nodarbību aizsāksies radošo nodarbību 
cikls biedrības „Tērvetnieki” projekta „Tava roka 
manējā!” ietvaros.
Projektā kopā plānots novadīt septiņas radošās 
nodarbības visos trijos Tērvetes novada pagastos. 
Nodarbības plānotas Tērvetes novadā dzīvojošiem 
vecākiem, piedāvājot aktivitātes, kas attīsta tādas 
sociālās prasmes kā problēmu risināšana, saskarsme 
un attiecību veidošana.
Nākošā nodarbība „Jūties skaista!” – 23.augustā 
plkst.13.00 Tērvetes novada kultūras namā. 
Informācija par projektu un nodarbību grafiks 
atrodama Tērvetes novada mājas lapā sadaļā 
„Biedrību projekti”.
Septembrī divas nodarbības vadīs Dobeles 
Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra speciālisti. 
Radošo nodarbību cikls noslēgsies oktobrī. 
Informācija par citām nodarbībām – nākošajā 
Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā.
Projektu finansē Tērvetes novada dome 2016.gada 
projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 
ietvaros.

Informāciju sagatavoja 
biedrības „Tērvetnieki” 

valdes priekšsēdētāja Dace Vācere

Sprīdītis ciemojās Tērvetes novada 
lauku sētās
Š. g. 19.-21. jūlijā Tērvetes novadā darbojās 
Rundāles, Bauskas un Tērvetes novadu jaunieši, lai 
veidotu dokumentālu filmu par biedrības "Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki" dalībniekiem. Jaunieši 
iesaistījās meistarklasēs, tā iepazīstot produktus, kas 
tiek darināti mūspusē. 

Top stāsts "Tērvete- 
Laimīgā zeme!" par 
Sprīdīti, kas atkal no 
jauna iepazīst 
Tērveti un tās 
darbīgos ļaudis. 
Filmas veidošanā, 
kas pati par sevi jau 
bija meistarklase 

jauniešiem, iesaistījās BM Studio Bauska jaunieši 
vadītāja Dmitrija Ščegoļeva vadībā. 
Filma tiek veidota Valsts Lauku tīkla aktivitātes 
„Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros, 
sadarbojoties SIA "LLKC" Dobeles nodaļai ar Tērvetes 
novada jauniešu iniciatīvu centru. Liels PALDIES 
filmēšanas grupai BM Studio Bauska, atraktīvajam 
Sprīdītim- Kristiānam Liniņam un Augēnijai Rullei 
par mazā ceļotāja iespēju vienu ceļa posmu veikt zirga 
mugurā!
Filmas pirmizrāde plānota Karjeras dienu ietvaros 
Augstkalnes vidusskolā š.g. 16.septembrī. 

Monta Mantrova,
lauku attīstības konsultante

GATAVOJAMIES KONKURSAM “DIŽĶIRBIS-2016”
Ražas novākšanas laiks rit pilnā sparā, apcirkņi pildās. 
Tas viss - kā atgādinājums, ka rudens nav aiz kalniem. 

Arī Labrenča tirgus š.g. 24. septembrī - ar mūsu mājražotāju labumiem, tirgus zupu un aktivitātēm.
Aicinām padižoties ar savu ražu – gan izaudzēto, gan iekonservēto! 

ĪPAŠI  GAIDĪSIM saimniekus, kuru saimniecībā ir izaudzis interesants, liels ķirbis, lai varētu to 
nomērīt, nosvērt un varbūt tieši tas kļūs par  konkursa “Dižķirbis – 2016” uzvarētāju šogad!

Iespēja un izaicinājums 
Tērvetes novada bērniem un 

jauniešiem!
Bērnu un jauniešu centrs “Kurzeme” un režisors 
Reinis Vējiņš ar savu radošo jauniešu kolektīvu 
uzved pasaku lugu “Lutauša nedienas”.
Tērvetes novada bērni un jaunieši, vecumā no 

8 līdz 15 gadiem tiek aicināti piedalīties jautrā 
teātra spēlēšanā!

Mēģinājumos pirms izrādēm būs iespēja 
darboties radošā kolektīvā un iegūt jaunu 
pieredzi un draugus! Izrādes tiks spēlētas       
21. un 28. augustā LVM dabas parka Tērvetē 
Atrakciju laukuma brīvdabas estrādē.
Atsaucieties aktīvie, radošie, iniciatīvas bagātie 
Tērvetes novada bērni un jaunieši!
Visus interesentus aicinām pieteikties pa 
tālruni Nr.29269794, vietu skaits ierobežots!


