
65. dzimšanas dienā – Modri Vizneru

70. dzimšanas dienā – Antoņinu Misuli, 
Jevgeniju Rozīti, Genovaiti Stilbu un 

Jevgeniju Kormuškinu 

75. dzimšanas dienā – Raineldu Ogli, 
Ilmāru Mazuru un Aleksandru Vaičuku

80. dzimšanas dienā – Ilgu Lasenbergu

85. dzimšanas dienā – Liliju Stepīti
Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem Tērvetes 

novada oktobra mēneša 
jubilāriem, jo īpaši suminām:

Jūs dzimuši starp rudens bērniem,
To dzīvei rudens krāsas klāt,

Un rudens vēju dotās dziesmas,
Jums savā mūžā izdziedāt.

Ik grūtībās jums lepniem stāvēt,
kā mārtiņrozes salnās stāv,

Un atvasaras silto gaismu
Līdz pavasarim saglabāt.

/Lauma Daugiša/

Tapusi dokumentālā filma „Tērvete – Laimīgā zeme”
Š.g. 16. septembrī Augstkalnes vidusskolā 

tika organizēta “Karjeras diena 2016”, lai klausītos 
uzņēmēju veiksmes stāstos karjeras veidošanā, kā 
arī noskatītos vasaras viducī BM studio Zemgale 
jauniešu no Bauskas veidoto dokumentālo filmu 
“Tērvete- Laimīga zeme” par biedrības “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki” biedru ražotajiem 
produktiem, kas vienlaikus ir stāsts par Sprīdīti, kas 
atkal no jauna iepazīst Tērveti un tās darbīgos ļaudis.

BM Studio Bauska jauniešu vadītājs, filmas režisors Dmitrijs 
Ščegoļevs 

Paldies Sprīdīša lomas atveidotājam Kristiānam Liniņam!

Pēc pirmizrādes par filmu ikviens klātesošais 
pauž gandarījumu par tapušo kopdarbu, kurā 
sadarbojās Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu 
centrs, biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, 
SIA LLKC Dobeles nodaļas konsultantes un BM 
studio Zemgale jaunieši.

Interesenti filmu varēja noskatīties arī Labrenča 
tirgus pasākumā. 

Karjeras dienā piedalījās
Inita Roze, 

izglītības darba koordinatore

Dzīve ir košums
30. septembrī, Senioru dienas priekšvakarā, kultūras namā uz balli pulcējās 

Tērvetes novada seniori. Neviltots prieks par  ballētāju kuplo skaitu, teju 150!
Šajā vakarā tika sveikti tie, kas šogad sasnieguši pensionēšanās vecumu un bija 

pieteikuši savu dalību svētku pasākumam. Viņi nesamulsa no nedalītās uzmanības, 
kas viņiem tika veltīta. Zālē valdīja svētku noskaņa. Smaržoja pīrāgi un ziedi, tika 
dziedātas dziesmas un dejots kā jau svētkos nākas. Dzintars Čīča, Kaspars Antess 
un pianists Anatolijs Livča iepriecināja ar savu programmu ne tikai koncertā, bet arī 
ballē. Senioru balle izskanēja kā apliecinājums tam, ka dzīve ir košums. 

Ineta Strazdiņa, Tērvetes novada KN mākslinieciskās daļas vadītāja

Mirklis kā piedzīvojums
10. un 11. septembrī jauktais koris “Tērvete” piedalījās Māra Druvas režisētajā koncertizrādē “Mūsu saldā 

indes garša” Dobelē, Aucē un Augstkalnē. Sadarbība ar režisoru korim ir jau ilglaicīga, tāpēc uzaicinājumam 
piedalīties šajā projektā kolektīvs piekrita nešauboties. Pasākums sniedza gandarījumu gan korim, gan  triju 
novadu skatītājiem. 

Kopā ar Jāni Streiču, 
Karinu Lučiņinu, Irinu 
Tomsoni, daiļlasītājiem 
un citiem koriem tika 
pavadītas emocionāli 
piepildītas dienas. 
Atmosfēra – pasakaina, ar 
īpašu gaisotni Augstkalnē, 
kur uzvedums bija 
sasniedzis savu 
emocionālo kāpumu.  

Koriste Gaida Turka 
par uzvedumu: ”Esmu 
lepna un gandarīta par 
doto iespēju korim 
“Tērvete” piedalīties Māra 

Druvas muzikāli literārajā izrādē “Mūsu saldā indes garša”. Nekļūdīšos teikdama, ka visi izrādes dalībnieki 
izjutām lielu saviļņojumu, esot kopā ar mūsu slaveno režisoru Jāni Streiču, aktrisēm Irinu Tomsoni un Karinu 
Lučiņinu. Šādi pasākumi tautu saliedē, liekot paraudzīties uz dzīvi režisora “acīm”.

     Rūta Prīverte atzīst: 
“Man tas bija kas jauns – 
piedalīties šāda veida 
uzvedumā. Tā bija iespēja 
satikt tautā populārus 
kultūras cilvēkus. Ļoti 
patika viss kopumā - gan 
atmosfēra, gan kopā 
būšana ar kori, gan 
sadarbība ar 
māksliniekiem. Tā bija 
interesanta pieredze.”

Paldies visiem, 
kas bija kopā ar mums 
mirkļa piedzīvojumā 
Augstkalnē! 

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja 
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Domes priekšsēdētājas sleja

Labdien 
Jūsmājās!

Tik daudzkrāsainais 
un bezgala skaistais 
rudens liek apstāties,  
pavērties apkārt un 
atgādināt sev, ka pasaule 
ir brīnumaini skaista. 
Tie ir mirkļi, kad visu 

negatīvo gribas no sevis nokratīt un padomāt tikai 
pozitīvas un gaišas domas.  

Brīnišķīga tikšanās septembra mēnesī man 
bija ar žurnālistu un rakstnieku Ēriku Hānbergu.  
Ērika Hānberga dzīvē Tērvetei ir bijusi liela un 
neaizmirstama vieta, jo daudzu gadu garumā viņš  
savu veselību ir uzlabojis rehabilitācijas centrā 
”Tērvete”. Ir iepazīti cilvēki, iemīļotas Tērvetes 
dabas parka takas, sarakstīti neaizmirstami atmiņu 
stāsti. Rakstnieks ir teicis, ka parks un sanatorija 
viņu  izglāba. Nu ir pienācis mirklis, kad gribas 
Tērvetei pateikt paldies un uzrakstīt par to grāmatu 
- „Mana Tērvetes ieelpa”. Tad nu divu dienu 
garumā E.Hānbergs vēlreiz izbaudīja Tērveti,  
izjūtot  agrā rīta dvesmu un dabas mošanos, izjūtot 
to, ko baudīja daudzu gadu garumā, atrazdamies 
sanatorijā. Rakstnieka satikšanās ar rehabilitācijas 
centra un dabas parka darbiniekiem, kā arī jaunu, 
vēl neredzētu objektu apmeklēšana deva iespēju  
uzzināt  arī par šodienas Tērveti. Hānbergs ap sevi 
prot radīt omulīgu un pozitīvu vidi, bija  brīnišķīga 
sajūta atrasties viņam blakus un stāstīt par mūsu 
Tērveti. Gaidīsim grāmatas izdošanas svētkus uz 
pavasara pusi! Lai izdodas! 

Pozitīvas emocijas smēlos arī mūsu senioru 
pasākumā Tērvetes kultūras namā. Tas ir jauki, ka 
šo pasākumu atbalstīja tik daudzi mūsu novada 
iedzīvotāji, kas nolika savas rūpes un raizes pie 
malas,  iznāca no mājām, lai kopā baudītu svētkus, 
lai uz mirkli aizmirstos patīkamās mūzikas skaņās, 
draugu un paziņu sarunās. Paldies ikvienam, 
kas piedalījās šajā pasākumā, paldies Sociālajam 
dienestam un kultūras nama darbiniekiem  
par šī pasākuma tik sirsnīgu un emocionālu 
noorganizēšanu.

Savus darba svētkus oktobra pirmajās dienas 
svinēja mūsu skolotāji. Gribas novēlēt, lai mūsu 
skolotājiem ikdienas darbā pietiek pacietības, 
radošuma, mīlestības un izdomas, strādājot ar 
mūsu jauno paaudzi. Esiet patiesi un godīgi, tad 
Jūs arī tiksiet saprasti un mīlēti! Vēlos atgādināt, 
ka Tērvetes novada dome 21. oktobrī  visus novada 
skolu pedagogus aicina uz kopējām skolotāju 
dienas  svinībām Tērvetes kultūras namā.   

Nobeigumā nedaudz par saimnieciskām 
lietām. Esam uzsākuši organizēt ikgadējās 
iedzīvotāju sapulces. Esam jau tikušies ar Zelmeņu 
ciema un Kroņauces ciema iedzīvotājiem.  Priecē, 
ka uz sanāksmēm nāk pietiekami daudz cilvēku. 
Tas nozīmē, ka šādas tikšanās ir nepieciešamas.  
Tika izrunāti  māju apsaimniekošanas jautājumi, 
siltuma apgādes jautājumi, kā arī tika pārrunātas 
aktualitātes novadā. Nākošās tikšanās plānotas  
Labrenču mājas iedzīvotājiem, kā arī  Augstkalnē 
un Bukaišos.      

Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

visskaistākā mūsu pazīšanās zīme
ir prasme lidot bez spārniem

un bezbēdu vieglā smējienā uzdzirkstīt
pirms krāces pāriet

visskaistākā mūsu pazīšanās zīme
ir viegli viegli (kā smejot)

sudraba mākoņu maliņai pieķerties
dubļus ejot

visskaistākā mūsu pazīšanās zīme
ir nesalīt īgnuma lietū

un bezbēdu vieglā smējienā uzlidot - 
lai kā

lai kā ietu
/M.Laukmane./

Ikvienam Tērvetes 
novadā bijušajam un 
esošajam skolotājam 

sirsnīgs sveiciens 
profesionālajos svētkos!

Aicinām visus š.g. 2016. gada 21. oktobrī 
pl. 19.00 Tērvetes kultūras namā

uz kopīgu svētku mirkli un tikšanos ar 
aktrisi Karinu Lučiņinu

Tērvetes novada dome – 
Meža dienu 2016 dalībniece

1.oktobrī pie RC “Tērvete” īsi pirms ģimeņu 
sacensībām “Miķaļdienas sports” notika divu koka 
solu un divu atkritumu urnu atklāšanas pasākums, 
kas tika sarūpēti Tērvetes novada domei sadarbojoties 
ar Latvijas Pašvaldību savienību 2016. gada projektā 
„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 
SIMTGADEI”. Projekta moto: „Kopā nākotnes 
mežam!”

Projekta īstenošanā un atklāšanas pasākumā tika 
iesaistīti: RC „Tērvete” valdes priekšsēdētājs Valdis 
Grīnvalds, Tērvetes novada pašvaldības darbinieki 
– projektu koordinatore Dace Vācere, būvvaldes 
vadītāja Linda Mierlauka, Latvijas valsts mežu dabas 
parks Tērvetē pārstāvis Jānis Udrass, kas piedalījās 
mazo koka arhitektūras formu izveidošanā un izglītoja 
pasākuma dalībniekus to kopšanā.

Projekta finansētājs Meža attīstības fonds.
Informāciju sagatavoja 

Tērvetes novada domes projektu koordinatore 
Dace Vācere

Jubilāru Irinas Tomsones un režisora Jāņa Streiča sumināšana

Jauktais koris “Tērvete”

Video sižets www.tervetesnovads.lv



Domes sēde

Dome informē

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas novadu pašvaldībām šī 
gada septembrī uzsāka 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.

Aicinām ievērot principu - ESI ATKLāTS!
Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un 

pašvaldības iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir 
pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, 
kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. 
Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes 
darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba 
rezultātiem, iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. 
Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts pārvaldes 
un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.

Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu 
cilvēku datiem.  

Turpinājums nākošajā izdevumā

Tērvetes novada pašvaldība aicina 
pieteikt pretendentus uz pašvaldības 

apbalvojumiem
Mērķis:
GODInāT personu ieguldījumu novada attīstībā, nozīmīgu darbību 
saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada 
atpazīstamības veidošanā, kā arī nopelnus citās novadam nozīmīgās 
darbības jomās.
Ierosinājumus lūdzam iesniegt pagastu pārvaldēs vai novada domes 
sekretārei līdz 19. oktobrim. 
Papildu informāciju un iesnieguma veidlapu var saņemt pie pagastu 

pārvalžu vadītājiem, novada mājaslapā www.tervetesnov.lv 
(pašvaldība/dokumenti/nolikumi/Tērvetes novada domes 

apbalvojumi) vai pa tālr. 29284561, Sandra Latiša.

Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā
pirmsskolas izglītības grupās “Sprīdītis”

SKOLAS MĀSU uz 0,5 likmēm.
Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 (direktors Aldis Tisenkopfs)

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, Indriķis Vēveris, nepiedalījās 
Normunds Namnieks, kas atradās komandējumā
Sēdē tika izskatīti 27 darba kārtības jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu

  26. augustā noslēdzies iepirkums TND 2016/10 
„ Tautas tērpu izgatavošana un piegāde”. Tika 
saņemti astoņu pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot 
piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma slēgt 
iepirkuma līgumu ar V. Bļinkovas individuālo 
uzņēmumu “ MĀKSLA” par tautas tērpu izgatavošanu 
un piegādi Tērvetes novada jauktajam korim “Tērvete”  
par kopējo iepirkuma  cenu 7748,10 EUR un Tautas tērpu 
izgatavošanu un piegādi Tērvetes novada kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvam “Avots” par kopējo iepirkuma 
cenu 940,00 EUR, bez PVN.  Savukārt par iepirkuma 
daļu - Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Tērvetes 
novada Bukaišu deju kopai „Vārpa” noslēgts iepirkuma 
līgums ar SIA “ MUDURI “, līguma summa 3010,00 
EUR, bez PVN. Darbu izpildes termiņš paredzēts četri 
mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

 19. septembrī Dzeguzēnu ciematā tika uzstādīta un 
nodota ekspluatācijā jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas  
iekārta.  Darbus veica SIA “ Akva Centrs”. Būvdarbu 
izmaksas 9583,90 EUR, t.sk. PVN.

 12. septembrī ir pabeigta  Augstkalnes vidusskolas 
katlu mājas un apkures siltuma ražošanas sistēmas 
rekonstrukcija. Rekonstruēta katlu māja un uzstādīta 
kokskaidu granulu apkures sistēma „Grandeg Turbo” 
ar kopējo jaudu 400 kW . Darbus veica SIA “ EKOM 
SERVISS”. 

  Pabeigta būvprojekta izstrāde  Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu “Labrenči” pārbūve.  Projektu izstrādāja SIA 
„Ekostandarts Tehnoloģijas”. Projektēšanas izmaksas 
4114,00 EUR. Paredzamās būvdarbu izmaksas saskaņā 
ar projekta kontroltāmi 48 000 EUR, t.sk. PVN.

  8. septembrī noslēdzās iepirkums “ Kokskaidu 
granulu piegāde”. Plānots iepirkt 168 t kokskaidu 
granulas apkures nodrošināšanai pašvaldības katlu mājās 
“Labrenči”, “Augstkalnes vidusskola” un “ Virsaiši”. 
Saņemti piecu pretendentu piedāvājumi, no kuriem 
dārgākais bija SIA “ Latgales Granulas” 22663,20 EUR, 
bet lētāko cenu piedāvāja SIA “ Baltijas Ogles” 18748,80  
EUR, (111,60 EUR/t), bez PVN. Iepirkumu komisija, 
izvērtējot piedāvājumus, nolēma slēgt iepirkuma līgumu 
ar SIA “ BALTIJAS OGLES” par augstāk minēto cenu.

 12.septembrī noslēgts projektēšanas pakalpojuma 
līgums ar SIA “ J.E.F.” par projekta dokumentācijas 
izstrādi jauna elektroapgādes pieslēguma izveidei 
pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamajām mājām 
“Dzērvītes”, “Vālodzītes” un “Cīruļi”. Projekts paredz šo 
ēku dzīvokļiem izbūvēt individuālu elektrības uzskaiti. 
Projektēšanas izmaksas 1815,00 EUR, t.sk. PVN. Darba 
izpildes termiņš 100 kalendārās dienas.

  Projektu realizācija.
1. Septembrī noslēdzas Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras līdzfinansētais Tērvetes novada 
domes projekts „Esmu Tērvetnieks”. 
Visas plānotās aktivitātes ir izpildītas:

– neformālās izglītības apmācības „Es – dzimis 
līderis” (5 dienas);

– neformālās izglītības apmācības „Nacionālie 
dārgumi” (5 dienas);

– 3 sporta aktivitātes (velobrauciens, pludmales 
volejbola sacensības, orientēšanās sacensības);

– pasākums „Karjeras diena”;
23.septembrī notika projekta izvērtēšana.

2. Tiek īstenots LAD apstiprinātais Tērvetes novada 
domes projekts „Kroņauces stadiona pārbūve”. Stadiona 
pārbūves darbus atbilstoši iepirkumam veic SIA „Ceļu 
būvniecības sabiedrība „Igate””. Plānots, ka darbi tiks 
pabeigti š.g. oktobrī.
 3. VKKF izsludinātajā 2016. gada atklātajā projektu 
konkursā mērķprogrammā „Amatierteātris” ir sagatavots 
iesniegšanai projekts „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” 
iestudēšana Tērvetē”.

Tērvetes novada domes 
pieņemtie lēmumi
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Domes sēdē tika veikti saistošo noteikumu Nr. 8 
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2016. gada 28.  
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1„Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2016.gadam””. Pieņemtais lēmums 
- Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā 
redakcijā: “7.1  Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, 
kura deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes 
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Tērvetes 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar 
tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas 
maksas atvieglojumu launagam izglītības iestādes 
ēdnīcā, kuru izglītojamais apmeklē. Ēdināšanas maksas 
atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes 
apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam 
Tērvetes novada izglītības iestādēs”.
Par pirmsskolas izglītības grupām Tērvetes novada 
izglītības iestādēs
Pieņemtie lēmumi:

Ar 2016. gada 1. septembri noteikt sekojošus 
Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības 
grupu komplektēšanas principus: 
1. Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupā „Zvaniņi” tiek uzņemti audzēkņi, kuri līdz 
kalendārā gada 31. decembrim sasniedz trīs gadu 
vecumu;

2.  Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupā „Sprīdītis” tiek uzņemti audzēkņi, 
sākot no 1,5 gadu vecuma.

Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās 
mēneša darba algas likmes   noteikšanu
   Domes lēmums - Noteikt ar 2016. gada 1. septembri 
pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša darba 
algas likmi EUR 620,00. Par šādu lēmumu LIZDA ir 
izteikusi pateicību Tērvetes novada domei.
Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības 
nodrošinājumam

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības īstenošanu 
atbilstoši licencētajām izglītības programmām, 
Tērvetes novada dome vienbalsīgi veica grozījumu 
pašvaldības budžetā un novirzīja no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu novada izglītības iestādēm pedagoģiskā 
procesa nodrošināšanai laika posmā no 2016. 
gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim: 
1. Augstkalnes vidusskolai ar struktūrvienību Bukaišu 
skola - EUR 8863,00
2. Annas Brigaderes pamatskolai - EUR 1300,00.
Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu 
izglītības iestāžu direktoriem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, LR MK 
2016. gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” un Tērvetes novada domes 
noteikumiem „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”, Dome pieņēma lēmumu apstiprināt ar 2016. 
gada 1. septembri Tērvetes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītājiem sekojošas likmes un darba algas:
1. Lai saglabātu esošos skolas administratīvos štatus, 

Augstkalnes vidusskolas direktoram tika noteikta 
darba likme 0,9 ar atalgojumu 900 euro,

2. Annas Brigaderes pamatskolas direktoram tika 
noteikta 1 darba likme ar atalgojumu 950 euro.

Algas apmēru pēc LR MK 2016. gada 5.jūlija 
noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” nosaka skolēnu skaits izglītības iestādē.
Par klašu komplektēšanu novada izglītības iestādēs
  Pēc Tērvetes novada domes noteikumiem „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” ir noteikts, 
ka pamatizglītības un vidējās izglītības programmas 
apguvei vienā klasē minimālais skolēnu skaits ir 
8, savukārt, ja skolēnu skaits ir mazāks, par klases 
atvēršanu lemj pašvaldība.  
Šajā sēdē Domes pieņemtais lēmums - Atļaut ar 2016. 
gada 1. septembri Tērvetes novada izglītības iestādēs 
komplektēt klases ar sekojošu skolēnu skaitu:
1. Augstkalnes vidusskolā 1.klasi ar 7 skolēniem;
2. Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu 

skola apvienoto 5-6 gadīgo bērnu grupu ar 7 
skolēniem;

3. Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu 
skola veidot apvienoto klašu komplektus :

      3.1. 1./2. klasi - 9 bērni; 
      3.2. 3./4 klasi-  8 bērni.
4. Annas Brigaderes pamatskolā 4. klasi ar 6 

skolēniem, 8. klasi ar 6 skolēniem un 9. klasi ar 7 
skolēniem. 

Par atalgojuma noteikšanu sociālajam pedagogam
Ar 2016. gada 1. septembri Dome noteica Tērvetes 

novada sociālā pedagoga darba samaksu - EUR 680,00 
par vienu likmi un darba apjoms tika noteikts - 0,75 
likmes.
Par darba grupas izveidošanu Dome lēma –
1. Izveidot Darba grupu pašvaldības kapitālsabiedrības 

dibināšanas paredzētās rīcības izvērtēšanai sekojošā 
sastāvā:
Darba grupas vadītājs - Tērvetes novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks Sandris Laizāns;
Darba grupas vadītāja vietnieks - Tērvetes novada 
pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands;
Darba grupas locekļi: Tērvetes novada domes 
ekonomiste Sandra Latiša, Tērvetes pagasta 
komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis, Bukaišu 
pagasta komunālā dienesta vadītājs Ivars Ručevskis,  
Augstkalnes pagasta komunālā dienesta vadītājs 
Jānis Straksis.

2. Darba grupai līdz 2016. gada 30. novembrim 
veikt pašvaldības kapitālsabiedrības dibināšanas 
paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot tajā arī 
ekonomisko izvērtējumu un iesniegt ziņojumu 
Tērvetes novada domei.

3. Darba grupai, veicot pašvaldības kapitālsabiedrības 
dibināšanas paredzētās rīcības izvērtējumu, 
nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās 
konsultācijas ar komersantus pārstāvošām biedrībām 
vai nodibinājumiem.

Par izmaiņām štatu sarakstā
Deputāti pieņēma lēmumu - Grozīt ar Tērvetes 

novada domes 2015. gada 22. decembra sēdes Nr. 17, 11. 
paragrāfa lēmumu apstiprināto Tērvetes novada domes 
darbinieku štatu sarakstu sadaļā Notekūdeņu attīrīšanas, 
ar 2016. gada 1. novembri samazinot attīrīšanas iekārtu 
operatoru slodzes attīrīšanas iekārtās „Griezes” no 4 
slodzēm uz 0,4 slodzēm. 

Minētās izmaiņas ir nepieciešamas, lai optimizētu 
attīrīšanas iekārtu darbības uzraudzības kārtību un 
izmaksas.
Par sociālās aprūpes centru ”Tērvete” 

Dome apstiprināja SAC ”Tērvete” attīstības 
programmu 2017. - 2021. gadam un lēma Organizēt 
Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes vienības „Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, daļas 0,85 ha platībā nomas 
tiesību izsoli, nosakot nomas maksas sākumcenu EUR 
35,00 kalendārajā gadā, bez PVN.

Vienlaikus Dome noteica SAC “Tērvete” apkures 
tarifu 2016./2017. gada apkures sezonai - EUR 57,07 par 
vienu megavatstundu. 
Par dalību projektos
Deputāti atbalstīja lēmumus – 

 Piedalīties LAD izsludinātajā ELFLA pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot 
un iesniedzot pašvaldības projekta “Piebrauktuves  
izbūve A/S “Agrofirma Tērvete” birojam”  
pieteikumu. Projekta īstenošanu veikt no valsts 
un ES  piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un 
pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.  

 Piedalīties LAD izsludinātajā ELFLA pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un 
iesniedzot pašvaldības projekta “Pašvaldības ceļa 
Au 49 pārbūve” pieteikumu. Projekta īstenošanu 
veikt no valsts un ES piešķirtā atbalsta finanšu 
līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē.  

 Dome lēma piedalīties VKKF izsludinātajā 2016. 
gada atklātā projektu konkursā mērķprogrammā 
„Amatierteātris”, un iesniegt projektu „Ingas Ābeles 
lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē”. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas EUR 6736,00, t.sk. EUR 
3161,00 VKKF līdzfinansējums un EUR 3575,00 
Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā ar daļēju 
fonda finansējumu projekta īstenošanai garantēt 
pašvaldības papildu finansējumu.

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu
Domes pieņemtie lēmumi – 

 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Meldri”, Augstkalnes 
pagasts, zemes vienību 10,2 ha platībā. Atdalāmajai 
zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – 
„Zīlītes”, nosakot lietošanas mērķi– zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežābeles”, 
Augstkalnes pagasts, zemes vienību 7,94 ha 
platībā. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu – „Kakti” un noteikt lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

 Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu, 
sadalot nekustamā īpašuma „Līvi”, Bukaišu 
pagasts, zemes vienību divās atsevišķās zemes 
vienībās, 1,09 ha un 3,7 ha platībā, piešķirot 
sadalītajam nekustamajam īpašumam „Līvi” 
sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: zemes 
vienībai ar kopējo platību 1,09 ha atstāt iepriekšējo 
nosaukumu – „Līvi”, savukārt no zemes vienības 
atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 3,7 ha 
piešķirt nosaukumu – „Osēni”, Bukaišu pagasts, 
nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Atdalīt no nekustamā īpašuma „Tiltiņi”, Bukaišu 
pagasts, īpašumu 19,3 ha platībā un piešķirt jaunu 
nosaukumu – „Sniķeri”, nosakot īpašuma lietošanas 
mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Par atvaļinājuma piešķiršanu
Tika pieņemts lēmums - Piešķirt Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu 
ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2016. gada 24. oktobra 
līdz 2016. gada 31. oktobrim.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

2016. gada 22. septembrī tika sasaukta šī gada 13. Tērvetes novada domes sēde



Tēvu dienas pasākumi skolās 
Latvijā jau piekto gadu pēc kārtas svin Tēva 

dienu, tādējādi godinot tēva lomu ģimenē un 
sabiedrībā.

Labklājības ministrija uzsver, ka Tēva dienas 
mērķis ir popularizēt ideju, ka vīrietim kā tēvam 
ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni 
un bērniem. Tāpat tēviem ir svarīgi saņemt 
pateicību un mīļus vārdus par ģimenei veltītajām 
nesavtīgajām rūpēm. Tas ir iemesls, kādēļ 
Labklājības ministrija aicina šo dienu svinēt īpaši, 
novērtēt tēva lomu ģimenē un dalību stipras un 
stabilas ģimenes veidošanā.

Īpaši šajā gadā aicinājumam atsaucās arī 
Tērvetes novada skolas, aicinot bērnus un viņu 
tētus, arī māmiņas kā atbalstītājas uz kopīgām 
svētku aktivitātēm.

Tēvu un bērnu kopīgās aktivitātes tika 
organizētas Augstkalnes vidusskolā, Bukaišu skolā 
un arī pirmsskolas izglītības grupās „Sprīdītis”.

„Sprīdīšu” skolotāja Ligita Lacberga labprāt 
pastāstīja: „9. septembrī „Sprīdītī” tika svinēta 
Tēvu diena. Kuriem tētiem ir visstilīgākās ūsas? 
Protams, mūsu „Sprīdīšu” tētiem, kas ar tām 
labprāt dižojās.

Ar jautra orķestra skaņām pasākuma dalībnieki 
devāmies gājienā. Sporta laukumā tēti kopā ar 
bērniem piedalījās dažās stafetēs. Gaisā virmoja 
jauka atmosfēra un bērnu sajūsma par jauko kopā 
būšanu.  Pasākuma noslēgumā dalībnieki varēja 
našķoties ar veselīgām dabas veltēm.”  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Aizvadīta Olimpiskā 
diena Tērvetes novadā

Laika posmā no 17.-23. septembrim arī 
Latvijā otro gadu pēc kārtas tika atzīmēta Eiropas 
sporta nedēļa, kas noslēdzās ar Olimpisko dienu 
95 Latvijas novadu skolēniem vienojoties kopīgā 
vingrošanā un dažādās sporta aktivitātēs. Š.g. 23. 
septembrī arī Tērvetes novadā sportiskā gaisotnē 
aizvadīta Olimpiskā diena – 2016, kurā aktīvi 
piedalījās un sportoja abas Tērvetes novada 
izglītības iestādes, tai skaitā pirmsskolas izglītības 
grupu mazuļi. 

Mēs Latvijas mērogā bijām vieni no 123  353 
dalībniekiem, kas sportoja 531 norises vietā. 
Dienas devīze bija – Padod bumbu!

Kopā ar runci Ūsiņu sportoja Tērvetes novada 
pirmsskolas izglītības grupu mazuļi

Par aktīvu sportošanu autoskola LAMB mazuļu 
drošībai dāvināja atstarotājus

Aktīvi sportoja Bukaišu skola

Kopīgā vingrošanā vienojās Augstkalnes vidusskolas 
kolektīvs

Sportiskās aktivitātes Annas Brigaderes pamatskolā

Paralēli aktīvai sportošanai skolās 1.-6.klašu 
skolēniem bija izsludināts zīmējumu konkursā 
„Mana sapņu bumba”. Paldies ikvienam, kas ar 
savu izdomu piedalījās konkursā! Žūrija darbus ir 
novērtējusi, veiksmīgākie no tiem tiks izstādīti 21. 
oktobrī Tērvetes novada kultūras namā, kad Skolotāju 
dienas pasākumos tiksies visi novada pedagogi.

Paldies Augstkalnes vidusskolas 12. klases 
skolniecei Andai Sirsonei, kas atsaucās arī 
Olimpiskās dienas foto konkursam vecāko klašu 
skolēniem un iesūtīja jaukas fotogrāfijas.  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

par aktivitātēm fotogalerijas www.tervetesnovads.lv 

Pirmsskolas izglītības pedagogi devās pieredzes 
apmaiņā uz Mārupes novadu

Š.g. 30. septembrī pieredzes 
apmaiņā uz Mārupes novada 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
“Mārzemīte” un “Lienīte” devās 
Tērvetes novada pirmsskolas grupu 
„Sprīdītis”, „Zvaniņi” un Bukaišu skolas 
pedagogi. 

PII “Mārzemīte” savu darbu sākusi 
tikai 2016. gada 4. augustā, tomēr par 
3,5 milj. moderni celtā un iekārtotā 
iestāde, kurā ikdienā uzturas 288 
mazuļi, labprāt mūs uzņēma ciemos 
un dalījās savā nelielajā darba pieredzē. 
Pedagogi apmeklēja arī  PII “Lienīte”, 
kam ir gana liela darba pieredze. Iestāde 
ir izvietota divās ēkās, jo 248 mazuļiem 
viena ēka bija kļuvusi par šauru.

Mūsu pedagogiem bija pietiekami iespaidīga 
pieredzes apmaiņa, lai izvērtētu savus darba 
apstākļus, darba stilu un metodiskā darba 
pieredzi. Vērtējums ir pozitīvs. Secinājums – mūsu 
pašvaldība ir ļoti draudzīga savām pirmsskolas 
izglītības mazuļu ģimenēm, jo pretēji Mārupes 

novadam mūsu pašvaldība apmaksā visas pulciņu 
nodarbības un salīdzinoši uz pusi zemāka ir arī 
maltītes cena.  

Mārupē viesojās arī Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

fotogalerija www.tervetesnovads.lv

Ar LMT finansiālo atbalstu Tērvetes novadā
īstenoti pirmie projekti

2016. gadā „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) 
sadarbībā ar Tērvetes novada domi projekta 
„LMT Latvijai” ietvaros ikvienam Tērvetes novada 
iedzīvotājam deva iespēju projektā iesniegt ideju, 
kas ļautu uzlabot sava novada un novadnieku 
dzīvi. Tērvetes novada pašvaldība un LMT saņēma 
un izvērtēja 12 projektus, bet konkursa kārtībā 
atbalstīja 5 projektus, kas šobrīd ir vērtējams kā 
nozīmīgs ieguvums Tērvetes novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

LMT atbalstītie projekti ir „Tērvetes Pālēna 
muižas vēsturiskā centra labiekārtošana”, „Āra 
trenažieru uzlabošana Augstkalnes pagastā”, 
„„Sajūtu takas” izveide SIA Rehabilitācijas centra 
„Tērvete” teritorijā”, „Sprīdīši rullē!” un „Veikaliņš 
„Tērvetes labumi””. Šo projektu īstenošanai LMT 
atvēlēja 8736 eiro.

Projekts “Sprīdīši rullē!”
Š. g. 23. septembrī Latvijas Olimpiskās dienas 

ietvaros Tērvetes novada sporta hallē uz projekta 
„Sprīdīši rullē!” atklāšanu bija pulcējušies Tērvetes 
novada pirmsskolas izglītības grupu mazuļi, kam 
acis vien zibēja ieraugot projekta ietveros iegādātos 
braucamrīkus – 5 skrejriteņi – līdzsvara riteņi, 3 
trīsriteņi un 2 pusaudžu velosipēdi. Šo aprīkojumu 
varēs izmantot arī Tērvetes novada pasākumos 
bērnu aktivitātēm un pēc izteiktajām vēlmēm tos 
varēs izmantot arī Augstkalnes un Bukaišu mazuļi. 

Pasākumā piedalījās LMT Biznesa klientu 
centra “Jelgava” vadītāja Agnese Lūkina, kas 
izteica gandarījumu par bērnu acīs redzamo prieka 
dzirksti iegūstot savā pārvaldība skrejriteņus, 
trīsriteņus un divriteņus, kas sarūpēti ar LMT 
atbalstu.

Arī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika mazuļiem vēlēja būt saudzīgiem 
pret iegūtajām vērtībām un no sirds novēlēja rast 
prieku aktivitātēs, ko visi kopā esam sarūpējuši ar 
LMT atbalstu.

Pasākumā paši mazuļi ar lepnumu demonstrēja 
braucamrīkus,  un ikviens Olimpiskās dienas 
dalībnieks   iemēģināja savas prasmes divriču 
pielietojumā.

Projekts „āra trenažieru uzlabošana 
Augstkalnes pagastā”

Š. g. 25. septembrī Augstkalnes pagastā 
tika organizēts tradicionālais „Skrējiens apkārt 
Augstkalnes ezeram”. Šajā gadā skrējiens tika 
veltīts sadarbībai ar LMT. Pasākuma atklāšanā 
vienlaikus tika atklāts arī Tērvetes novadā otrs 
LMT atbalstītais un tērvetnieku īstenotais projekts 
„Āra trenažieru uzlabošana Augstkalnes pagastā”.

 

Visus klātesošos uzrunāja LMT pārstāve 
Agnese Lūkina. Viņa neslēpa savu prieku par 
projekta īstenošanu pie Augstkalnes vidusskolas, 
kas veiksmīgi papildina jau esošos sporta 
aprīkojumus.

Klātesošos uzrunāja arī Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika, kura izteica 
lielu pateicību nodibinājuma „Lāsītes” vadītājai 
Valdai Prīliņai par sagatavoto un īstenoto kārtējo 
projektu Augstkalnes iedzīvotāju aktīvam un 
veselīgam dzīvesveidam.  

Pieredzes apmaiņā pie 
Saldus novada kolēģiem

Š.g. 27.septembrī Tērvetes novada pašvaldības 
delegācija devās uz Saldu, lai iepazītos ar 
Saldus novada pašvaldības pieredzi daudzdzīvokļu 
ēku apsaimniekošanas jautājumos.

Pieredzi guva Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, priekšsēdētājas 
vietnieks Sandris Laizāns, izpilddirektors Māris 
Berlands, galvenā grāmatvede Aina Anuža, 
ekonomiste Sandra Latiša un komunālā dienesta 
vadītājs Jānis Melderis.

Tērvetes novada pašvaldība šobrīd izvērtē 
iespēju dibināt kapitālsabiedrību, tādēļ vērsās 
Saldus novada pašvaldībā pēc padoma ēku 
apsaimniekošanas jautājumā.

Par Saldus novada pieredzi daudzdzīvokļu 
ēku apsaimniekošanā Tērvetes kolēģiem pastāstīja 
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, 
izpilddirektors Pēteris Dubra, izpilddirektora 
vietniece Sarmīte Ozoliņa un SIA “Saldus namu 
pārvalde” valdes priekšsēdētājs Kristaps Osis.

Vizītes laikā tika izrunāti vairāki jautājumi par 
kapitālsabiedrības dibināšanu, to pienākumiem, 
par to, kā veiksmīgāk sakārtot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku apsaimniekošanas jautājumus.  

Inita Roze, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izglītība

LATvIJAS 1. KLASeS SKOLēnI Ir DrOšīBĀ
AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” 

visiem Latvijas pirmo klašu skolēniem dāvina 
nelaimes gadījumu apdrošināšanu 1500 EUR 
apmērā. Apdrošināšana būs spēkā vienu gadu 
un darbosies 24 stundas katru nedēļas dienu 
neatkarīgi no bērna atrašanās vietas - skolā, 
mājās, sporta treniņos vai citur. Apdrošināšanas 
izmantošana nerada nekādus izdevumus vai 
saistības skolēnu vecākiem.

Ar cieņu, AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana”
Tālr.: +371 67079800

vērOJOT TērveTI cAUr fOTOOBJeKTīvU
Bukaišu pagasta biedrība 

“Skaties tālāk”, iesaistoties 
projektā, ir īstenojusi 
ieceri par foto apmācībām, 
fotogrāfiju māksliniecisko 

Tērvetes novada pirmsskolas pedagogu 
viesošanās Mārupes novadā

Iegādātie spēkrati

Uzstādītie trenažieri

Projekta īstenotāja Valda Prīliņa un 
LMT pārstāve Agnese Lūkina

noformēšanu un krāsu mācību radoši darbojoties 
dabā. 

Laika posmā no 2014. gada 1. novembra līdz 
2016. gada 31. jūlijam šo iespēju nodrošināja 
“Borisa un Ināras Teterevu fonds” un Tērvetes 
novada pašvaldība ļaujot biedrībai īstenot 
projektu „Daudzveidīgā Tērvete fotoobjektīvā”, 
kā mērķis bija veicināt iedzīvotāju interesi un 
izpratni par fotografēšanu un fotogrāfiju radošo 
noformēšanu.

Projekta rezultātā organizētas teorētiskās 
un praktiskās nodarbības, sagatavota ceļojošā 
fotoizstāde un izstrādāti novadu prezentējoši 
materiāli.

Nodarbības vadīja atraktīvais fotogrāfs Gints 
Janševskis un citus iedvesmot protošā māksliniece 
Sandra Zuševica. Savukārt tehniskas dabas 
jautājumus risināt palīdzēja mūsu prasmīgais 
galdnieks Laimonis Jantons.
P.S. Izstāde apskatāma Bukaišu tautas namā 
no 2016. gada 17. oktobra līdz 4. novembrim, 
darbadienās no plkst. 10 – 16.

Sandra Latiša, biedrības “Skaties tālāk” vadītāja



Policija informē

Pašvaldības policija informē   
Septembra mēnesī saņemti 6 iesniegumi, visi 

materiāli ir izskatīti un iesniedzējiem sniegtas 
atbildes. Iesniegumos fiksēti pārkāpumi, kas 
saistīti ar konfliktu risināšanu, vienā gadījumā ir 
strīds par zemes robežām starp kaimiņiem. 

Mēneša laikā policija devusies uz 20 dažādiem 
izsaukumiem, kas pārsvarā saistīti ar ģimenes 
strīdiem, kā iemesls ir alkohola pārmērīga 
lietošana. Ne reti saņemti arī telefona zvani, kad 
cilvēki griežas pēc padoma, kā pareizāk rīkoties.

Šajā mēnesī sastādīts viens Administratīvais 
protokols par alkohola lietošanu un atrašanos 
reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā. Šoreiz 
pārkāpums konstatēts Kroņaucē, kur persona 
bija tādā alkohola reibumā, ka pati vairs nevarēja 
pārvietoties. Paldies cilvēkiem, kas nebija 
vienaldzīgi un deva ziņu gan policijai, gan 
izsauca ātro medicīnisko palīdzību. Pēc saņemtās 
palīdzības persona tika nogādāta mājās, sastādīts 
Administratīvais protokols un piemērots naudas 
sods 140 euro apmērā. 

Līdzīgs gadījums tika konstatēts Tērvetē, kad 
reida laikā vēlā vakara stundā uz ceļa braucamās 
daļas tika pamanīts guļošs cilvēks, kam blakus 
atradās velosipēds. Persona bija stiprā alkohola 

reibumā, neapzinoties, kur atrodas. Vainīgais 
tika nogādāts savā dzīvesvietā, viņam sastādīts 
protokols un piemērots naudas sods 50 euro 
apmērā. Šajā gadījumā persona apdraudēja 
ne tikai sevi, bet arī autovadītājus, jo cilvēks 
tumsā diennakts laikā bija bez atstarojošajiem 
elementiem un atradās uz braucamās daļas.

Septembrī turpināsies pašvaldības policijas 
reidi, kuru laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība 
jauniešiem, kas atrodas vēlā vakara stundā laukā.

Septembrī kārtējo reizi fiksēts gadījums, 
ka jaunieši Augstkalnē pie vidusskolas turpina 
postīt teritorijas apstādījumus. Šajā reizē policija 
ir saņēmusi iesniegumu, ar jauniešiem ir izvestas 
audzinoša rakstura pārrunas. 

ATGāDInāJUMS!
Šādi notikumi vairs vienkārši nevar palikt 

bez ievērības, jo pie skolas ēkas ir uzstādīta 
videonovērošana un viss tiek fiksētas, arī 
notiekošo diennakts tumšajā laikā.  

Septembrī aizvadīti divi lieli pasākumi – 
„Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram ar LMT” 
un Senioru balle Tērvetē. Liels paldies pasākuma 
organizētājiem, kas laicīgi bija informējuši 
pašvaldības policiju par plānotajiem pasākumiem, 
tas ļāva veiksmīgi plānot piedalīšanos pasākumu 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

AICInāM IEGAUMĒT!
Ja ir radusies nepieciešamība pēc policijas 

palīdzības problēmu risināšanā, tad ir jāraksta 
iesniegums, jo darbojas likums, kas nosaka 
kārtību, kādā ir jāvēršas pēc policijas palīdzības 
par pārkāpumiem. Tikai tad policija lietu 
var izskatīt un sniegt palīdzību, ievērojot 
konfidencialitāti par iesnieguma rakstītāju.

Atgādinām nekustamo īpašumu saimniekiem 
- sakopsim savlaicīgi savu īpašumus tā, lai 
pavasarī neveidotos kūla, kas var izraisīt nelaimi!  

Tērvetes novada ugunsdzēsības dienests 
atgādina, ka, tuvojoties apkures sezonai, īpaši 
parūpēsimies par apkures iekārtu tīrību un 
drošību. Iztīrīsim dūmvadus!

valsts policija informē
Septembra mēnesī Valsts policija no Tērvetes 
novada saņēmusi 20 izsaukumus.

 Septiņos gadījumos Valsts policijas palīdzība 
bija nepieciešama, lai atrisinātu dažāda 
rakstura konfliktus.

 Augstkalnes pagastā, veicot meža zemes 
apsaimniekošanas darbus tika nelikumīgi 
nocirsti pieci koki. Par notikušo uzsākts 
kriminālprocess.

 Kārtējo reizi pa ceļiem pārvietojas 
velosipēdisti, kam vienā gadījumā izelpā 
konstatētas 0,8 promiles alkohola, citam 
velosipēdistam 2,68 promiles. Par notikušo 
sastādīti Administratīvie pārkāpumu 
protokoli.

 Bukaišu pagastā kāda persona uzdrošinājās 
vadīt automašīnu 2,2 promiļu alkohola 
reibumā.

 Bukaišu pagastā kāds nenoskaidrots 
automašīnas vadītājs nedeva ceļu gājējam. 
Persona nav fiziski cietusi, uzsākta 
Administratīvā lietvedība.

 Kroņauces ciematā kāds automašīnas vadītājs, 
braucot atpakaļgaitā, nepārliecinājās par 
kustības drošību un rezultātā uzbrauca citai 
stāvošais automašīnai. Ir bojātas automašīnas 
un sastādīts saskaņotais paziņojums.

 Tērvetes pagastā kāds automašīnas vadītājs 
nenoskaidrotu apstākļu dēļ nobrauca no ceļa 
braucamās daļas, rezultātā cietušais nogādāts 
Jelgavas pilsētas slimnīcā.

 Tērvetes pagastā personai no privātās garāžas 
tika nozagtas dažādas mantas. Par notikušo 
ierosināta krimināllieta.  

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Dažādi

notikusi ķirbju dižošanās Labrenču tirgū Miķeļdienas noskaņās 
Pēc latviešu tautas tradīcijām Miķeļi, saukti 

arī par Rudenājiem, Apjumībam, Jumja dienu, 
ir jāpavada lustīgi- ar dančiem, dziesmām 
un rotaļām. Šie ir paši bagātākie saulgriežu 
svētki, kad galdā jāvalda pārpilnībai. Lai visu 
šo iepriekšminēto piedāvātu Tērvetes novada 
iedzīvotajiem un viesiem, biedrība “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki” sadarbībā ar Tērvetes 
novada kultūras namu jau otro gadu pēc kārtas 
rīkoja Labrenča tirgu ar Miķeļdienas noskaņu.

Labrenča tirgū saldus un sāļus gardumus 
svētku galdam piedāvāja biedrības dalībnieki, par 
koka izstrādājumiem un rokdarbiem šoreiz gādāja 
kaimiņu novadu amatnieki. Goda vietā izstādē 
gozējās ķirbji, gaidot rindā uz svēršanos, lai cīnītos 
par titulu “Dižķirbis 2016”. 

Dižākais ķirbis šoruden bija atceļojis no 
pierobežas, kur visu vasaru svarā un apmēros 
pieņēmies Mairas Petrovičas mazdārziņā līdz 

72 kilogramiem! Kultūras nama mākslinieciskā 
vadītāja Ineta Strazdiņa vadīja andeli, kurā 
vienaldzīgs spēja palikt tikai retais. Par jautriem 
dančiem, dziesmām un rotaļām gādāja folkloras 
kopa “Dimzēns” no Jelgavas.

Šogad notikušais Labrenča tirgus iezīmējās ar 
jaunām krāsām un jauniem akcentiem. Pateicoties 
biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 
realizētajam projektam “Labrenča tirgus Tērvetē 
cauri laikiem” pasākuma vadītājas ieguva jaunus, 
košus lina tērpus, bērni - koka rotaļu karuseli, un 
pasākuma apmeklētāji Labrenča tirgus mielastu, 
kas daudziem bija patīkams pārsteigums. Par 
pasākuma atbalstu paldies sakām Zemgales 
Plānošanas Reģionam, par finansiālo atbalstu 
Valsts Kultūrkapitāla fondam!   

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Kultūras afiša 
no 17. oktobra līdz 4. novembrim
Bukaišu tautas namā 
FOTO IZSTĀDE “MIRKLIS” 
Skatāmas Bukaišu pagasta biedrības “Skaties 
tālāk” īstenotā Foto projekta “Daudzveidīgā 
Tērvete fotoobjektīvā” dalībnieku fotogrāfijas.

21. oktobrī pl. 19.00
Tērvetes novada kultūras namā
Atpūtas vakars Tērvetes novada izglītības iestāžu 
esošajiem un bijušajiem darbiniekiem.
Vakara viešņa – aktrise Karina Lučiņina.

4. novembrī pl. 16.00
Tērvetes novada kultūras namā
Radošās apvienības “Teātris un ES” jautra 
komēdija bērniem un vecākiem
 “Baltais lācis – SUPERZVAIGZNE”
Ieejas maksa – 2,- eiro

3. novembrī pl. 18.30 
Kafejnīcā “Sprīdīši”
DIEVAINES kopā ar Tērvetes folkloras kopu 
“Ceļteka” 
Aicinām svētīt veļu vakaru, godinot senčus. 
Izdziedot senās dziesmas, daloties dzimtas 
mantotu lietu stāstos, atmiņās par saviem 
senčiem, novadniekiem. Aicinām piedalīties, 
ņemot līdz vaska svecīti svečturī un kādu  
kārumu veļu mielastam un pašiem. 

Sīkāka informācija par pasākumiem – 
novada mājas lapā, informatīvajā izdevumā 

“Laikam līdzi” vai 
pa tel. 29330689 (Viktors Strapcāns).   

Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvtes novada kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja

Lr proklamēšanas 98. gadadienai veltītie 
pasākumi Tērvetes novadā

11.novembrī pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolā 
Bukaišu pagasta teātra pulciņa izrāde ‒ Andris 
Niedzviedzis “Viņa ir īstā, muterīt!’’
Pl.21.00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienai veltīta svētku balle (līdzi jāņem groziņš)
Ballē spēlēs Juris no Džūkstes. 
Ieeja - bez maksas

17. novembrī 
Tērvetes novada kultūras namā
Fotogrāfiju izstāde “Mirklis” ‒ Bukaišu pagasta 
biedrības “Skaties tālāk” projekta “Daudzveidīgā 
Tērvete fotoobjektīvā” dalībnieku fotogrāfijas
Pl. 18.00 Tērvetes novada represēto iedzīvotāju 
svinīga tikšanās
Pl. 19.00 LR proklamēšanas 98. gadadienai 

veltīts pasākums 

•	 Tērvetes novada domes apbalvojumu 
pasniegšana

•	 Svētku koncerts. Piedalās Tērvetes novada 
kultūras nama amatierkolektīvi

•	 Tērvetes novada saimnieču veltījums ‒ svētku 
kūkas “Rudens pieskāriens ”. 

•	 Balle
Ieeja - bez maksas, kursēs autobuss.

18.novembrī pl. 18.00 
Tērvetes brīvdabas estrādē 
SVĒTBRĪDIS “Es esmu Latvija!”
•	 Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 

Daces Reinikas un Kalnamuižas baznīcas 
mācītāja Guntara Lūsīša uzruna 

•	 No līdzi paņemtajām āra svecītēm veidosim 
gaismas zīmi.

Tērvetes novada iedzīvotājiem jaunas iespējas
Pakalpojumi, kas šobrīd pieejami “Saimes“ ēkā 
Kroņaucē var atvieglot iedzīvotāju ikdienas soli.
Frizētava, solārijs
Pēc pieraksta: 25227781 - Nika.

Manikīrs, gelish rokām un kājām
Pēc pieraksta: 28374419 - Zinaida.

Vaksācija, Make up, uzacu korekcija un 
krāsošana, biotatuāža uzacīm (ar hennu)
Pēc pieraksta: 28200832 - Natālija.

Bērnu preču veikaliņš
O. T. C. Piekt. 10-16. 
S. 10-14.
Sv. P. slēgts. 26455132 - Brigita.

Amatierkolektīvi un pulciņi uzsāk jauno darba sezonu!
Amatierkolektīvi un pulciņi uzsāk jauno 
darba sezonu!

TĒRVETES PAGASTā
Tērvetes novada kultūras namā
Jauktais koris „Tērvete” (vad. Dace Reinika) 
-  otrdienās pl. 19:30
Jauniešu d/k  „Avots” (vad. Elīna  Medne) – 
piektdienās pl. 19:30. 
Vidējās paaudzes d/k „Avots” (vad. Dina 
Meldere) – trešdienās pl. 19:30. Amatierteātris 
„Trīne” (vad. Dzintra Zimaiša) -  otrdienās, 
ceturtdienās pl. 19:00. 
Folkloras kopa “Ceļteka” (vad. Anda Ābele) –  
divas reizes mēnesī  pl. 18:00
Vingrošana (vad. Austra Podniece) – 
pirmdienās, trešdienās pl. 18:00

Tālr. informācijai- 29330689 (Tērvetes novada 
KN direktors Viktors Strapcāns)

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās (Kroņaucē)
Floristikas pulciņš (vad. Antra Priede, tālr. 
29289558) – trešdienās pl. 18:00. 
Angļu valodas pulciņš (vad. Rita Glūzda, tālr. 
29361422) – ceturtdienās pl. 18:00. 
Pirmā nodarbība 13.oktobrī!

LVM Dabas parka Tērvetē informācijas centrā
Angļu valodas pulciņš (vad. Rita Glūzda, tālr. 

29361422) – trešdienās pl. 18:00. 

Pirmā nodarbība 12.oktobrī!

Tālr. informācijai- 22443406, Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Vācere 

AUGSTKALnES PAGASTā
Augstkalnes vidusskolas telpās
Amatierteātris (vad. Ingrīda Samohvalova) – 
otrdienās, trešdienās 19:00 . 

Tālr. informācijai – 29539886 (Augstkalnes 
pagasta kultūras darba organizatore Silvija 
Krūmiņa)

BUKAIŠU PAGASTā
Bukaišu pagasta tautas namā
Senioru deju kopa „Vārpa” (vad. Liāna 
Kozlovska) – svētdienās pl. 17:00
Teātra pulciņš (vad. Inita Ganģe) – ceturtdienās 
17:00

Tālr. informācijai – 29101952 (Bukaišu pagasta 
pārvaldes vadītāja Sandra Latiša) 

Ikviens kolektīvs un pulciņš aicina jaunus 
dalībniekus! 

Lai radoša un darbīga sezona!

Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes KN mākslinieciskās daļas vadītāja


