
Valsts svētku pasākumi 
Tērvetes novadā
9. novembrī pl. 16.00  Bukaišu tautas namā
11. novembrī pl. 17.30 Tērvetes novada 
kultūras namā
VIESTURA KAIRIŠA SPĒLFILMAS 
“MELĀNIJAS HRONIKA“ KINOSEANSI 
TĒRVETES NOVADĀ.
Ieeja katrā seansā  – 1,- eiro

11. novembrī pl. 16.30 
Augstkalnē
Lāčplēša dienai veltīts “Gaismas gājiens”  
Augstkalnes vidusskola – Mežmuižas baznīca. 
Aicinām piedalīties ar lāpām, gaismas lukturīšiem.
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). Spēlē Juris no Džūkstes. 
Ieeja - bez maksas
pl. 17.00
Pie Bukaišu pasta ēkas iedegsim svecītes – 
veltījumu Lāčplēša dienai 
Aicinām iedzīvotājus pievienoties, līdzi ņemot 
svecītes.

17. novembrī 
Tērvetes novada kultūras namā 
LR proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums
Pl. 18.00 Tērvetes novada represēto iedzīvotāju 
svinīga tikšanās
Pl. 19.00 

 Tērvetes novada domes apbalvojumu 
pasniegšana

 Svētku koncerts. Piedalās Tērvetes novada 
amatiermākslas kolektīvi

 Svētku cienastā – Tērvetes novada saimnieču 
kūkas “Rudens pieskāriens ” 

 AICINĀM PIEDALĪTIES KŪKU CEPĒJAS! 
Lūgums pieteikties pa tel. 26352751 (Monta) 
līdz 15. novembrim
Balle kopā ar grupu “Deserts” ( Jelgava)
Ieeja – bez maksas.

KURSĒS AUTOBUSS:
Bukaišu pagasta pārvalde – 18.15, Augstkalnes 
pagasta pārvalde –18.30;
Klūnas –  18.00, SAC Tērvete – 18.15, Kroņauce – 
18.30, Tērvete (“Elvi”) – 18.35

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.    

Ar piederību Tērvetes novadam
   Katru gadu, pamatojoties uz Tērvetes novada 

domes nolikumu ”Par Tērvetes novada domes 
apbalvojumiem”, Tērvetes novada pašvaldības 
apbalvošanas komisijas un Tērvetes novada domes 
lēmumu, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā 
mēs godinām sava novada cilvēkus, kas nesavtīgi 
savu darbu ieguldījuši Tērvetes novada cilvēku 
labklājībā un pašvaldības attīstībā.

Arī šajā gadā pieņemts Tērvetes novada domes 
deputātu vienbalsīgs lēmums:

1. Piešķirt Tērvetes novada domes augstāko 
apbalvojumu 

ATZINĪBAS RAKSTU
NOMINĀcIJĀ “MūžA IEGULDĪJUMS”

Astrīdai Gerhardei  par aktīvu, radošu un 
ilggadēju izglītības, kultūras un sabiedrisko 
darbību Tērvetes novadā 
NOMINĀcIJĀ „VESELĪBAS AIzSARDzĪBA 
UN SOcIĀLĀ APRūPE”

Marutai Juknai par ilggadēju un profesionālu 
darbu medicīnā, nesavtīgi rūpējoties par Tērvetes 
novada iedzīvotāju veselību
NOMINĀcIJĀS „IzGLĪTĪBA” UN “SPORTS”

Lindai Karlovičai par atbildīgu, mērķtiecīgu 
un profesionālu darbu, strādājot ar Tērvetes 
novada jauniešiem, par augstiem sasniegumiem 
Latvijas handbola čempionātos, par Tērvetes 
novada vārda popularizēšanu Latvijas un 
starptautiskā mērogā
NOMINĀcIJĀ “IzGLĪTĪBA”

Jānim Kalniņam par ieinteresētu, atbildīgu 
un profesionālu darbu Tērvetes novada 
skolu jauniešu izglītošanā un profesionālajā 
sagatavošanā 
NOMINĀcIJĀ „SABIEDRISKĀ DARBĪBA”

Modrim Čeksterim par atbalstu Augstkalnes 

– Mežmuižas ev. lut. baznīcai un ieinteresētību 
baznīcas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā

Edvīnam Beržinskim par nesavtīgi 
ieguldīto darbu Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. 
baznīcas atjaunošanā, par ieinteresētību tās 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un Tērvetes 
novada kultūras tradīciju veidošanā

Jānim Straksim par atsaucību, sirsnību 
un izpalīdzību saskarsmē ar Tērvetes novada 
iedzīvotājiem, par aktīvu līdzdalību un atbalstu 
informācijas tehnoloģiju jomā
NOMINĀcIJĀ “KULTūRA”

Ingrīdai Samohvalovai par ieinteresētu 
un radošu darbu Tērvetes novada Augstkalnes 
vidusskolas jauniešu interešu izglītības attīstībā
NOMINĀcIJA “SABIEDRISKĀ DARBĪBA”

Inesei Eglei par ilggadēju un radošu darbu 
Augstkalnes vidusskolas vecāku padomē, par 
iesaistīšanos izglītības iestādes darba attīstībā un 
pilnveidē

zinaidai Maksimovai par aktīvu un radošu 
darbu Augstkalnes vidusskolas vecāku padomē, 
par iesaistīšanos izglītības iestādes darba attīstībā 
un pilnveidē 

Katrīnai Freimanei par aktīvu, radošu un 
daudzveidīgu darbību Tērvetes novada jauniešu 
iniciatīvu centrā
NOMINĀcIJĀ „VESELĪBAS AIzSARDzĪBA 
UN SOcIĀLĀ APRūPE”

Ingrīdai Ezergailei par ilggadēju un 
profesionālu darbu veselības aprūpē, par iejūtīgu 
attieksmi un nesavtīgu darbu Latvijas iedzīvotāju 
veselības saglabāšanā.  

Pēc Tērvetes novada domes un 
Apbalvošanas komisijas sēžu protokoliem 

materiālu apkopoja
sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Roze
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 

Vai celies debesīs, 
Vai jūras dzīlēs nirsti, 

Vai draugu pulkā dali savu prieku, 
Vai viens pats satiecies ar pretinieku- 

Tu esi Latvija! 
(O. Vācietis)

Svētki ir prieka un 
lepnuma, vērtējumu un 
pārdomu pilns brīdis. 

Šajā straujajā pārmaiņu 
laikā  galvenais ir 
nepazaudēt mūsu 

valsts vērtības, izjust 
gandarījumu jau par 

sasniegto un nenobīties 
vēl darāmā priekšā.

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
98. gadadienā 

vēlam ikvienam īpaši 
izjust paaudžu vienotību, 

savu piederību Latvijas 
valstij, atbildību un 

nepieciešamību kopīgā 
darbā veidot Latvijas 
šodienu un rītdienu! 

Lai skaisti un piepildīti 
svētki katrā ģimenē, 

pagastā, pilsētā, valstī!
Tērvetes novada dome

Par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
98. gadadienai

Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 

2016. gada 17. novembrī 
Rīgas pilī rīkos 

svinīgu pieņemšanu 
Godināt Latvijas valsts 
jubileju tiek aicināti arī 

Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja 

Dace Reinika un 
daudznozaru 

lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmuma A/S "Agrofirma 
Tērvete" valdes loceklis 

Dainis Dominieks

turpinājums 4. lpp. ▶

Virgilam Molosagu dāvinājām latvju rakstu šalli

65. dzimšanas dienā – Helmutu Muzikantu, 
Māri Štālu un Ēriku Dzilnu

75. dzimšanas dienā – zonni Prāmalti, 
Elenu Matusēviču un Jāni Vecvagaru

80. dzimšanas dienā – Indru žolneri

Vissirsnīgākie sveicieni un visa 
laba vēlējumi

Jānim Upmalim 95. dzīves jubilejā
Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem Tērvetes 

novada novembra mēneša 
jubilāriem, jo īpaši suminām:

lai tev nepazūd tāds nieks -
silts un skanīgs dzīvesprieks

lai kā mākonis - kas klejo
nejūties tu dzīvē lieks

lai pie tava debess juma
vienmēr staro sirsnīgs prieks

un pār tevi nosnieg … nosnieg
tīrs un dzirkstošs baltais sniegs

nezūdošais 
vajadzīgais - saules stariņš - 

dzīvesprieks...
/Inese Tora/

Atbildes vizīte un pieredzes apmaiņa Moldovā
Augusta mēnesī informatīvajā izdevumā 

“Laikam līdzi” savus lasītājus informējām, kā 
notika Moldovas kolēģu, Singureņ pašvaldības 
vadītāja Viržilu Mološagu un investīciju 
piesaistes speciālistes no Singerei pilsētas Lilianas 
Gheorghites, vizīte Tērvetes novadā. Delegācija 
no Moldovas Latvijā bija ieradusies, lai gūtu mūsu 
valsts pieredzi, kas sniegtu atbalstu Moldovas 
reģionu līdzsvarotai attīstībai.

Š.g. 18. - 23. oktobrī delegācija no Latvijas 
devās atbildes vizītē uz Moldovu. Delegācijas 
sastāvā bija 54 pašvaldību darbinieki no visiem 
Latvijas reģioniem, no Zemgales vizītē bija 
pārstāvēti Rundāles, Jaunpils, Dobeles, Jelgavas un 
Tērvetes novadi. Mūsu novadu pārstāvēja Tērvetes 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Sandris 
Laizāns, kas labprāt padalījās ar komandējumā 
gūto pieredzi.

Vizītes laikā Moldovā tika apmeklētas 
pilsētas Beļci, Riškani un Kišiņeva, kur bija 
iespēja piedalīties uzņēmējdarbību veicinošajos 
pasākumos, t.sk. konferencē par uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstību, kopējos un individuāli 
organizētajos pasākumos dažādos Moldovas 
reģionos. Visa Latvijas delegācija tika sadalīta 
vairākās mazās delgācijās, un katra devās uz savu 
Moldovas reģionu.

Zemgales reģiona delegācija
Pilsētā Beļci notika Latvijas – Moldovas 

sadarbības seminārs ar mērķi -attīstīt 

uzņēmējdarbību reģionos. Pasākumā piedalījās 
Moldovas un Latvijas amatpersonas,  t.sk. Latvijas 
vēstnieks Moldovā, pašvaldību amatpersonas un 
uzņēmēju pārstāvji.  

Diena noslēdzās ar Latvijas reģionu 
prezentācijas vakaru, kurā tika veidota izstāde un 
no katra reģiona stendā izvietoti tās pārstāvēto 
novadu raksturojošie simboli un tradicionālie 
produkti.

Otrajā dienā notika viesošanās Riškani rajona 
pašvaldībā, kur amatpersonas Latvijas delegāciju 
iepazīstināja ar savu pašvaldību, vairākiem rajona 
uzņēmējiem un tūrisma objektiem. Sarunās ar 
pašvaldības amatpersonām tika gūta pieredze, kā 
tiek risināti apsaimniekošanas un citi saimnieciskie 
jautājumi, tika apmeklēti lielākie uzņēmējdarbības 
objekti Riškani rajonā.

Prieks bija par to, ka vizītes laikā tikāmies arī 
ar Virgilu Molosagu, kas augusta mēnesī viesojās 
Tērvetes novadā. 

Delegācijai bija lieliska iespēja apmeklēt 
tradicionālos Moldovas maizes svētkus jeb maizes 
godināšanas festivālu, kurā īpaša cieņa tiek izrādīta 

maizei, kas ir atšķirīga katram dzīves gadījumam 
un tradīcijām – bērna dzimšanai, kāzām, bērēm 
u.tml. 



Domes sēde

Dome informē

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

Tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas novadu 
pašvaldībām šī gada septembrī uzsāka 
kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā

Šajā reizē aicinām ievērot 
trešo principu - 
Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, 
ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir 
jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās 

intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir 
godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., 
objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos 
izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka 
cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un 
apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un 
patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai 
jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai 
sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama 
valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, 
piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē par 
vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to 
jau ir sniegta.  

Tērvetes novadā kolektīvu un 
pulciņu  2016./17. gada darbības 
sezona rit pilnā sparā. Joprojām 

aicinām pievienoties jaunus 
dalībniekus!

Pulciņi, kas oktobrī 
atsākuši darbību:

Bukaišu pagastā 
Vides pulciņš (vad. Skaidrīte Urbāne), 
nodarbības trešdienās pl. 15.00 Bukaišu tautas 
namā
Aušanas pulciņš (vad. Iveta Mitrevica), 
nodarbības katru otro sestdienu pl. 10.00 
Bukaišu tautas namā

Augstkalnes pagastā 
Ritmika (vad. Rudīte Dude), nodarbības 
otrdienās, ceturtdienās pl. 18.00 pirmsskolas 
izglītības centra “Zvaniņi” telpās Augstkalnē
Tērvetes pagastā
Vingrošana (vad. I. Lukaže, tel. 29497132), 
nodarbības otrdienas, piektdienās pl.19.00 
A. Brigaderes pamatskolas zālē

Informācija par visu novada kolektīvu un 
pulciņu darbību var skatīt oktobra mēneša 
informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi” vai 

www.tervetesnovads.lv   
Informāciju apkopoja

Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes novada KN mākslinieciskās daļas 

vadītāja

Šogad Dabas parku Tērvetē apmeklējuši 
vairāk nekā 135 tūkstoši viesu

Dabas parka saime priecājas un apbrīno 
tos Tērvetes novada iedzīvotājus, kuri ar savu 
radošumu un neizsīkstošo enerģiju palīdzējuši 
aktīvo tūrisma sezonu veidot krāsaināku un 
daudzveidīgāku. Milzīgs paldies visiem pasaku 
tēliem un jaunajiem aktieriem par izturību un 
prasmi “uzrunāt” tik dažādos parka viesus! Līdz 
šim brīdim to jau ir novērtējuši vairāk nekā 135 
tūkstoši parka apmeklētāju.    

Lilita Kauste,
Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē

TIC vadītāja

Ozolu stāsts Tērvetes 
novadā turpinās

Sākot ar 2015. gada rudeni Tērvetē top pašiem 
savs un kopīgi veidots Ozolu stāsts. Producents 
Atis Balodis un dziedātājs, komponists Kārlis 
Kazāks aizvadītajā gadā piedāvāja īstenot savu 
ideju – ozolzīļu stādīšanu Latvijas novados. 
Zemgalē idejai atsaucās Tērvetes novads. Rudenī 
vācām un stādījām zīles, lai izaugtu ozoli- tā 
veidojot savu piederības sajūtu Latvijai, vietai, kurā 
mēs dzīvojam. 

Šī gada pavasarī priecājāmies, ka zīles dīgst. 

Šī gada rudenī acīm redzami, ka ozoliņi būs!

Paldies Augstkalnes  pagasta čaklajiem 
cilvēkiem, kas ieinteresēti par jaunajiem stādiem 
rūpējas! Pašu rokām un sirdīm visi kopā veidojam 
mūsu novada ozolu stāstu.

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Augstkalnes pagasta KASES darba laiks:

Pr. 11.00–12.00; 13.00–16.00
O. 8.00–12.00
T. 8.00–12.00

C. 12.30–16.30
P. 8.00–12.00

Bukaišu pagasta KASES darba laiks:
Pr. 8.00–18.00
O. 8.00–12.00
T. 13.00–16.00
C. 8.00–12.00
P. 8.00–12.00

Citā laikā maksājumi netiks pieņemti!

cien. Tērvetes novada 
iedzīvotāji!

Tuvojas nekustamā īpašuma 
nodokļu MAKSĀŠANAS 

PĒDĒJAIS TERMIŅŠ
15. NOVEMBRIS

Lūdzam pārskatīt savus 
veiktos un neveiktos 

maksājumus!
Neskaidrību gadījumā 

zvanīt pa tālr. 63726001 
Nekustamā īpašuma speciālistei 

Andrai Šafarei

BRĪDINĀM!
Ilgstošas nodokļu nemaksāšanas 

gadījumā tiks uzsākta likuma 
noteiktajā kārtībā parādu 

piedziņa.

2016. gada 20. oktobrī tika sasaukta ārkārtas Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja sekretāre Santa Hibšmane

Darba kārtībā bija iekļauti trīs 
jautājumi
Par izglītojamo ēdināšanu

Ar sēdes lēmumu tika precizēti Tērvetes novada 
domes saistošie noteikumi  Nr.7 „Grozījumi Tērvetes 
novada domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos 
noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem”” un apstiprināti galīgajā redakcijā.

Par izglītojamo izmaksām
Deputāti apstiprināja viena skolēna izmaksas 

Tērvetes novada izglītības iestādēs  uz  2016. gada   
1.septembri: 
Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu 
„Sprīdītis”-  125,93 EUR; 
Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola 
– 112,83 EUR

Apstiprināja valsts mērķdotācijas sadalījumu 
izglītības iestādēm.

         

2016. gada 27. oktobrī tika 
sasaukta kārtējā Tērvetes novada 
domes sēde
Sēdi vadīja Domes priekšsēdētājas vietnieks Sandris 
Laizāns, protokolēja sekretāre Santa Hibšmane
Darba kārtībā bija iekļauts izpilddirektora ziņojums 
un 13 izskatāmie jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu
Informācija par Tērvetes novada budžeta izpildi uz 
2016. gada 30. septembri
Pamatbudžeta precizētā ieņēmumu plāna 4  238 797 

EUR izpilde uz 2016. gada 30. septembri  sastāda 3 301 
123 EUR jeb 77.88 % no gada plāna.
Tai skaitā:
•	 nodokļu ieņēmumi 76.65 % 
•	 Nenodokļu ieņēmumu plāns   izpildīts par 46.85 %
•	 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna  

izpilde 82.53 %. 
•	 Valsts un pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu  

plāna izpilde 77.32 %. 

Pamatbudžeta precizētais izdevumu plāns  izpildīts par 
71.96 % jeb izlietoti 3 235 084 EUR 
Tai skaitā:
•     uzturēšanas  izdevumiem izlietoti 70.88 % 
•     kapitāliem izdevumiem 86.83 % 

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums kasēs un 
pamatbudžeta banku kontos sastāda 821 705  EUR . 
Speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns izpildīts par 76.25 
Speciālā budžeta izdevumu plāns izpildīts par 61.31 %.  
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2016.gada 
30.septembri   sastāda   1  996 151  EUR. 2016. gadā  
veikta pamatsummas atmaksa EUR 75 227 apmērā, 
procentos un par aizņēmumu apkalpošanu izlietoti 5 363 
EUR. Līdz gada beigām jāveic pamatsummas atmaksa 28 
075 EUR apmērā.

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gada 9 
mēnešos sastāda 123157,79 EUR  

 4. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss “ Autoceļa 
Te-5 “Dambīši- Kaijas” pārbūve”. Pretendentiem pie-
dāvājumi jāiesniedz līdz 10. novembrim plkst. 10:00. 
Plānotais būvdarbu izpildes laiks - astoņu mēnešu 
laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas. Būvniecības 
kontroltāme šim ceļa posmam ir 250 000 EUR.  

 10. oktobrī  noslēdzās iepirkums “Tērvetes novada 
pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas 
darbi 2016./2017.gada ziemas sezonā”. Iepirkuma 
noteikumi paredzēja darbus sadalīt trīs daļās: 
1. daļa - Augstkalnes pagasta ielu un ceļu attīrīšana 
no sniega;
2. daļa - Tērvetes pagasta ielu un ceļu attīrīšana no 
sniega;
3. daļa - Kroņauces ciema ielu un ceļu attīrīšana no 
sniega.

Tika saņemti trīs piedāvājumi - no SIA ”Silāres”, no 
LKS “Dāmnieki” un no A/S “Agrofirma Tērvete”. 
Tā kā visu pretendentu piedāvājumi bija atbilstoši 
iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkumu komisija 
nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar minētajiem pre-
tendentiem par piedāvāto cenu.

 4. oktobrī tika izsludināts un 19. oktobrī noslēdzās 
iepirkums “Projektēšanas darbi un autoruzraudzība 
Tērvetes novada grants ceļa Au-49 rekonstrukcijai 
un piebraucamā ceļa izbūvei A/S “Agrofirma Tēr-
vete” birojam ES Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”  ietvaros. Iepirkuma priekšmets bija sada-
līts divās daļās:
1. daļa - Tērvetes novada pašvaldības autoceļa Au-49  
Jaunzemji- ceļš Nr.1 pārbūves būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība saskaņā ar Tehniskajām speci-
fikācijām;
2. daļa - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
piebraucamā ceļa izbūve A/S ”Agrofirma Tērvete” 
birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi “Sprīdītis”) 
saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.
Saņēmām piecu pretendentu piedāvājumus. Tā kā 
SIA “Rūķis AG” piedāvājums bija lētākais un atbilda 
iepirkuma noteikumu prasībām, iepirkumu komisija 
nolēma slēgt līgumu ar šo pretendentu. Līguma iz-
pildes termiņš 120 kalendārās dienas.

 21. oktobrī SIA “RC “Tērvete””  notika dalībnieku 
sapulce. Dienas kārtībā tika izskatīti trīs jautājumi.
1. Par paredzamo naudas līdzekļu izlietošanu iepir-
kuma “Atjaunošanas darbu veikšana RC “Tērvete” 
telpās 2. kārtā. 
Izvērtējot SIA “RC “Tērvete”” valdes iesniegtos fi-
nansiālā stāvokļa rādītāju dokumentus,  sapulce no-
lēma  saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem pie-
krist iepirkuma līguma noslēgšanai par atjaunošanas 
darbu veikšanu SIA “RC “Tērvete”” telpās par kopējo 
iepirkuma summu 63 486,34 EUR, t. sk. PVN, ne-
pārsniedzot SIA “RC “Tērvete”” naudas līdzekļu uz-
krājumus.
2. Par grozījumiem Tērvetes novada domes un SIA 
“RC “Tērvete”” 2012. gada 1. augustā noslēgtajā 
pilnvarojuma līgumā Par nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
3. Par SIA “RC “Tērvete”” valdes locekļu pilnvaroju-
ma līgumiem.

Projektu realizācija
1. LAD atbalstītā projekta „Kroņauces stadiona 
pārbūve” īstenošanai SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 
„Igate”” lūgs iespēju pagarināt būvdarbu izpildes termiņu 
sakarā ar laika apstākļu nepiemērotību kvalitatīvai darbu 
izpildei.
2. Ir apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda 2016. 
gada atklātā projektu konkursā mērķprogrammā 
„Amatierteātris” iesniegtais projekts „Ingas Ābeles 
lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē”. Izrādes 
iestudēšanai fonds piešķīris EUR 1000.
3. Ir apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības projekts 
“Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”, 
kurš tika iesniegts LVAF izsludinātajā projektu konkursā. 
Tērvetes novada dome šajā projektā ir sadarbības 
partneris. Tērvetes novadā tiks izveidots un uzstādīts 
informatīvs stends.
4. Nav atbalstīts „Tērvetes novada kultūras 
nama un domes administrācijas ēkas „Zelmeņi” 
energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegtais 
projekts VARAM izsludinātajā ES fondu darbības 
programmā „Izaugsme un nodarbinātība”. No 205 
iesniegtajiem projektiem atbalstīti ir 67, mūsu 
iesniegtais projekts ir ar kārtas numuru 102. 
Domes sēdē pieņemtie lēmumi
•	 Sēdē tika apstiprināti Tērvetes novada Būvvaldes no-

likums un Tērvetes novada Kultūras nama nolikums.
•	 Tika pieņemts lēmums par Atzinības rakstu un 

Goda diplomu piešķiršanu (skat. 1. lpp.).
•	 Divos gadījumos deputāti lēma par pašvaldībai pie-

kritīgas zemes piešķiršanu nomā.
•	 Tika pieņemti seši lēmumi par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu.
•	 Deputāti lēma par nekustamā īpašuma izslēgšanu 

no pašvaldības bilances un īpašuma tiesību dzēšanu 
zemesgrāmatā

•	 Tika lemts par nekustamā īpašuma “Celmi”, Augst-
kalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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



Oktobris - svētku mēnesis skolotājiem
Oktobra mēnesis arī Tērvetes novadā tika 

aizvadīts Skolotāju dienas noskaņās. Tie ir 
profesionālie svētki, kad ikvienā Latvijas skolā gulst 
ziedi pedagogu rokās un skan sirsnīgi pateicības 
vārdi, kas pauž patiesu novērtējumu skolotāju 
nesavtīgajam un neizmērojamam darbam.

Šajā gadā Tērvetes novada izglītības iestāžu 
svētku dienās, lai izjustu pedagogu, kam nopietni 
jāsagatavojas katrai mācību stundai un kas ikdienā 
stāv klases priekšā,  skolēniem mācību stundas 
vadīja pašvaldības darbinieki un uzņēmējdarbības 
veicēji.

Viesskolotāji – (no kreisās) Sandra Latiša, 
Sandra Zuševica, Anita Kalaža

Viesskolotāji – (no kreisās) Inese Nemniece, Antra Lāce, 
Inaida Jagučanska, Dace Reinika

Skolotāju profesijā iejutās arī Ināra Misule un 
Inita Roze. Priecēja tas, ka šādu pieredzi svētku 
dienā izmantoja abas Tērvetes novada izglītības 
iestādes, vienlaikus tas skolēniem bija vairāk vai 
mazāk, bet stāsts par Tērvetes novadu.

Pedagogiem tā bija svētku diena, 
viesskolotājiem – nopietns pārbaudījums.

21. oktobrī Tērvetes novada kultūras namā, 
pirms skolēnu brīvlaika, sirsnīgā svētku noskaņā 
tikās gan pašvaldības, gan izglītības iestāžu 
darbinieki.

Pasākumā tika godināti pedagogi, kas sevi 
atbildīgajam izglītības darbam veltījuši vairākus 
gadu desmitus, viņi saņēma Tērvetes novada 
domes pateicības par ilggadēju, atbildīgu un 
profesionālu darbu ar Tērvetes novada jauniešiem.

Īpaši suminājām Augstkalnes vidusskolas 
pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi” skolotāju 
Laimdotu Pilverti, kas pedagoģiskajam darbam 
veltījusi 45 darba gadus.

Pasākumā bija prieks satikt arī tos pedagogus 
un skolas darbiniekus, kas izglītības iestādēs 
vairs nestrādā, bet sirdīs jūtas skolu kolektīviem 
piederīgi. Arī viņi, tāpat kā visi pasākuma 
dalībnieki, katrs saņēma sirsnīgus sveicienus un 
spārnotus vēlējums, kas visus vieno un motivē 
turpmākajam sapņu lidojumam.

Paldies dziedošajai aktrisei un komponistei 
Karīnai Lučiņinai par brīnišķīgo koncertu, kas 
Skolotāju dienas pasākumā radīja īpaši sirsnīgu 
noskaņojumu.  

Ar cerību, ka mēs visi kopā guvām spārnus 
turpmākajam darbam,

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Zīļu krājumi meža iemītniekiem
Annas Brigaderes pamatskolas 1. klases skolēni 

šoruden ne tikai braši uzsākuši skolas gaitas, 
bet kopā ar klases audzinātāju Sigitu Kļaviņu arī 
pierādījuši, ka ir īsti dabas draugi. Bērni savākuši 
vairāk nekā desmit kilogramu zīļu. 

Ar sātīgajām rudens veltēm mielosies LVM 
dabas parka Tērvetē četrkājainie iemītnieki. Dabas 
parka teritorijā līdzās tūristiem īpaši labi jūtas 
stirniņas, kas noteikti novērtēs pirmklasnieku 
devumu. Zīles tiks nogādātas barotavās, kas 
atrodas īpaši veidotā mācību takā.  Jāmin fakts, ka 
vienā no apmeklētākajiem dabas objektiem Latvijā 
izveidota Zaļā klase, kur atrodas vairākas mācību 
un izziņas takas. “Dzīvnieku taka” ir bagāta ar 
informatīviem stendiem un barotavām, atklājot 
Latvijā sastopamo sugu daudzveidību. 

Īpašu paldies parka saime izteica Kristeram 
Saukam, kurš bija pastrādājis visčaklāk. Visi 

zīļu lasītāji saņēma skolā tik nepieciešamos 
koka zīmuļus, kā arī “Mammadaba” uzlīmes un 
Pateicības rakstu. 

Liels paldies bērniem un klases audzinātājai 
par paveikto!   

LVM dabas parka Tērvetē saime

Uzņēmēju pieredze- mūsu jauniešiem
Tērvetes novada skolēni rudenī ne tikai iesāka 

skolas gaitas, bet devās arī mācību braucienā pie 
sava un kaimiņu novada uzņēmējiem. Septembrī 
Tērvetes novada 9. un 10.klašu audzēkņi apciemoja 
četras uzņēmējdarbības saimniecības, kas atšķīrās 
ne tikai pēc lieluma, bet arī pēc izvēlētās darbības 
nozares.

Rīts iesākās AS “Agrofirma Tērvete” lielfermā 
“Tērces”. Jaunieši varēja vērot vienlaicīgi 80 piena 
devēju “vizināšanos” karuselī, kas ir lielākais 
Baltijā, tāpēc bija interesanti uzzināt par piena 
devēju dzīvi šādā lielfermā. Tālāk ceļš seko uz 
salīdzinoši mazu saimniecību. 

Bijām iegriezušies dārzeņu audzētāju 
saimniecībā “Lāmas”, kur saimnieko Antra 
Priede un Mihails Zaharovs. Iepazinām dārzeņu 
audzēšanas pieredzi 2ha platība, kur aug tomāti, 
gurķi, loki, salāti un dilles, kā arī zemenes, 
kuras nākamgad plānots audzēt siltumnīcā, lai 
pagarinātu ogu ražošanas sezonu.

Nākamā saimniecība, kurā ielūkojamies, 
ir bioloģiskā novirziena saimniecība “Vizbuļi” 
Dobeles novada Penkules pagastā, kā saimniece 
Laima Hercberga iepazīstina ar burkāniem 
biešu krāsā un burkānkrāsas bietēm. Brauciens 
noslēdzas Bukaišu pagastā SIA “Elite Plus” 

lauku sētā “Ābelītes”. Enerģiskā saimniece Ilona 
Stašinska sadala braucējus 2 komandās, kur vieni 
iet iestiprināties ar spēcinošu zupu, kamēr otri 
iepazīstas ar saimniecībā audzētajiem dzīvniekiem. 

Šī saimniecība izraisa 
jauniešos sajūsmu, jo 
Galoveju un Hailanderu 
gotiņas tiek mīļi dēvētas 
par lācīšiem. Diskusija 
raisās pie saimniecības 
“jauniešu projekta”, kas 
šogad ir pilotprojekta 
statusā - saimnieku 

bērniem uzticēti cāļi, kuri jāizaudzina par vistām, 
izmantojot saimniecībā pieejamos materiālus 
nojumes būvniecībai, pieejamo labi noaugušo zāli, 
kā arī barību. Projekta būtība- jauniešiem rasta 
iespēja strādāt un nopelnīt, lai par nopelnīto paši 
varētu sev iegādāties tik ļoti iekārotas lietas.

Turpinot sadarbību ar jauniešiem, 16.septembrī 
tikāmies Augstkalnes vidusskolā “Karjeras diena 
2016”, lai uzklausītu uzņēmēju veiksmes stāstus 
karjeras veidošanā, kā arī noskatītos vasaras viducī 
BM studio Zemgale jauniešu veidoto dokumentālo 
filmu “Tērvete- Laimīga zeme” par biedrības 
“Tērvetes mājražotāji un amatnieki” biedru 

ražotajiem produktiem. Kā pirmais aicināts stāstīt 
par mūziķa karjeras veidošanu ir A. Brigaderes 
pamatskolas skolotājs, mūziķis Artūrs Reiniks, kas 
dalās atmiņās par vecāku nozīmi bērna muzikālajā 
audzināšanā, par paša izglītības izvēli, kā arī 
mūziķa darba gaitām. 

Nākamais stāsts seko par māju “Viestardi” 
saimnieku ikdienas darba 
gaitām, par izvēles iespējām 
strādāt un dzīvot Latvijā 
vai ārpus tās. Kristīne Lāce 
iepazīstina jauniešus ar 
savu ceļu līdz mājražotājas 
statusam, savukārt Gundars 
Lācis dalās pieredzē par 
tulpju kolekciju dārza 
izveidi, kā arī nākotnes 
sapņiem, kas saistīts ar 
mājražotāju veikala izveidi 
Tērvetes novadā.

Šī raksta autore savā prezentācijā iepazīstina 
skolu jaunatni ar uzņēmējdarbības iespējām 
laukos un aktualitātēm Tērvetes novadā 
uzņemējdarbībā. Rosinot jauniešus atbildēt uz 
jautājumiem, diskusijā iesaistās arī pieaugušie. 
Savukārt, pirms dokumentālās filmas “Tērvete- 
Laimīga zeme” demonstrēšanas tiek dots vārds BM 
studio Zemgale vadītājam Dmitrijam Ščegoļevam. 
Klātesošajiem bija iespēja uzzināt par  BM studio 
Zemgale iecerēm. No 15 jauniešiem sākumā līdz 
teju 40 cilvēku grupa pašreiz darbojas Rundāles 
un Bauskas novados, studijā iesaistās jaunieši 
aizraujošās nodarbēs, mācot fotografēt, filmēt un 
veidot stāstus par cilvēkiem Zemgalē.

Šāda uzņēmēju un skolēnu sadarbība nu jau 
notiek trešo gadu pēc kārtas. Priecē tas, ka interese 
par izzinošām tikšanās reizēm tiek izrādīta 
abpusēji, un nav izslēgts, ka kāds no jauniešiem 
gūst arī iedrošinājumu savas dzīves turpmākajam 
ceļam.   

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Izglītība

Kā aizvadīts oktobris Bukaišu skolā
Oktobrī Bukaišu skolā notika Dzīvnieku 

aizsardzības dienai veltīts pasākums „Kaķi”.
Gatavojoties tam, visi skolas bērni zīmēja 

savu kaķi. Prieks, ka gandrīz katrā ģimenē šis 
mājdzīvnieks ir un bērni daudz 
vērojuši tā uzvedības īpatnības. 
Pasākuma laikā virtuāli iepazinām 
pasaules savvaļas kaķus un no 
tiem cēlušos dažādus mājas 
kaķus. Vides pulciņa dalībnieki - 
3. un 4. klases skolēni, izmantojot 
folkloras materiālus, bija 
sagatavojuši leļļu teātra pasaku 
”Runcis un lapsa”, stāstījumus par 
kaķa un citu dzīvnieku, un  arī 
cilvēku attiecībām.

Pirmskolas bērni interesanti 
attēloja, kāpēc kaķis mazgājas pēc 
ēšanas un J. Osmaņa dzejoli „Inča rīta rosme”.

Ar ticējumiem, mīklām un apņemšanos nekad 
nedarīt pāri saviem mīluļiem mājdzīvniekiem 
beidzās šis pasākums.

Gan gaidīti, gan negaidīti skolā paviesojās 
Cūkmens. Vaininieki šim apciemojumam 
bija pirmsskolas grupas bērni, kas kopā ar 
savu audzinātāju Lauru Vjateri ir iesaistījušies 
ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi” pirmsskolas 
izglītības iestādēm. Mācību gada laikā mazuļi ir 
apņēmušies apgūt visas 4 tēmas un soli pa solim 
kopā ar savu audzinātāju iepazīt meža netīros 

noslēpumus, sekot Cūkmenam pa pēdām, 
iemācoties atšķirt labo rīcību no sliktās, iepazīt 
mežu rotaļlietu kastē un audzēt skābekli, audzēt 
kokus no sēkliņām.

Visi skolas bērni ar vislielāko nopietnību kopā 
ar Cūkmenu nodeva zvērestu, ka viņi rūpēsies par 
dabas tīrību un saglabāšanu. Ceru, ka tas izdosies, 
un pavasarī varēsim ziņot par labi paveiktiem 
darbiem un pirmsskolas bērni būs kļuvuši par 
Cūkmena detektīviem.

2. klases komanda piedalījās konstruēšanas 
spēlē ”Rādi, ko tu vari!”, bet labākie dambretisti 
startēja 16. prāta sporta spēlēs.   

Skaidrīte Urbāne,
Augstkalnes vidusskolas struktūrvienības Bukaišu 

skola skolotāja

Veiksmīgs pieteikums konkursam 
“Jaunie Rīgas sargi”

Š. g. 7. oktobrī Augstkalnes vidusskolas 10. klases skolēni 
veiksmīgi sevi demonstrēja konkursā “Jaunie Rīgas sargi”, kas 
norisinājās Dobeles pilsdrupās. 

7 komandu konkurencē 10. klases jaunieši izcīnīja godpilno 
3. vietu. Spēlē komandu pārstāvēja klases audzinātājs Jānis Izaks, 
kas pēc nolikuma nedrīkstēja būt komandas sastāvā.

Piedaloties konkursā, jauniešiem  nācās apgūt jaunas 
zināšanas un prasmes: pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana 
āra apstākļos,   pārvietošanās pēc kartes un kompasa, mītnes 
iekārtošana āra apstākļos, Jaunsardzes un NBS vēsture, ugunskura 
kurināšana, ūdens attīrīšana, ekipējuma komplektēšana un 
sagatavošana līdzņemšanai, sakari (Morzes ābece, semafors, un 
radiosakari), speciālā tūrisma inventāra izmantošana, ieroču 
mācība un  pārvietošanās taktika.

Š.g. 14. oktobrī konkursā “Jaunie Rīgas sargi” Jelgavā 
veiksmīgi startēja arī Augstkalnes vidusskolas 11. klases 
komanda.  

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Pateicības saņēma Sigita Kļaviņa, Sandra Geislere, 
Laimdota Pilverte, Ina Lukaže, Maija Klāsupa, Artūrs Reiniks

Mēs - visi kopā

10. klase

Saimniecība “Lāmas” 

Lauku sēta “Ābelītes”



Policija informē

Pašvaldības policija informē   
Oktobra mēnesī saņemti 20 dažādi izsaukumi. 

 Sastādīti 2 administratīvie pārkāpumu 
protokoli par alkohola lietošanu un atrašanos 
reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā. Viens 
pārkāpums konstatēts Tērvetē, otrs – 
Augstkalnē. Abos gadījumos vaininiekiem 
izteikts brīdinājums.

 Mēneša laikā saņemti 4 ziņojumi par dažādiem 
notikumiem, kas saistīti ar alkohola lietošanu 
gan darba laikā, gan pēc tā.  Ziņojumi saņemti 
no Augstkalnes un Tērvetes pagastiem.  Par 
lielu pārsteigumu nācās konstatēt, ka šajos 
pārkāpumos ir iesaistītas daiļā dzimuma 

pārstāves. 
 Vienā gadījumā tika konstatēta  nepilngadīga 

jaunieša smēķēšana, kas neievēroja iestādes 
iekšējās kārtības noteikumus un smēķēja 
iestādes telpās. 

 Mēneša laikā risināti dažāda rakstura 
jautājumi, vairāki cilvēki ir griezušies pēc 
palīdzības savu problēmu risināšanā.

 Trīs materiāli pēc piekritības ir nosūtīti Valsts 
policijai.

 Tā kā joprojām vēl norit zemes darbi, aicinām 
pievērst uzmanību un rīkoties piesardzīgi! 
Ja kāds, apstrādājot zemi, atrod kara laika 
sprāgstvielas, esiet uzmanīgi un piesardzīgi, 
un par šādiem gadījumiem nekavējoties 

informējiet Valsts un pašvaldības policiju.
 Joprojām Tērvetes novadā tiek veiktas 

patrulēšanas, kurās pēdējā laikā aizvien 
biežāk tiek fiksētas Tērvetes novadā svešas 
automašīnas un aizdomīgas personas. Šādos 
gadījumos aicinām iedzīvotājus nekavējoties 
par to informēt Pašvaldības policiju! 
Anonimitāte garantēta.

Valsts policija informē
Oktobra mēnesī uz Tērvetes novadu saņemti 19 
izsaukumi.

 Deviņos gadījumos Valsts policijas palīdzība 
bijusi nepieciešama konfliktsituāciju 

risināšanā. Lielākā daļa konfliktu konstatēts 
starp ģimenes locekļiem.

 Bukaišu pagastā uz lauka konstatēts 
nesprādzis otrā pasaules kara lādiņš. Par 
konstatēto nekavējoties tika ziņots NBS.

 Tērvetes un Bukaišu pagastos konstatēta 
nelikumīga koku ciršana.

 Kāda persona tika nogādāta Dobeles un 
apkārtnes slimnīcā ar diagnozi – alkohola 
reibums un saindēšanās ar medikamentiem.

 Kāds izsaukums saistīts ar Bukaišu pagastu, 
kur dega saimniecības ēka.  

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Dažādi

Pasākumā piedalījās arī Moldovas kultūras 
ministre Monika Banuk, ar kuru pēc pasākuma  
radās iespēja pārrunāt gan Moldovas un Latvijas 
kultūras tradīciju būtiskākās atšķirības, gan arī 
sadarbības iespējas kultūras jomā.  Ņemot vērā 
krasi atšķirīgos ekonomiskās attīstības līmeņus, 
nākas atzīt, ka šobrīd turpmākā sadarbība varētu 
veidoties tikai kā savstarpēja kultūras kolektīvu 
pieredzes apmaiņa svētkos. 

Vizītes noslēgumā Latvijas delegācija apmeklēja 
Moldovas republikas Reģionālās attīstības un 
Celtniecības Ministriju, kur notika paneļdiskusija 
starp Latvijas delegāciju un Moldovas Reģionālās 
attīstības un Celtniecības ministru un ministrijas 
amatpersonām. Nopietni tika diskutēts par 
Moldovas un Latvijas sadarbības iespējām reģionu 
attīstības un uzņēmējdarbības jomā.

Latvijas delegācijai diskusijā arī bija savs 
viedoklis, jo vizītes laikā tika apmeklēti un iepazīti 
vairāki uzņēmējdarbības objekti. Lielu pārsteigumu 
sagādāja intensīvā ābeļdārza apmeklējums, kur 
varēja vērot vēl nepieredzēto.  

Tā bija augstā līmenī veidota investīcija – 
ābeles špalera stādījumos, visam ābeļdārzam pāri 
pārklātais tīkls, kas augļus pasargā no krusas un 

putniem. Dārzs aizņem 500 ha lielu platību. Ņemot 
vērā Moldovas iespējas un politisko situāciju, 
apsveicams ir plašais vēriens augļu dārza izveidē 
un uzturēšanā. 

Vizītes laikā tika apmeklēta arī  augļu glabātuve, 
kas ir sešu dažādu augļkopju kooperācijas 
projekts, kur, savstarpēji sadarbojoties, ir izveidota 
mūsdienīga ābolu noliktava 600 tonnu ietilpībā. Tā 
ir žāvētu augļu ražotne, kur no vietējiem augļiem – 
āboliem, plūmēm, ķiršiem, melonēm tiek gatavoti 
sausie augļi, kas tiek fasēti un pēc tam piegādāti 
skolām, veikaliem, izmantoti eksportam.

Vislielāko iespaidu atstāja viesošanās vienā no 
lielākajām Moldovas vīna darītavām “Milešti Mici”, 
pēc kura apskates sapratām, kāpēc tiek uzskatīts, 
ka pabūt Moldovā un neapskatīt vīna darītavu 
nozīmē - Moldovā neesi bijis. 

Vīna ražotnes kopīgais pazemes alu garums ir 
200 km, no kuriem tiek izmantoti tikai 50 km. 

Tur sastopams arī vecākais, 1973. gadā ražotais, 
vīns, kas maksā teju 1500 euro. Pazemes pagrabā 
savus vīnus glabā vairākas valstis, izīrējot tam 
speciālu vietu, jo reti pasaulē ir sastopamas vietas, 
kur tā glabāšanai ir atbilstošākais klimats.

Kā apskates objekts iespaidīgs bija  Moldovas 
HES, kas savā laikā ir veidots kā sadarbības projekts 
padomju savienībai ar Rumāniju. Interesants fakts, 
ka Moldovas HES sastāv no divām turbīnām, un 
katra no tām pieder savai valstij.

Pēc vizītes Moldovā Sandris Laizāns neslēpj 
savu viedokli: “ Ir patīkami apzināties, ka 25 gadus 
atpakaļ mēs kā valsts esam izvēlējušies pareizo 
attīstības virzienu, kas diemžēl Moldovai nav 
izdevies. Gribas uzsist pašiem sev pa plecu un teikt 
– mēs darām pareizi un dzīvojam labi.” 

Par vizītes iespaidiem ar Tērvetes novada domes 
priekšsēdētājas vietnieku Sandri Laizānu 

sarunājās Inita Roze

▶   turpinājums no 1. lpp.

Ceļojums ar laimes sajūtu
Vēl septembrī Augstkalnes pagasta pašdarbnieki devās ekskursijā uz Jaunpils pili, kur izdzīvojām 

lielisku un nebēdnīgu piedzīvojumu kopā ar Mūku Teodoru, Kalponi un Mīlas dziesminieku. Iepazinām 
Viduslaiku paražas, nodevām bruņinieka zvērestu un izmēģinājām sievišķo un vīrišķo ieroču valdīšanas 
mākslu. Minezingers ceļojumu papildināja ar romantiskiem Dantes sonetiem, bet vīna pagrabā tukšojām 
vīna kausus. Ekskursijas noslēgumā par godu mums  atskanēja Lielgabala šāviens.

Pēc tam turpat ieturējām sātīgas pusdienas 
un tālāk devāmies uz baskāju taku. Nedaudz 
līņāja lietus, bet mēs visi apņēmības pilni 
vilkām nost apavus un ar lielu azartu devāmies 
2 km garajā takā, pārvarot dažādas grūtības 
mūsu pēdām. Ar lielu prieku beidzām taku, 
salijuši, slapjām kājām, bet jutāmies patiesi 
laimīgi.  

Silvija Krūmiņa, 
Augstkalnes kultūras darba organizatore 

LVM dabas parkā Tērvetē 
noslēgusies vasaras sezona

Oktobra vidū, kad lazdu dzeltenais pamežs 
iekrāsoja allaž zaļo priežu silu, dabas parkā 
Tērvetē noritēja vasaras sezonas noslēguma 
svētki – “Pasakas midzināšana”. Kopā ar dabas 
parka atraktīvajiem pasaku tēliem aizvērt stāstu 
grāmatu ieradās kupls pulks apmeklētāju – teju 
četri tūkstoši.

Koncertuzvedums “Meža kaleidoskops”
Aktīvās tūrisma sezonas noslēguma pasākums 

risinājās trīs parka daļās – Pasaku mežā,  Atrakciju 
laukumā “Lutauša pļava”, kā arī Rūķīšu mežā. Lielā 
Atrakciju laukuma skatuve piedāvāja muzikālu 
koncertuzvedumu “Meža kaleidoskops”. 

Lūkojoties caur pasaku kaleidoskopu, ikviens 
varēja atskatīties uz pasākumiem bagāto pavasari, 
vasaru un zeltaino rudeni vienā no tūristu 
iecienītākajiem atpūtas objektiem Latvijā. Dabas 
parka Tērvetē apmeklētājiem saskatīt vasaras 
sezonas akcentus palīdzēja pieejamie rakstnieces 
Annas Brigaderes pasaku lugu tēli – varenais 
Meža Ķēniņš (Andrejs Zuševics) un zinošā Meža 
māte (Inita Roze), jestrās Sila raganiņas (Ingvilda 
Žukovska un Elena Pranovska)  un klīrīgā 
princese Zeltīte (Ilze Laizāne), kā arī lielākais 
skopulis mežā – Sīkstulis (Elmārs Antons) ar 
taupīgo Kalponi (Sigitu Kļaviņu). Viņiem bija 
pievienojušies vēl divi meža iemītnieki - viltīgā 
Lapsa (Ingūna Ķibilde) un bailīgais Zaķis (Daiva 
Lauce, kura citkārt lieliski iejūtas arī Sila raganiņas 

tēlā). Koncerta turpinājumā parka viesi dzīvoja 
līdzi uzvedumam “Ejam kopā pasakā!”, kas tapis 
sadarbībā ar Tērvetes novada amatierteātra 
“Trīne” aktieriem un novada bērniem. Jāmin, ka 
šis koncertuzvedums vasarā lieliski bagātināja 
piedāvājuma klāstu parka apmeklētājiem, jo tika 
izrādīts desmit reizes. Liels paldies mazajiem 
un lielajiem aktieriem par atsaucību un skaisto 
saspēli! Ar skanīgu un ritmisku TDA “Diždancis” 
priekšnesumu izskanēja svētku koncerts.

Piedzīvojumi Pasaku mežā
Tie, kas vēlējās satikt pasaku tēlus, lai pārmītu 

kādu vārdu vai sajustos kā brīnumzemē, devās uz 
Pasaku mežu. Tur princese Zeltīte meklēja īstu 
princi un princesi. Gara rinda veidojās arī pie 
Sila raganiņas (Ineses Kravčukas), kura lepojās ar 
Meža mātes dāvātajām balles kurpītēm. Rudenīgi 
saulainajā mežā valdīja īsta svētku gaisotne! 
Dodoties pa Meža mātes taku, apmeklētāji 
uzdūrās Sīkstuļa būdai. Pie tās saimniekoja vieni 
no atraktīvākajiem parka pasaku tēliem – Sīkstulis 
un viņa Kalpone -, mudinot izmantot savas maņas 
visekonomiskākajā veidā, lai “nenodeldētu” skaisto 
meža ainavu.

Nākamajā  gadā būs jaunumi
Pasaka ir ieaijāta, bet Latvijas valsts mežu 

dabas parks Tērvetē nedodas ziemas guļā. 
Novembrī un decembrī Rūķu sētā rosīsies darbīgā 
Rūķu saime – būs atvērtas tematiskās radošās 
darbnīcas bērniem. Nedēļas nogalēs ģimenēm un 
citiem interesentiem būs iespēja apvienot pastaigu 
ar iespēju apsildīties vai līdzdarboties Rūķu sētas 
omulīgajās iekštelpās. 

Nākamā gada sākumā LVM dabas parkā 
Tērvetē sagaidāmi vairāki jauni pasākumi un vēl 
nebijuši pārsteigumi visiem tiem, kuriem patīk būt 
svaigā gaisā jebkuros laikapstākļos. 

Uz tikšanos mežā!   
Lilita Kauste,

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē
TIC vadītāja

Kultūras afiša 
VIESTURA KAIRIŠA SPĒLFILMAS 
“MELĀNIJAS HRONIKA“ KINOSEANSI 
TĒRVETES NOVADĀ.
9. novembrī  pl. 16.00  Bukaišu tautas namā
11. novembrī pl. 17.30 Tērvetes novada kultūras 
namā
Ieeja katrā seansā  – 1,- eiro
No 9. novembra Tērvetes novada kultūras namā
Fotogrāfiju  izstāde “Mirklis” – Bukaišu pagasta 
biedrības “Skaties tālāk” projekta „Daudzveidīgā 
Tērvete fotoobjektīvā” dalībnieku fotogrāfijas
15. novembrī 19.30 
Tērvetes novada kultūras namā
Tērvetes novada kultūras nama amatierteātra 
“Trīne” izrāde E. Zālīte “Rudens rozes”
Ieejas maksa – 2,- eiro, pensionāriem un skolēniem 
– 1,- eiro
26. novembrī pl. 18.00 Bukaišu tautas namā
RAžAS DANČI 
Bukaišu senioru deju kopa “Vārpa” aicina draugu 
deju kolektīvus uz kopīgu sadancošanas koncertu 
Ieeja – bez maksas
30. novembrī no pl. 15.00-18.00
Bukaišu tautas namā
Adventes vainagu u.c. Adventes rotājumu 
gatavošanas radošā darbnīca.
Izejmateriāli jāņem pašiem līdzi.  
2. decembrī
LūGŠANU BROKASTIS
10. decembrī pl.19.00
Tērvetes novada kultūras namā
TĒRVETES NOVADA  UZŅĒMĒJU, 
LAUKSAIMNIEKU BALLE
Vakara viesis – aktieris Kristaps Rasims. 
Muzicē grupa “ALKO”
Dalības maksa – 10,- eiro no personas
Pieteikties līdz 2. decembrim (tel. 26352751, Monta)

Ceļā uz Ziemassvētkiem
2. decembrī pl. 16.00
Bukaišu pagasta centrā
Lielās egles atklāšana.
Aicinām iedzīvotājus pievienoties, līdzi ņemot 
eglīšu rotājumus. 
9. decembrī pl.16.00
pie Augstkalnes pagasta pārvaldes 
Lielās egles iedegšana
Pagasta pārvaldes telpās darbosies Ziemassvētku 
ieskaņas tirdziņš. Aicinām pirkt un pārdot 
gribētājus!
9. decembrī pl. 18.00
Tērvetē pie Klosterkalna 
Lielās egles iedegšanas svētki  “Viens, divi, trīs, 
egle gaismās viz!” 
• Rūķu cepuru parāde. Nāc ar savu Rūķu cepuri 

un piedalies!
• Mazs svētku gardums un karsts dzēriens 

ikvienam
11. decembrī 
Tērvetes novada baznīcās 
Dobeles KN jauktais koris “Septiņi sapņi” ielūdz uz 
Ziemassvētku noskaņu koncertiem
12.00 Tērvetes Kalnamuižas baznīcā  
(Dievkalpojums 11.00)
15.30 Augstkalnes Mežmuižas baznīcā 
(Dievkalpojums 14.00)
ĪSUMĀ!
15.decembrī – Ziemassvētku eglīte Bukaišu pagasta 
pirmskolas vecuma bērniem Bukaišu tautas namā 
17. decembrī – Ziemassvētku eglīte pirmskolas 
vecuma bērniem Tērvetes KN
18. decembrī – Labrenča Ziemas svētku tirgus 
Tērvetes estrādē 
24. decembrī – svētku dievkalpojumi Tērvetes 
novada baznīcās
25. decembrī – Ziemassvētku BALLE Tērvetes KN
Informācija par pasākumiem lasāmi arī novada 
mājas lapā www.tervetesnovads.lv


