
Sācies jaunais 2016./2017. mācību gads!
1. septembrī Tērvetes novadā durvis vēra divas 

izglītības iestādes: Augstkalnes vidusskola ar 
struktūrvienību Bukaišu skola un pirmsskolas izglītības 
grupām „Zvaniņi” un Annas Brigaderes pamatskola 
ar pirmsskolas izglītības grupām „Sprīdītis.” 

Tērvetes novada skolās reģistrēti:
  61 mazulis līdz 5 g.v. („Zvaniņos” – 12, 

„Sprīdītī” – 49),
  Obligātā vecuma (5 – 6 gad.) pirmsskolas 

grupās – 55 bērni („Zvaniņos” – 19, Bukaišu skolā - 7, 
„Sprīdītī” – 29),

  No 1. – 12. klasei novadā mācības uzsākuši – 
294 skolēni (Augstkalnes vsk. – 176, t.sk. Bukaišu skolā 
– 17, un A. Brigaderes psk. – 118)

  1. klasē mācības uzsākuši 27 skolēni 
(Augstkalnes vsk. – 11, t.sk. Bukaišu skolā – 4, un 
A.Brigaderes psk. – 16).

  Augstkalnes vidusskolas 10.-12. klasēs mācības 
uzsāka 33 jaunieši, t.sk. 10. klasē – 12 jaunieši.

Izglītība mūsu novadā ir viena no 
galvenajām prioritātēm, tādēļ sakārtojot 
skolu tīklu, šobrīd pašvaldība var veikt 
ieguldījumus esošo skolu sakārtošanā un 
modernizēšanā. Sagaidot jauno mācību 
gadu, Tērvetes novada dome ir ieguldījusi 
gana lielus, bet ļoti nepieciešamus 
līdzekļus mācību iestāžu infrastruktūras 
sakārtošanai:

Tērvetes novada Augstkalnes 
vidusskolā: 

  Veikti internāta ēkā sporta zāles 
atjaunošanas darbi:
•	 Līdz 22. septembrim tiks 
fundamentāli atjaunots grīdas segums, 
veikta griestu un sienu krāsošana. 
Ieguldītais finansējums – 45 548 euro.

•	 Apkures sistēmas sakārtošana: radiatoru 
maiņa, radiatoru aizsegu izbūve. Kanalizācijas 
cauruļu nomaiņa, atsevišķu palīgtelpu remonts. 

Ieguldītais finansējums – 15 715 euro.
  Pirmsskolas izglītības grupā 

„Zvaniņi” veikts vienas grupas telpu 
remonts (mācību telpa, guļamtelpa, 
vestibils). Ieguldītais finansējums – 16 934 
euro.

  Skolas telpām tiek uzstādīta 
kokskaidu granulu apkures sistēma 
ar kopīgo jaudu 400 kw. Ieguldītais 
finansējums – 131 830 euro.

Tērvetes novada Annas Brigaderes 
pamatskolā:

  Veikts skolas 2. stāva vestibila 
remonts (griesti, sienas, grīdas seguma 
ieklāšana, sienu sakārtošana gar kāpnēm), 
vienas mācību telpas remonts. Ieguldītais 
finansējums – 14 000 euro.

Jauninājumi mūsu izglītības 
iestādēs sākot ar 2016. gada 1. septembri

  Augstkalnes vidusskolas 
pirmsskolas grupā „Zvaniņi” ar š.g. 
1.septembri tiek uzņemti bērni, kas līdz 
2016. gada 31. decembrim sasniegs 3 gadu 
vecumu.

  Augstkalnes vidusskolas pirms-
skolas izglītības grupās „Zvaniņi” ir 
mainījies darba laiks. Sākot ar š.g. 
1.septembri grupas strādās no pl. 7.30 – 

18.00.
  Tērvetes novada dome 

ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Aizsardzības ministrijas padotībā 
esošo Jaunsardzes un informācijas 
centru, kas paredz finansiāli 
nodrošināt pašvaldības abās izglītības 
iestādēs jaunsargu interešu izglītības 
programmu īstenošanu. 

  IZM kā vienu no darba 
prioritātēm ir izvirzījusi jauniešu 
karjeras izvēles un karjeras attīstības 
atbalsta pasākumu īstenošanu, t.sk. 
uzlabojot pieeju karjeras atbalstam 
jauniešiem un izveidojot kompleksu 
karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. 
Rezultātā Tērvetes novada dome ir 

noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par karjeras konsultanta nodrošināšanu 
pašvaldības skolās. 

  Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti 
matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetos, jau 
2016. gada septembrī plānoti diagnosticējošie darbi 
fizikā un ķīmijā 10. klasei, 2017.gada februārī – martā 
matemātikā 8. klasei, dabaszinātnēs 9. klasei, fizikā un 
ķīmijā 11. klasei, 2017. gada 12.aprīlī tiks organizēts 
otrais piloteksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās (pēc 
izvēles) 12. klases skolēniem. 

Materiālu pēc IZM un VIIS sistēmas, pēc skolu 
administrāciju, pašvaldības izpilddirektora sniegtās 

informācijas sagatavoja 
Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Arī Tērvetes novadā tika īstenots labdarības projekts “Mīlestība Mammām”
Kopš 2015. gada rudens Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā bija uzsākusi jaunu labdarības 

projektu „Mīlestība mammām!”, kas bija jau ceturtais šāda veida projekts. Iepriekšējie bija 
„Lai rit!” (2010.), kad tika atbalstīti Latgales maznodrošinātās ģimenes ar 214 divriteņiem, 
tam sekoja projekts „Būsim Gudri!”, kas atbalstīja 160 Vidzemes maznodrošinātos 
bērnus ar skolas lietām, pēc tam projektā „Priecīgas pēdas” (2014.) Kurzemes puses 
maznodrošinātajām ģimenēm tika sarūpēti 435 jauni apavu pāri. Kā projektu iniciators un 
īstenotājs Miniapoles St.Paulas latviešu ev.lut. draudzes mācītājs Dāgs Demandts atzina: 
„Svētības ir bijušas milzīgas iepriekšējos projektos gan saņēmējiem, gan devējiem.” 

Š. g. 18. augustā Mācītājs 
Dāgs Demandts un 
projektā iesaistītie jaunieši 
viesojās Augstkalnes - 
Mežmuižas ev.lut. baznīcā, 
lai sniegtu savu svētību arī 
Tērvetes novada jaunajām 
māmiņām. 

Projekta mērķis bija 
atbalstīt 180 māmiņas 
Zemgalē, kas ir bērniņu 
gaidībās, kā arī māmiņas, 
kurām nesen piedzimuši 

mazulīši. Ciemiņi Latvijā bija plānojuši viesoties 15 vietās Zemgalē un 3 vietās Kurzemē, 
kuras paši bija brīvprātīgi izvēlējušies.

Mācītājs Dāgs kopā ar saviem 
palīgiem no ASV labdarības 
projekta ietvaros bija 
sarūpējuši dāsnas dāvanas 
Tērvetes novada mazuļu 
māmiņām. 

Viņi paši labprāt 
dalījās stāstos par to, kādus 
pasākumus organizējuši, lai 
saziedotu 65000 ASV dolārus 
projekta īstenošanai. 

Tikšanās reizē 
Augstkalnes – Mežmuižas 
ev.lut. baznīcā ar vislielāko 
sirsnību un mīlestību no 

ciemiņu puses atbalstu saņēma 28 mazuļu vecāki.
Pateicīgi bija ne tikai mazuļu vecāki un vecvecāki, bet arī paši mazuļi labprāt veltīja 

mācītājam Dāgam sirsnīgus smaidus. 
Par šāda veida labdarības projekta organizēšanu, kurā iekļautas bija rūpes arī par 

Tērvetes novada mazuļiem, sirsnīgu paldies viesiem no ASV teica Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. baznīcas mācītājs Guntars 
Lūsītis un draudzes pārstāvji. 

Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

65. dzimšanas dienā – Ilgu Vīmani

70. dzimšanas dienā – Guntu Jegorovu, 

80. dzimšanas dienā – Astrīdu Gerhardi, 
Dzintru Graudu un Aleksandru Semjonovu

Vissirsnīgākos sveicienus sūtām uz 
Bukaišiem 90. dzimšanas dienā

Julijanai Podiņai 
un 

95. šūpuļsvētkos
Zinaidai Vilčinskai 

Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem 

Tērvetes novada septembra 
mēneša jubilāriem, 
jo īpaši suminām:

Atļauties ziedēt, atļauties nolīt lietū,
Atļauties vējam, atļauties priekam būt,

Pārsvītrot pagurumu, kas citu acīm nav rādāms,
Uzšķilt sevi no jauna ik rītu, ik mirklīti būt...

/M. Laukmane/
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Domes priekšsēdētājas sleja

Labdien 
Jūsmājās!

Septembra mēnesis 
ir atnācis ar košiem 
asteru  pušķiem  un 
staltām gladiolām bērnu 
rokās, jo Zinību diena 
visus skolēnus un mazos 
pirmsskolas grupu 

bērnus pēc vasaras brīvlaika ir sasaukusi atkal 
kopā. Veiksmīgu, radošu un zinībām piepildītu 
jauno mācību gadu novēlu mūsu lielajiem un 
mazajiem skolu bērniem, kā arī   skolotājiem! 
Mīļie vecāki! Jums es novēlu pacietību, izturību, 
sapratni un mīlestību, palīdzot saviem bērniem 
kāpt tik nozīmīgajā zinību kalnā!

Augusta mēneša pēdējās dienās apbraukāju 
mūsu novada izglītības iestādes, lai iepazītos  ar 
to, kā tās ir sagatavojušās jaunajam mācību gadam. 
Jutos gandarīta par šajā vasarā paveiktajiem 
darbiem. Vislielākie ieguldījumi šogad ir veikti 
Augstkalnes vidusskolas sakārtošanā. Sporta 
zāles remonts, pirmsskolas grupas “Zvaniņi” 
vienas grupas telpu remonts un aprīkojums 
ar  jaunām mēbelēm, pilnīgi jaunas apkures 
sistēmas uzstādīšana. Tie ir lieli ieguldījumi 
skolas infrastruktūras sakārtošanā- aptuveni EUR 
230000, tie ir ilgtermiņa ieguldījumi  mūsu bērnos. 

Nevaru nepieminēt arī  trīspadsmitos Zemgaļu 
svētkus Tērvetē, kas notika 20. un 21. augustā. 
Svētki tika noorganizēti profesionāli, atbilstoši 
tam, kā tas  bija plānots.  Žēl, ka pasākuma pozitīvo 
un tradicionālo norisi aizēnoja nakts notikumi 
koka pils teritorijā. Šobrīd tiesībsargājošās 
institūcijas izmeklē šo notikumu, gaidīsim 
rezultātus un ticēsim, ka nekas tāds pie mums vairs 
neatkārtosies.

Nobeigumā  gribu pateikt, ka, gatavojoties 
Latvijas simtgadei, Latviešu biedrību savienība 
ar tēlnieku grupu bija vizītē Tērvetes novadā, lai 
izvērtētu iespēju Latvijas trešajam prezidentam 
Albertam Kviesim izveidot piemiņas vietu mūsu 
novadā, jo Alberta Kvieša dzimtas māju atrašanās 
vieta  ir saistīta ar Tērvetes pagastu.     

Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

1. klase Bukaišu skolā

Bukaišu skolas saime

1. septembris 
Augstkalnes 
vidusskolā

Svētku diena Augstkalnē gan 1. klasei, gan 12. klasei

Mācītājs Dāgs ar dāvinājumiem

Kaķis Matilde 
aicina uz skolu 

pirmsskolas grupas 
“Sprīdītī”

1. klases skolēni un viņu vecāki



Domes sēde

Dome informē

2016. gada 25. augustā tika sasaukta Tērvetes novada domes sēde

Sakām ar lepnumu – Esmu zemessargs!
Š.g. 23.augustā visā Latvijā, lai veicinātu patriotismu un mudinātu jauniešus stāties Zemessardzē, lai 

parādītu, cik daudz brīvprātīgo jau ir pievienojušies lielākajai valsts pašaizsardzības organizācijai, kurā pašlaik 
ir ap astoņiem tūkstošiem zemessargu, vērienīgi atzīmēja Zemessardzes 25. dibināšanas gadadienu. Viena no 
svētku aktivitātēm, kamēr Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes vadība nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapos, visā Latvijā bija izsludināta brīvprātīga zibakcija «Esmu zemessargs!», kuras 
ietvaros zemessargi ieradās savās darba vietās formastērpos, tā parādot, ka zemessargi ir savas valsts patrioti. 
Šo iespēju izmantoja arī tērvetnieki.

Kā zināms, zemessargi struktūras aktivitātēs piedalās savā brīvajā laikā un par dienestu nesaņem atlīdzību. 
Viņiem katram ir sava ikdienas nodarbošanās. Bet jubilejā zemessargi atbalstīja akciju – uz darbu un savās 
ikdienas gaitās devās tērpušies formas tērpos. 

Akcijas mērķis bija - paplašināt sabiedrības priekšstatu par to, cik dažādu profesiju pārstāvji dien 
Zemessardzē, parādīt zemessargu kā aktīvu pilsoni, kas apvieno veiksmīgu karjeru ar militārajām aktivitātēm 
un popularizēt Zemessardzi.

Dalība akcijā bija brīvprātīga, un tās ietvaros zemessargi 23. augustā, iepriekš sasakņojot ar sava civilā 
darba vadību, ieradās darba vietā lauka formas tērpos, nofotografējās un ar attēlu dalījās sociālajos medijos, 
pievienojot mirkļbirku #esmuzemessargs. 

Akcijā piedalījās arī Tērvetes novada zemessargi, kas pārstāv Zemessardzes 51. kājnieku bataljonu Dobelē. 
(Vienības teritorija ietver Dobeles, Tērvetes, Auces, Jaunpils, Tukuma, Engures un Kandavas novadus).

      

Akcija iemantoja plašu publicitāti, zemessargi izpelnījās atzinību un interesi no kolēģiem, šai dienā viņi 
radīja svētku sajūtu gan sev, gan kolēģiem.

Tērvetes novadā mums katram ir labi zināmi zemessargi: Artūrs Reiniks, Oskars Andrušāns, Oskars 
Muzikants, Andris Ābelīte ar dēlu Jāni Ābelīte, Modris Vilsons ar dēlu Dāvi Vilsonu, ar zemessardzi ir saistīti 
arī Armands Dargužs, Norberts Ramanauskis, Jānis Grigens un Dainis Kļaviņš.

Pēc telefonintervijas ar Tērvetes novada zemessargiem: 
”Zemessardzē dienu jau no pirmās dienas-no 1991. gada. Mana pārliecība bija – mums ir jauna valsts, kam 

vajag nacionālos spēkus, kas varētu nosargāt iegūto neatkarību. Ne mirkli nešaubījos, ka jābūt zemessardzes 
rindās, tāpat kā pirms tam barikādēs. ŠOBRĪD galvenais uzdevums ir militāri patriotiskā audzināšana, 
zemessardzes prestiža celšana, kā arī bruņoto spēku popularizēšana un prezentēšana dažāda līmeņa pasākumos,” 
tā atzina Artūrs Reiniks. 

„Zemessardze man ir kas tāds, ko nevar izstāstīt. Tas ir jāizjūt. Tas ir sirdī un dvēselē. Kad esmu formas 
tērpā, jūtos svarīgs un atbildīgs,” savās sajūtās dalījās Oskars Andrušāns.

„Zemessardze, tā ir Latvijas sirds, uz kuru var paļauties, tā ir mana ticība un pārliecība,” tā ar lepnumu teica 
Modris Vilsons.

„1991. gadā iestājoties Zemessardzē sapratu, ka tas ir laiks, kad bija vajadzīgs atbalsts gan valstij, gan tautai, 
sapratu, ka arī es, atbildīgi dienot, to varu sniegt. Mana pārliecība rodas arī uzvelkot formas tērpu, jo tie ir citi 
pienākumi un cita atbildība, tā ir disciplīna un kārtība, kas ir ļoti svarīgi,” tā par sevi teic Oskars Muzikants, kas 
nu jau ir zemessardzes veterāns, bet savus pienākumus ar vislielāko atbildību joprojām veic Tērvetes novada 
pasākumos.

Šobrīd plānots, ka arī  turpmākajos gados notiks  šāda 23.augusta zibakcija, kas varētu kļūt par Valsts 
drošības un Latvijas iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas tradīciju.   

Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Īsa pamācība labā pārvaldībā
Tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas novadu 

pašvaldībām šī gada septembrī uzsāk kampaņu 
“Īsa pamācība labā pārvaldībā”, aicinot valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus 
būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un 

atbildīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību 
risināšanā. Labas pārvaldības princips ir ne tikai 
garantētā iespēja realizēt tiesības un tiesiskās 
intereses, tas visa pamatā prasa pretimnākošu un 
cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi 

pret privātpersonu, kas izpaužas ne vien kā iestādes 
darbinieku rīcība atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabota sniegto 
pakalpojumu kvalitāte.

Kampaņas ietvaros tiesībsargs un novadu 
pašvaldības savās mājaslapās 
un bezmaksas izdevumos katru 
mēnesi izvietos asprātīgas 
karikatūras ar aicinājumu ne 
tikai darbiniekiem, bet arī 
apmeklētājiem ievērot labas 
audzināšanas un komunikācijas 
pamatprincipus, cienīt vienam 
otru un vienmēr meklēt labākos 
veidus problēmu risināšanā.

Tiesībsargs un pašvaldības 
aicina - cienīsim viens otru un 
nepagriezīsim muguru grūtībās!

1. Esi pieklājīgs!
Laba pārvaldība sākās ar 

pieklājību, ar valsts amatpersonu 
un darbinieku pretimnākošu 
attieksmi pret cilvēku, kas vērsies 
ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas 
pārvaldības princips kā uzvedības 
norma paredz pienākumu valsts 
amatpersonām un darbiniekiem 
būt pieklājīgiem. Savukārt 
cilvēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pieklājība 
nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba 
audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, 
kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un uzlabot 
labu pārvaldību.  

Turpinājums nākošajā izdevumā

Tērvetes novada pašvaldība aicina 
darbā uz nepilnu slodzi KULTŪRAS 

DARBA ORGANIZĀTORU Bukaišu pagastā
Kandidātam vēlama praktiskā pieredze kultūras pasākumu organizēšanā, 
labas komunikācijas prasmes, prezentācijas spējas un augsta atbildības sajūta.
Galvenie darba pienākumi:
•	 plānot, organizēt un koordinēt kultūras un atpūtas pasākumus Bukaišu 

pagastā,
•	 izstrādāt pasākumu plāna māksliniecisko koncepciju,
•	 nodrošināt sarīkojumu veiksmīgu norisi t.sk. sagatavot finanšu tāmes, 

atskaites par izmantotajiem finanšu līdzekļiem u.c. nepieciešamos 
dokumentus.

Pieteikuma vēstules un CV kopijas pretendentiem jāiesniedz  līdz 
30.septembrim Bukaišu pagasta pārvaldē, „Rotas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, LV-3714 vai iesūtot pa e-pastu bukaisupc@zemgale.lv.

AICINĀJUMS
Lūdzam Augstkalnes 
pagasta iedzīvotājus 

dalītie savā priekā un 
atnest uz pagastu savos 

dārzos izaudzētos 
rudens ziedus, 

lai veidotu izstādi zālājā 
pie Augstkalnes pagasta 

pārvaldes.
Silvija Krūmiņa,

kultūras dzīves 
organizētāja Augstkalnes 

pagastā

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, 
nepiedalījās: Indriķis Vēveris, kas atradas ārpus Latvijas.

Sēdē piedalījās pašvaldības darbinieki: 
izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra 
Latiša.

Sēdē tika izskatīti 8 darba kārtības jautājumi un 
uzklausīts izpilddirektora ziņojums.

Tērvetes novada izpilddirektora 
Māra Berlanda ziņojums par 
pašvaldības darbu

  No Lauku atbalsta dienesta ir saņemts lēmums 
par atbalstu projektam „Kroņauces stadiona pārbūve”. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50000. Projekta 
īstenošanas gadījumā pašvaldībai būs iespēja saņemt 
publisko finansējumu EUR 45000 apmērā. Projekta 
īstenošanas kopējās izmaksas atbilstoši iepirkuma 
rezultātiem ir  EUR 123  913.   Projekts paredz izbūvēt 
gumijota seguma skrejceļu ar piecām joslām 100 m 
garumā, pirms tam sagatavojot atbilstošu pamatni, kā arī 
izbūvēt iežogotu jaunu basketbola laukumu ar speciālu 
segumu. Līgumā noteikts, ka būvdarbi jāpabeidz sešu 
kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
Izpildīto darbu garantijas laiks 60 mēneši. Šiem darbiem 
paredzēts lūgt aizņēmumu Valsts kasē .

  Izsludināts iepirkums „ Tautas tērpu 
izgatavošana un piegāde”. Iepirkuma priekšmets 
sadalīts un sastāv no 3 iepirkuma priekšmeta daļām – 
tautas tērpu izgatavošana un piegāde Tērvetes novada 
kultūras nama jauktajam korim „Tērvete”, tautas tērpu 
izgatavošana un piegāde Tērvetes novada kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvam „Avots” un tautas tērpu 
izgatavošana un piegāde Tērvetes novada Bukaišu 

deju kopai „Vārpa”. Darbu izpildes termiņš paredzēts 
četri mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26. 
augustam.

  Sakarā ar to, ka dzeramā ūdens kvalitātes 
rādītāji atsevišķās pozīcijās pārsniedza normas, ir veikti 
nepieciešamie remontdarbi Augstkalnes atdzelžošanas 
iekārtu darbības uzlabošanai. Līgums tika slēgts ar SIA 
„Domos serviss”, darbu izmaksas sastādīja  3 948 EUR, 
t. sk. PVN.

Savukārt septembra mēnesī paredzēts demontēt 
nolietojušos Dzeguzēnu ūdens atdzelžošanas iekārtu 
un uzstādīt jaunu paātrinātās filtrācijas dzelzs attīrīšanas  
iekārtu Prior IRA14T. Plānotās būvdarbu izmaksas 9584 
EUR.

  18. augustā ir pabeigta dzīvojamās mājas 
„Labrenči” siltuma apgādes sistēmas modernizācija. 
Uzstādīta kokskaidu granulu apkures sistēma „Grandeg 
Turbo” ar 200 kW katla jaudu. Garantijas termiņš 
izpildītajiem darbiem 60 kalendārie mēneši. 

  Pabeigta būvprojekta izstrāde Tērvetes novada 
grants ceļa Te-5 Dambīši – Kaijas rekonstrukcijai. 
Projekts tiek atbalstīts ES Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” programmas ietvaros. Projektu izstrādāja 
SIA „Rūķis AG”.  

  Ir pabeigti Tērvetes kultūras nama pirmajā kārtā 
paredzētie darbi. Veikta elektroinstalācijas pārbūve un 
skatuves daļā nomainītas atbalsta konstrukcijas. Darbus 
veica SIA „A-T Trade Music”. Kopējās izmaksas 8851 
EUR, t.sk. PVN.

  8. augustā Tērvetes novada domes telpās 
notika VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtītā projektējamā 
objekta „Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-
Tērvete- Lietuvas robeža (Žagare) posma 28,35-43,55 
km pārbūves būvprojekta” apspriešanas sapulce. Tajā 
piedalījās tehniskā projekta autori no SIA „Polyroad”, 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis un Tērvetes novada 
domes atbildīgie darbinieki, lai projektēšanas gaitā tiktu 

iekļauti pašvaldības ierosinājumi projekta pilnveidošanai.  
Rekonstrukcija paredzēta 15 km garā posmā. Viss 
ceļa posms atrodas Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā. Sapulces protokolā tika iekļauti septiņi 
pašvaldības izteiktie ierosinājumi.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
  Par dokumentu apstiprināšanu pedagogu 

darba samaksai
Pamatojoties uz jaunajiem MK  2016.  gada 5. 

jūlija noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” un MK  2016.  gada 5. jūlija noteikumiem 
Nr. 447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 
Tērvetes novada dome apstiprināja noteikumus “Kārtība, 
kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto 
mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības pedagogu darba samaksai”, kas spēkā stājās 
2016. gada 1. septembrī. 

  Par štata vienības papildināšanu
Sakarā ar darba laika maiņu Augstkalnes vidusskolas 

pirmsskolas grupā „Zvaniņi”, Dome pieņēma lēmumu, ka 
ar 2016. gada 1. septembri tiek papildināts Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” štatu saraksts 
ar 0,25 aukles štata vienību. 

  Pašvaldības kapitālsabiedrības izveide 
komunālo pakalpojumu sniegšanai un īpašumu 
apsaimniekošanai

Dome lēma - Aktualizēt Tērvetes novada Attīstības 
programmas 2012.-2018. Rīcības plānu, iekļaujot 
Rīcībā Nr. 26 „Pašvaldības darbības profesionalitātes 
un efektivitātes uzlabošana” uzdevumu Nr. U26.5. 
„Pašvaldības kapitālsabiedrības izveide komunālo 
pakalpojumu sniegšanai un īpašumu apsaimniekošanai 
pēc paredzētās rīcības izvērtējuma, ja citādā veidā nav 
iespējams efektīvi sasniegt komunālo pakalpojumu 
sniegšanas un īpašumu apsaimniekošanas veikšanu”. 

  Par aizņēmumu Valsts kasē
Pieņemtais lēmums - Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt 
atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR  93450,00   
apmērā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma  „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta 
Nr.16-06-AL30-A019.2201-000001 „Kroņauces stadiona 
pārbūve” īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku 
līdz 2016. gada 20. decembrim.   Aizņēmumu ņemt uz 
20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 
gadu no līguma noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu 
garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

  Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu 
nomā

Dome lēma, ka, sākot ar 2016.gada 1.septembri 
iznomāt Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes vienības daļu 0,4 ha kopplatībā 
personiskās palīg saimniecības vajadzībām pašvaldības 
zemes īpašumā ”Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes 
pagasts, un 0,2 ha kopplatībā personiskās palīg-
saimniecības vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā 
”Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, nosakot 
nomas termiņu uz 5 gadiem.

  Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
Pamatojoties uz personas iesniegumu, Tērvetes 

novada dome pārtrauca zemes nomas tiesības uz Tērvetes 
novada pašvaldības zemes gabalu 0,05 ha platībā lauka 
masīvā „Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts.

  Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes 
gabala “Skujas” sadalīšanai

Domes atzina par nepieciešamu zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skujas” Bukaišu 
pagasts, sastāvā esošās zemes vienības 9,26 ha sadalīšanai 
divās daļās, atdalot no tās 3,32 ha platību.  

Pēc protokola materiālu apkopoja  Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Oskars Andrušāns ar darba kolēģiem Artūrs Reiniks ar kolektīvu



Izmantosim Tērvetes novadā sarūpēto iespēju
Saglabājot skolas tradīciju otrā mācību gada 

dienā doties rudens pārgājienā, nolēmām šoreiz 
apmeklēt Tērvetes vēstures krātuvi bijušajā Tērvetes 
skolā. Un nebijām vīlušies gan novadpētniecības 
materiālu, senlietu klāsta daudzveidībā, gan 
vadītājas Māras Erdmanes pārdomāti, lietišķi 
organizētās darbības iepazīstināšanā ar tiem.

Ar interesi piedalījāmies konkursos par 
Tērvetes senvēsturi  un mūsdienām, par rakstnieci 

Annu Brigaderi, arī seno darbarīku atpazīšanā, 
un  to izmantošanas noskaidrošanā. Iepazinām 
dažādu audumu agrāko izgatavošanas veidus, 
maizes cepšanu, piena pārstrādi, gaismas avotus, 
mācījāmies rakstīt ar tintes spalvu.

Pēc vadītājas vaicājuma, kad bija vieglāk dzīvot 
agrāk vai tagad, atskanēja vienbalsīgs –tagad.

Par šo tikšanos sakām sirsnīgu paldies 
skolotājai Mārai, esam kļuvuši gudrāki, tagad 
varēsim saprast daudzus vārdus seno autoru 
darbos latviešu valodā, vēlāk mācoties vēsturi. 

Ļoti gribu ieteikt skolu klašu grupām 
izmantot šo sagādāto iespēju skolēnu zināšanu 
padziļināšanā tepat mūsu novadā. Pie viena vēl 
var apmeklēt netālo Māla krauju jeb Tērvetes 
Staburagu, purviņu un Koku taku LVM dabas 
parkā Tērvetē un ekskursijas laiks ir skaisti, 
bagātīgi aizpildīts bez liekiem tāliem braucieniem 
un izdevumiem.  

Skaidrīte Urbāne,
 Augstkalnes vidusskolas struktūrvienības 

Bukaišu skola skolotāja

Mūsu jaunieši piedalās neformālajā izglītībā
Laikā no 14. - 16. augustam jauniešu aktivitāšu 

mājā “Zaļkalni” norisinājās neformālās izglītības 
apmācības “Nacionālie dārgumi”.

Pirmajā apmācību dienā jaunieši iepazinās 
viens ar otru, izprata, kas ir vide un patriotisms, 
kā ārējā vide atspoguļo cilvēka iekšējo pašsajūtu un 
centās noteikt faktorus, kas vidi ietekmē.

Pēc tam bija iespēja izpētīt apkārt esošās 
ekosistēmas un pēc izzināšanas prezentēt tās. 
Rezultātā jaunieši labāk izprata, cik daudz dažādu 
dzīvu  radību ir iespējams ietekmēt izjaucot 
ekosistēmas līdzsvaru. 

Pēcāk jaunieši izstrādāja paši savus maršrutus 
pa Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un 
iepazīstināja citus ar tiem. Jaunieši lieliski saprata, 
ka nav jābrauc uz ārzemēm, lai iepazītu kaut 
ko jaunu - arī tepat ir gana daudz interesantā. 

Noslēgumā tika ģenerētas idejas patriotisma 
nedēļai izglītības iestādēs un jauniešu iniciatīvu 
centrā.
      Trešajā apmācību dienā jaunieši devās aplūkot 
Cēsu novada “nacionālos dārgumus” - viduslaiku 
pili, zinātnes centru Zinoo u.c. 

Pateicoties apmācībām, jauniešiem bija iespēja 
tikt pie daudzpusīgāka priekšstata par vidi un 
patriotismu.

Apmācības īstenotas projekta “Esmu 
TĒRVETnieks!” ietvaros. Projekts īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2016.gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros.  

Katrīna Freimane,
Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu interešu 

pulciņa vadītāja

Ja ir sapnis, meklē iespējas!
Laikā no 21. 

jūnija līdz 17. 
jūlijam ikvienam 
interesentam bija 
iespēja piedalīties 
N a r v e s e n 
i z s l u d i n ā t a j ā 
k o n k u r s ā 
j a u n i e š i e m 
„Diena kā 
piedzīvojums!”. Šo 

iespēju izmantoja Tērvetes novada Augstkalnes 
vidusskolas 9. klases skolnieks Dāvis Vārceris.

Kas viņu mudinājis, kāda  bijusi iecere, 
intervijā ar Dāvi viņš stāsta:

„Mana ģimene ir ļoti saistīta ar IT jomu – 
mamma ir informātikas skolotāja un brālis ir IT 
spleciālists. Datorlietas mani interesē no pašas 
bērnības. Par robotiem daudz vairāk uzzināju 
Jelgavas Tehnikumā apmeklējot informatīvās 
dienas. Augstklanes vidusskolā, kurā es mācos 
jau vairākus gadus, apmeklēju Datorgrafikas 
pulciņu. IT jomā man īpašu sasniegumu nav, 
bet esmu piedalījies gan skolas, gan strapnovadu 
matemātikas olimpiādē, un matemātika zināšanas 
ir svarīgas programēšanas apguvē. Arī  jebkurš 
mobilā telefona lietotājs veic progrāmēšanas 
darbības.

Šis bija pirmais projekts, kurā es uzdrīkstējos 
piedalīties. Citas akcijas vai konkursus šajā jomā 
līdz šim nebiju pamanījis.

Piedalīties konkursā mani pamudināja 
mamma un māsīca Liene, viņas arī palīdzēja 
ar padomu pieteikuma veidlapas aizpildīšanai 
tiešsaistē Narvesen mājas lapā.

No Zemgales reģiona mēs bijām divi galvenie 
pretendenti, kas cīnījās par galveno balvu. Par 
manu ideju nobalsoja teju 5600 interesentu, kas aiz 
manis atstāja otru dalībnieci no Auces novada.

Manas idejas atbalstītāji varēja balsot vienu 
mēnesi, patiesībā tas ir ļoti ilgi..

Lai īstenotu savu konkursā pausto ideju, esmu 
noskatījis interneta veikalā robota komplektu, 
“Arduino Robot”. Robotu pats saskrūvēšu un 
saprogramēšu. Šis robots varēs izpildīt dažādas 
vienkāršas darbības.

Šobrīd, lai īstenotu savu ieceri, ar Narvesen 
tiks parakstīts līgums par naudas balvas iegūšanu. 
Tad tikai atliks internetā nopirkt noskatīto robota 
komplektu.”

Vēlēsim Dāvim veiksmi, lai Narvesen un 
viņa lolotais piedzīvojums īstenojas! Izvēlēsimies 
iespēju savu sapņu piepildījumam!.  

Ar Augstkalnes vidusskolas 9. klases skolnieku 
Dāvi Vāceri sarunājās

Inita Roze,
izglītības darba koordinātore

Ikviens aicināts piedalīties...
Š.g. 16. septembrī Augstkalnes vidusskolā notiks vēl Tērvetes novadā nebijis pasākums „Karjeras 

diena 2016”. Pasākuma laikā ikviens pasākuma apmeklētājs tiks iepazīstināts ar divu uzņēmīgu cilvēku 
karjeras veiksmes stāstiem.

Pasākumā pirmo reizi tiks demonstrēta dokumentālā filma par Tērvetes novada mājražotājiem. Uz 
filmas pirmizrādi tiek aicināts ikviens interesents, īpaši jaunieši, kas ir savas karjeras izvēles sākumā.

Pasākums tiek īstenots projekta 
“Esmu TĒRVETnieks!” ietvaros, 
kas tiek īstenots IZM Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2016. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros, un  “Valsts Lauku tīkla 
aktivitātes „Lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares 
popularizēšana vispārizglītojošajās 
skolās”” ietvaros.

Vairāk informācijas un pasākuma 
programma ej.uz/karjeras_diena2  

Katrīna Freimane,
Tērvetes novada JIC interešu 

pulciņa vadītāja

2015. gada 15. decembra MK noteikumi nr. 729, kas izdoti 
saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, nosaka

2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku 
tām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Mācību gads sākas 2016. gada 1. septembrī. 
1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem 
mācību gads beidzas 2017. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācības beidzas 12. 
maijā, bet mācību gads beidzas 9. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācības beidzas 12. 
maijā, bet mācību gads beidzas 16. jūnijā.
9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti 
no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, 
mācību gads beidzas 31. maijā.
Pirmais semestris ilgst no 1. septembra līdz 
21. decembrim.
Otrais semestris ilgst:
·	 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem 

– no 5. janvāra līdz gada 31. maijam.
·	 9. klases izglītojamiem – no 5. janvāra līdz 

9. jūnijam.

·	 12. klases izglītojamiem – no 5. janvāra 
līdz 16. jūnijam.

Rudens brīvdienas no 24. oktobra līdz 28. 
oktobrim.
Ziemas brīvdienas no 22. decembra līdz 4. 
janvārim.
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases 
izglītojamiem – no 13. marta līdz 17. martam.
Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem 
no 20. marta līdz 24. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. 
klases izglītojamiem – no 1. jūnija līdz 31. 
augustam.
Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu 
par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 
1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas 
organizē otrajā semestrī.

23. septembris  – 
Olimpiskā diena 
Latvijas skolās!

Arī abas Tērvetes novada skolas un 
pirmsskolas izglītības grupas pl. 10.00 
pulcēsies Olimpiskās dienas atklāšanā.

Šajā gadā pasākums tiek veltīts Olimpiskā 
sporta veida – volejbola popularizēšanai.

Dienas devīze ir „Padod bumbu!”

Informācijai sekojiet skolu e-klasēs vai 
www.tervetesnovads.lv

Izglītība

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska 
apsveikums jaunajā mācību gadā

Mums ir dotas vienas no lielākajām vērtībām - brīvība un drošība. Vērtības, kas sniedz mums 
iespējas veidot savu valsti un darīt to labāku mūsu bērniem. 1.septembra svētku sajūtās daudzu 
prātos ir jaunas apņemšanās. Tas ir mirklis apzināties, kas mums jau ir. Labo apņemšanos mērķtiecīga 
piepildīšana ir tikai pašu rokās. Lai sasniegtu nospraustos mērķus, ir jābūt gataviem pārmaiņām, 
darbam un rīcībai.

Skolēniem novēlu gūt izziņas prieku, ko sniedz jaunas zināšanas, iespējams, atklāt jauna 
pētnieka garu, būt radošiem, ļaut vaļu fantāzijai un brīvam domas lidojumam. Apjaust, ka šķietami 
neiespējamais ir iespējams. Neapstāties, ja pie pirmā mēģinājuma eksperiments neizdodas. 
Neklausīties skeptiķos un noliedzējos, bet rīkoties apņēmīgi, ar pārliecību. Un ticiet - būs, kas seko. 
Mācīties no gudrajiem, sniegt padomu, ja to prasa. Izzināt jauno, vērt vaļā jaunus apvāršņus, ko sniegs 
skola, skolotājs un zināšanas. Apzināties, ka viss, ko dari, ir paša labā un ka ieguldītais darbs nesīs 
augļus.

Vecākiem novēlu būt atbalstam jūsu bērna īstā “Es” meklējumos. Esiet labākais draugs un 
padomdevējs. Ļaujiet eksperimentēt, izzināt jauno ar apdomu. Māciet visgrūtāko dzīvē - atbildību. 
Pret jauno personību izturieties ar cieņu un atbalstu. Lai mīlestība un rūpes ir skolēna drošās mājas 
un patvērums grūtajos brīžos.

Skolotājiem novēlu labu pārmaiņu gadu. Lai izdodas gūt gandarījumu par katru panākumu, ko 
esat spējis sasniegt un ļaut uzplaukt jaunās personības dzīves meklējumu ceļā. Spējiet iedvesmot un 
aizraut līdz šim nezināmajā! Atklāt, ka šķietami sarežģītais ir vienkāršs. Radiet vēlmi domāt, meklēt 
kopsakarības, vērtēt, kas ir patiess, kas viltus. Ticu, ka izdosies atklāt jaunus talantus un izcilības, zelta 
rokas un nākamos amata meistarus! To apliecina mūsu spožie talanti un izcilības, kas nes Latvijas 
vārdu pasaulē un kuru personības panākumu pamatā ir bijis nenovērtējams skolotāja darbs.

Sirsnīgi sveicu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus jaunā mācību gada sākumā. 
Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads!

NĀC UN pIEDALIES!

Biedrība „Tērvetnieki” īsteno projektu „Tava roka manējā!”
Š.g. 16. augustā Tērvetes novadā dzīvojošie 

jaunie vecāki tika aicināti uz nodarbību „Pičiņu, 
pačiņu austiņām!” ģimenes atbalsta centrā ”Bērnu 
pasaule”, Tērvetes pagastā, „Labrenčos”-1. Ar šo 
nodarbību aizsākās radošo nodarbību cikls biedrības 
„Tērvetnieki” projekta „Tava roka manējā!” ietvaros.

Projektā 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.

Otra nodarbība „Jūties skaista!” – 23.augustā 
notika Tērvetes novada kultūras namā. 

Septembrī plānotas vēl divas nodarbības, ko 
vadīs Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības 

centra speciālisti. 
13. septembrī pl. 13.00 Tērvetes kultūras 

namā „Saskarsme un konfliktu risināšana. Kur 
meklēt palīdzību krīzes/problēmu situācijā”.

27. septembrī pl. 13.00 Bukaišu tautas namā 
„Lidoņi” nodarbība „Pelēkais zvirbulis un citi”, 
kur runāsim par to, kā ļaut bērnam būt citādākam 
(sabiedrības šabloni un individualitāte).

Radošo nodarbību cikls noslēgsies oktobrī. 
Informācija par oktobra 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



policija informē

pašvaldības policija informē   
Augusta mēnesī pašvaldības policija 

saņēma 4 iesniegumus, divus no Tērvetes, 
vienu no Augstkalnes un vienu no Bukaišiem. 
Visi iesniegumi saistīti ar sadzīviska rakstura 
problēmām. 

Mēneša laikā sastādīti divi Administratīvo 
pārkāpumu protokoli par alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā. Viens protokols sastādīt 
Kroņaucē, otrs – Augstkalnē. Abi protokoli 
sastādīti par identisku pārkāpumu – alkohola 
lietošanu sabiedriskā vietā, autobusu pieturās. 
Vienlaikus atgādinām, ka pārkāpums ir ne tikai 
alkohola lietošana, bet arī smēķēšana. Abos 
gadījumos vainīgajiem ir izteikts brīdinājums, 
atkārtotā gadījumā tiks piemērots naudas sods.

Atgādinām! Sodāma ir arī autobusu pieturas 
piegružošana.

Augustā saņemti vairāki zvani no 
iedzīvotājiem ar lūgumu pēc konsultācijām, kā 
rīkoties dažādos gadījumos. 

Šajā mēnesī  jau atkal viens bezsaimnieku suns 
nogādāts Saldus patversmē. Vēlamies atgādināt, 
ka ne tikai suņi vai kaķi ir jāpieskata, bet 
saimniekiem jābūt atbildīgiem arī pret lielākiem 
mājdzīvniekiem. Ir konstatētas situācijas, ka 

dzīvnieki noraujas no pavadas un var apdraudēt 
apkārtējo drošību.

Augustā nopietni strādāts kopā ar Bāriņtiesas 
darbiniekiem un Sociālo dienestu. Īsi pirms 
mācību gada ir apsekotas vairākas novadā 
dzīvojošās nelabvēlīgās ģimenes, t.sk. pārbaudīts, 
vai un kā bērni sagatavojušies skolai. 

JAUnā MācīBU GADA SāKUMā
1.septembrī Pašvaldības policija strādāja 

pie skolām, un arī turpmāk policija pievērsīs 
uzmanību tam, kāda ir skolēnu uzvedība pie 
skolām. Vienlaikus aicinām arī pašiem skolēniem 
būt uzmanīgiem!

2.septembrī Augstkalnes vidusskolā 
Adaptācijas dienas ietvaros Pašvaldības policijas 
darbinieki tikās ar 1. – 4.klašu skolēniem un 
diskutēja par satiksmes drošību, uzvedību skolā, 
mācību stundās, skolēnu autobusos. Ļoti atsaucīgi 
un zinoši bija 3. klases skolēni, kar erudīti 
piedalījās diskusijās. Vismazākajiem skolēniem 
tika pasniegtas CSDD sarūpētās grāmatas un 
nelielajos konkursiņos kā balva tika pasniegta – 
atstarotājs. 

ATGāDInāJUMS VEcāKIEM!
Ir sācies mācību gads! Lai bērni varētu sekmīgi 

mācīties, liels lūgums, Jums vecāki - pasekojiet 
līdzi saviem bērniem, cik ilgi viņi atrodas ārpus 

mājas vakaros! Nepieļaujiet to, ka bērns mājās vēl 
nav atgriezies pl. 22.00, jo viņiem ir jāievēro savs 
dienas režīms, lai nav jākavē skola, lai sekmīgi 
varētu visam sekot līdzi mācību stundās. Vakara 
reidos policisti nopietni šī lūguma izpildei pievērsīs 
uzmanību. Neradīsim sev problēmas!  

Valsts policija informē
Augusta mēnesī Valsts policija no Tērvetes 
novada saņēmusi 25 izsaukumus.
•	 Augusta mēnesī Valsts policijas palīdzība bija 

vajadzīga triju konfliktu risināšanā, tie bija 
izcēlušies gan starp draugiem, starp paziņām, 
gan kādā ģimenē.

•	 Citā ģimenē izcēlās konflikts, kura laikā, 
pielietojot vardarbību, notika laupīšana. Šobrīd 
par nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess.

•	 Citā gadījumā, aizturot vainīgo personu par 
laupīšanu, tika gūti miesas bojājumi. Rezultātā 
ir uzsākts kriminālprocess.

•	 Savstarpējā konfliktā, izceļoties kautiņam, tika 
nodarīti vairākām personām nopietni miesas 
bojājumi. Par nodarījumu vienā gadījumā 
ir uzsākts kriminālprocess, otrā – uzsākta 
Administratīvā lietvedība.

•	 Savukārt citā konfliktā persona guva 
sejas sasitumus. Par notikušo ir uzsākta 

Administratīvā lietvedība.
•	 Pie kādas mājas Kroņaucē tika konstatēts, ka 

automašīnai ir noņemti dekoratīvie diski, par 
laimi diski tika atgūti.

•	 Kroņaucē tika konstatēts fakts, ka no traktora 
ir nozagts akumulators. Tai pašā dienā tika 
konstatēta arī otra zādzība – no mājas pagalma 
tika nozagts akumulators un alumīnija muca. 
Par šo gadījumu ir uzsākts kriminālprocess.

•	 No kāda īpašuma lauku virtuves tika nozagti 18 
kg gaļas.

•	 Kāda automašīna, stumjoties atpakaļgaitā, 
sabojāja ēkas ieejas slieksni.

•	 Augstkalnes pagastā tika aizturēts velosipēdists, 
kas nevarēja uzrādīt dokumentus.

•	 Valsts policija saņēma informāciju par to, ka 
kaimiņu dzīvoklī notiekot trokšņošana, kas, 
policijai ierodoties notikuma vietā, netika 
konstatēta.

•	 Trīs gadījumos policistiem nācās palīdzēt 
meklēt personām pazaudēto pasi.

•	 10. augustā Bukaišos tika konstatēts, ka deg 
labības lauks, savukārt dzīvoklī Kroņaucē dega 
dīvāns..  

Informāciju apkopoja 
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Dažādi

Sagaidīts 100 000. apmeklētājs LVM dabas parkā Tērvetē
Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē 

augusta beigās sagaidīts skaists brīdis – sveikts 
2016. gada 100 000. apmeklētājs.

     

   Laimīgo ieejas biļeti parkā saņēma mazais 
jumpravnieks – divgadnieks Oskars. Viņš LVM 
dabas parku Tērvetē apmeklēja ar vecākiem, 
vecmāmiņu un radu ģimeni.

Abas ģimenes atzina, ka pasakainajā mežā 
pēdējo reizi ciemojušās pirms trīs gadiem. Gan lieli, 
gan mazi izteicās atzinīgi par acīm redzamajām 
pārmaiņām – jauno koka tiltu un sakārtoto 
infrastruktūru. Pieaugušie un ģimeņu atvases 

ar neviltotu prieku atzina, ka jūtas pārsteigti un 
saviļņoti par šādu pārsteigumu.

2016. gada 100 000. apmeklētājam un viņa 
ģimenei šajā svētku dienā bija sarūpēti vairāki 
pārsteigumi – dāvāta iespēja bez maksas apmeklēt 
parku, uzkāpt Tērvetes koka skatu tornī un 
doties svētku braucienā ar Pasaku bānīti. Kuplais 
radu pulciņš saņēma arī uzņēmuma dāvanas 
– daudzfunkcionālas galvassegas, atstarotājus, 
lietussargu, parka mākslinieces veidotās krāšņas 
lasāmās un krāsojamās grāmatas.

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē 
ik gadu vērojams stabils apmeklētāju plūsmas 
pieaugums, un jau pēdējos četrus gadus dabas 
draugu skaits pārsniedz 100  tūkstošus. Jāmin, ka 
pagājušajā gadā tūristu skaits sasniedza lielāko 
apmeklētāju skaitu parka pastāvēšanas vēsturē – 
149 tūkstošus.

LVM dabas parks Tērvetē vairākkārt atzīts par 
ģimenei draudzīgu vietu, kas rūpējas par interesantu 
un daudzveidīgu atpūtu visām paaudzēm. Rudenim 
tuvojoties, parka saime vēl jauku, aktīvu un 
gandarījumiem bagātu atpūtu dabā!  

Lilita Kauste,  LVM dabas parks Tērvetē 
informācijas centra vadītāja

Augstkalnes pagasta seniori devās ekskursijā uz Rīgu
Š.g. 30. augustā Augstkalnes pagasta seniori devās savā ikgadējā ekskursijā. Šogad apmeklējam Latvijas 

Nacionālo bibliotēku, kura ir vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka. 
       Ekskursijas laikā mēs apskatījām ēku, uzzinājām 
daudz interesanta un noderīga arī par bibliotēkas 
darbību. Vispirms iespaidīgā grāmatu siena visas ēkas 
augstumā, kuras daļu veido iedzīvotāju ziedotās 
grāmatas ar speciāliem novēlējuma ierakstiem. Šī 
akcija joprojām turpinās – arī mēs varam ziedot savu 
mīļāko grāmatu ar ierakstu sienas papildināšanai. 
Interesants bija albūms “Terra Mariana”, kas pieejams 
arī Tērvetes bibliotēkā.  

Ekskursijā bija iespējams redzēt ne tikai 
bibliotēku, bet arī paskatīties uz Rīgu no lieliska skatu 
punkta – ēkas 11. stāva. Šis stāvs izvietots kronītī vai 
kā citi saka – atvērtajā grāmatā uz ēkas jumta. 

      Tālāk ceļš veda uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu Rīgā, kurš ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā. 
Tur daudzus pārsteidz ļoti krāšņi ziedošais dāliju un fuksiju dārzs. 

Turpinājām ekskursiju Jūrmalā Dzintaros un izstaigājam Jomas ielu, kas ir viena no vecākajām ielām 
Jūrmalā un piedzīvojusi visādus laikus un pārvērtības. Pie jūras gan piedzīvojām stipru vēju un milzīgus 
viļņus. 

Ekskursijas noslēgums bija maizes ceptuvē “Lāči”, kur notika ekskursija gida pavadībā, iepazīstot īstas 
rudzu maizes gatavošanas tradīcijas. Ekskursijas laikā vērojam, kā top “Lāču” maize, un varējām nobaudīt 
dažādus našķus, bet pēc ekskursijas devāmies uz “Lāču veikalu” nopirkt gardumus. Ir vērts tur visur būt, 
apskatīt! Noteikti iesakām arī visiem izmantot dažādās iespējas aizbraukt un redzēt to visu pašiem.  

Olita Misule, Augstkalnes pagasta Sociālā dienesta darbiniece

Tērvetes un Bukaišu pagastu Seniori apceļoja Kurzemi
Šogad devāmies uz Kurzemes pusi. Lai arī laiks 

īpaši nelutināja, tas netraucēja apskatīt plānotās 
vietas, iepazīt dažādus cilvēkus un viņu hobijus, 
kā arī gūt jaunus iespaidus. Saldus novada Zirņu 
pagasta „Ziķu” mājās saimnieko Andris Bušinskis, 
kas saimniecībā nodarbojas ar lopkopību. 
Nevar nepamanīt plašo ābeļdārzu, upenes, 
lauksaimniecības tehniku.  

Saimnieks sagaida mūs pie simpātiska 
namiņa bišu šūnas formā – tas ir mūsu intereses 
objekts. Andris ir kino-foto vēstures entuziasts, 
tāpēc likumsakarīgi, ka viņa īpašumā ir kino-
foto aparatūras un piederumu ekspozīciju, kas 
stāsta par kino un foto ierīču attīstību jau kopš to 
pirmsākumiem. Īpaši ekspozīcijas izvietošanai 
arī ticis uzbūvēts šis guļbūves namiņš. Sarunas 
raisās gan par kino, foto, gan par dažādām  
lauksaimniecības tēmām.

Tālāk ceļš ved uz Rudbāržu pagastu Skrundas 
novadā. 

Pa simtgadīgu liepu aleju nonākam  Viesu 
mājās „Ģarīkas” . Māja iekārtota senā, nelielā lauku 
muižas ēkā. Saimnieki nodarbojas ar netradicionālo 
lauksaimniecību – šitaki sēņu audzēšanu. Gan ar 
gida, gan ar īsfilmas palīdzību uzzinām, ko piedāvā 
viesu māja un kāds ir sēņu audzēšanas process. 
Karstā un gardā sēņu zupa mums šai rudenīgajā 
vasaras dienā ir tieši laikā.

Ceļojums turpinājās Kuldīgā. Seniori izvēlējās 
šai dienai un sev labāko pilsētas apskates veidu 
– kāds izmantoja iespēju izbraukt ekskursijā pa 
pilsētu ar vilcieniņu Ludis jeb Goldingen Train, 
kāds apskatīja pilsētu kājām, kāds baudot tējas tasi 
pie Ventas rumbas kafejnīcā.

Apmetot loku pa Kurzemi, mājupceļā 
iegriežamies vienā no Zemgales interesantākajiem 
objektiem – Tukuma salmu muzejā/ darbnīcā – 
vienīgajā  šāda veida muzejā Eiropā un pasaulē. 
Sētā sagaida liela Runča zābakos figūra. Rūķi, pūķi, 
pasaku tēli, mīlestības kolekcija, burukuģis un vēl 
daudz dažādu figūru no salmiem atrodas muzeja 
ekspozīcijā.  

Paldies enerģiskajiem senioriem par izturību 
šai ceļojumā!

Ineta Strazdiņa

30. septembrī pl.18.00 Tērvetes novada kultūras namā 

SENIORU BALLE
Vakara viesi – dziedātāji Kaspars Antess, Dzintars Čīča 

un pianists Anatolijs Livča. Izskanēs koncertprogramma 
„Ļikteņlīnijas”.

Tiem, kas pensionējušies periodā no 
2015.gada 1. oktobra  līdz 2016. gada 30. decembrim, 

lūgums pieteikties līdz 24. septembrim. 
Jums - ieeja ar ielūgumiem. 

Pieteikties pa tālruņiem pie sociālajiem darbiniekiem: 

Augstkalnē 27842693, Bukaišos 27840623 un Tērvetē 
27843419 

Dalības maksa senioriem un jauno senioru sveicējiem 
- 3,50 eiro. Pieteikšanās līdz 24. septembrim pa iepriekš 

norādītajiem telefona numuriem.
KURSĒS AUTOBUSS:

Klūnas – 17:00, SAC – 17:10, Koņauce- 17:20, Tērvete – 
17:30, Zelmeņi  - 17:40

Bukaiši- 17:00, Augstkalne- 17:20, Zelmeņi – 17:40

Kultūras afiša 
24. septembrī pl. 12.00
Tērvetes estrādē
LABREnČA TIRGUS
·	 Tērvetes novada mājražotāju un amatnieku 

tirdziņš
·	 Konkurss „Tērvetes novada dižķirbis-2016”  

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties ar 
savu lielāko, krāšņāko, apaļāko vai īpatnējas 
formas  dārzeni.  Īpaši gaidīsim jūsu 
izaudzētos ķirbjus.

·	 Latvju danču lustes Labrenča tirgus noskaņās
·	 Cienasts no Labrenču tirgus pusdienu katla 
·	 Ēdamu un neēdamu, lielu un mazu 

“pārsteigumu” izsole
·	 Radošās darbnīcas

26. septembrī pl.16.30
Tērvetes novada kultūras namā
“PELnRUŠĶīTE” ,Jaunā Liepājas teātra izrāde 
bērniem 
Ieejas maksa - 1,50

Visu septembra mēnesi 
Bites bibliotēkā 
skatāma INAS RAMATES tamborējumu(lakati, 
šalles) izstāde ”Dejo diegs ar adatiņu”.

Visu septembra mēnesi
Tērvetes bibliotēkā
skatāma novadnieces Jeļenas Belovas gleznu 
izstāde, Jelgavas tehnikuma studentes Magdas 
Madrevicas zīmējumi un Annas Brigaderes 
pamatskolas skolēnu apgleznoti akmentiņi.   

Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvtes novada kultūras nama mākslinieciskās 

daļas vadītāja

 „Ziķu” mājās 

Ar bānīti cauri Kuldīgai


