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Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
2016. gada 13. decembrī

Tērvetes novadā darba vizītē 
ieradīsies

Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ar 
kundzi Ivetu Vējoni

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
darba kārtībā plānota iepazīšanās 
ar pašvaldības darbu, viesošanās 
izglītības iestādēs, iepazīšanās ar 
uzņēmējdarbību Tērvetes novadā, 
savukārt prezidenta kundzes Ivetas 
Vējones darba kārtībā ir plānots 
izglītības iestāžu pirmsskolas grupu 
apmeklējums, viesošanās SAC 
“Tērvete” un RC “Tērvete”.

PL. 17.00 Tērvetes novada kultūras 
namā ir plānota tikšanās ar 

Tērvetes novada iedzīvotājiem! 
Laipni lūdzam uz tikšanos!

Valsts svētkos tika pasniegti Tērvetes novada domes apbalvojumi
Š.g. 17. novembrī Tērvetes novada kultūras namā svinējām svētkus savai Latvijai. Svētku pasākumā kā pateicība par ieguldīto darbu un izrādīto attieksmi 

Tērvetes novada attīstībā tika pasniegti Tērvetes novada domes apbalvojumi 
novada iedzīvotājiem.

Tērvetes novada domes   augstāko apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTU 
saņēma:
 Astrīda GERHARDE – nominācijā „Mūža ieguldījums”
 Maruta JUKNA – nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”
 Modris ČEKSTERIS – nominācijā „Sabiedriskā darbība”
 Edvīns BERŽINSKIS – nominācijā „Sabiedriskā darbība”
 Jānis STRAKSIS – nominācijā „Sabiedriskā darbība” 
 Dzintra TOLEIKA – nominācijā „Sabiedriskā darbība”
 Jānis KALNIŅŠ– nominācijā „Izglītība”
 Linda KARLOVIČA – nominācijā “Izglītība“ un “Sports”

Tērvetes novada domes GODA DIPLOMU saņēma:
 Zinaida MAKSIMOVA– nominācijā „Sabiedriskā darbība”
 Inese EGLE – nominācijā „Sabiedriskā darbība”
 Ingrīda SAMOHVALOVA – nominācijā „Kultūra”
 Ingrīda EZERGAILE – nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā 

aprūpe”
 Katrīna FREIMANE – nominācijā „Sabiedriskā darbība”.

Uzzīmēt smaidu baltajā sniegā,
Pūkainām kupenām cauri brist,

Pieskarties sarmotam egles zaram
Kopā ar zvaigznēm brīnumā krist.

/A. Līcīte/

Lai sapņu un cerību 
piepildīti 

Ziemassvētki ienāk katrā 
sirdī un katrā mājā!  

Lai līksma un priecīga 
Gadumija!

Tērvetes novada dome

Novembris - pateicību un labo darbu mēnesis

Lappusi sagatavoja Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmajā rindā no kreisās – I. Samohvalova, M. Jukna, I. Ezergaile, I. Egle, 
Z. Maksimova, A. Gerharde, Dz. Toleika. Otrajā rindā no kreisās – L. Karloviča, 

J. Kalniņš, M. Čeksteris, K. Freimane, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
D. Reinika, E. Beržinskis.

Augstkalnē durvis vērusi ļoti gaidītā 
aptieka

Kā sen lolota dāvana Latvijas dzimšanas 
dienā Tērvetes novada Augstkalnes pagasta 
un tā apkārtnes ļaudīm ‒ 18. novembrī   
durvis vēra jaunā, tik ļoti ilgi gaidītā 
aptieka. 

Aptiekas vadītāja un farmaceite, šobrīd 
jāsaka – bijusī rīdziniece Iveta Ludviga ar 
aptiekas atvēršanu piepildījusi savu sen loloto 
sapni. Sarunā viņa neslēpj savu prieku, ka sapnis 
īstenots tieši Augstkalnē, vietā, kur Latvijas kartē 
nav tuvu nevienas aptiekas, kas iedzīvotājiem ir 
ļoti nepieciešama. Šobrīd par iespēju iegādāties 
medikamentus vēsta uzraksts “Mana Aptieka”.

Aptiekas atklāšanā gana plašā telpa bija 
piepildīta ar pirmajiem apmeklētājiem.

Kuplais apmeklētāju skaits priecājās par gaišo 
un gaumīgi iekārtoto telpu, tomēr svarīgāks par 
visu viņiem bija paust savu prieku par ieguvumu 
un izteikt laba vēlējumus turpmākajam.

Jau iepriekš uzzinot par aptiekas iespējamību 
Augstkalnē – pagasta iedzīvotāji neslēpa savu 
prieku - tas ir gluži vai brīnums, ka Tērvetes novada 
Augstkalnes pagastā atkal durvis vērs aptieka, jo  
pēc zālēm gadiem nācies mērot ceļu uz Lietuvu vai 
pārdesmit kilometru attālo Dobeli. Visu šo laiku 
nācies iztikt kā nu kurš varējis un mācējis.

Jāatzīst, ka aptiekas atvēršana atvieglos 
daudziem novada iedzīvotājiem ikdienas soli – 
gan Augstkalnē, gan Bukaišos, gan Tērvetē. Par to 
liels paldies aptiekārei Ivetai! Lai izdodas mums 
visiem būt veseliem!  

A/S “Agrofirma Tērvete” 
- Gada uzņēmējs 2016 

Zemgalē
Zemgales plānošanas reģions ir iedibinājis 

jaunu un skaistu tradīciju. 
Š.g. 25. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē 

tika sumināts Gada uzņēmējs 2016 Zemgalē. No 
Tērvetes novada apbalvošanai šogad tika izvirzīta 
A/S “Agrofirma Tērvete”. 

     

A/S “Agrofirma Tērvete” pārstāvēja un 
apbalvojumu saņēma valdes priekšsēdētājs Dainis 
Dominieks un enerģētikas nozares vadītājs Andris 
Ramons. Sveicienus no Tērvetes novada pašvaldības 
atveda domes priekšsēdētāja Dace Reinika un 
Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka. Balvas 
pasniedza Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomes vadītājs Leons Līdums.   

Līdsas latviešu bērni Ziemassvētku 
akcijā sveic Tērvetes seniorus

Š. G. 13. decembrī plkst. 10.30 SAC “Tērvete” notiks svinīgs pasākums, 
kurā piedalīsies Valsts prezidenta kundze, latviešu diasporas skolu 
patronese Iveta Vējone un Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga. 
Pasākuma laikā centra iemītniekiem tiks pasniegti Līdsas Latviešu centra 
skoliņas “Pūcīte” bērnu sagatavotie apsveikumi.

Latvijas Institūts (LI) šoruden aicināja pasaules latviešu skoliņas 
iesaistīties paaudžu stiprināšanas projektā – izveidot personīgus 
Ziemassvētku apsveikumus Latvijas sociālās aprūpes centros mītošajiem 
senioriem, lai iepriecinātu vientuļos Latvijas cilvēkus un stiprinātu 
ārvalstīs dzīvojošo latviešu izcelsmes bērnu saikni ar Latviju. Akcijā 
iesaistījās 31 skoliņa no 17 valstīm (Vācija, ASV, Beļģija, Austrālija, Īrija, 
Krievija, Lielbritānija, Norvēģija, Francija, Kanāda, Šveice, Zviedrija, 
Itālija, Brazīlija, Dānija, Austrija, Luksemburga). “Ir liels prieks redzēt 
šo milzīgo aktivitāti un sirsnīgās vēstules, ko saņemam no skoliņām visā 
pasaulē. Paldies katram bērnam, viņa vecākiem un skolotājiem, kas vēlas 
iepriecināt mūsu cienījamā gadagājuma iedzīvotājus,” saka LI direktore 
A. Rozenberga. Bērnu apsveikumus saņems 23 sociālās aprūpes centru 
vai pansionātu iemītnieki, un kopumā akcijas ietvaros ir izsūtīti ap 2200 
apsveikumi.   

Paula Prauliņa, sabiedrisko attiecību projektu speciāliste

Paldies visiem, kas piedalījās svētkos, lai svinētu savai Latvijai 98. dzimšanas dienu! 

Tērvetē ciemojās viesi no Ukrainas
Š.g. 23. novembrī Tērvetes novadā viesojās 23 cilvēku delegācija no 

Ukrainas, kā sastāvā bija pašvaldību vadītāji, deputāti, skolu vadītāji, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji un lauksaimnieki. Viņu interešu loks bija ļoti plašs, tomēr 
galvenokārt viņi vēlējās izzināt tos pašvaldības attīstības ceļus, kuri veidojas 
veiksmīgā sadarbībā: pašvaldība – uzņēmējdarbība – nevalstiskās organizācijas.

Tērvetes novadā viesi tika iepazīstināti ar pašvaldības darbu, sadarbību ar 
uzņēmējiem, lauku tūrisma attīstību, mazo uzņēmēju darbības attīstību, viesi 
apmeklēja AS “Agrofirma Tērvete” kompleksu “Tērces” un vīna darītavu “Tērvetes 
vīni”.

Delegācija Latvijā 
uzturējās laikā no š.g. 21. 
– 25. novembrim, un 
Lauku konsultāciju 
centrs Jelgavā bija 
izvēlējies viesus   
iepazīstināt ar   tieši 
Zemgales reģiona gana 
bagāto pieredzi. Viņi 
viesojās Jelgavas pilsētas 
domē un Jelgavas novada 
domē, Auces un Tērvetes 
novados.  

Viesi Tērvetes novada kultūras namā

Tērvetes novada domes bezmaksas 
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”

Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu – Inita Roze

Tālrunis 26465219

Iespiests SIA Jelgavas tipogrāfija.
Projektu vadītājs Arvis Kronbergs, maketētāja 

Santa Lipšāne, tirāža 1000 eks. Izdevums 
pieejams Tērvetes novada domē, pagasta 

pārvaldēs un ikvienā publiski pieejamā vietā.

Kļūsti kā bērns,
Un ļauj, lai prieks atmiņu kupenās bradā,

Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs
Vienu vakaru gadā!

/V. Mora/

Veltu Čeiri
Vizmu Lorenci

Valentīnu Ozoliņu
Dzidru Samu
Onu Grietēnu
Ēriku Garbili
Ojāru Jarbušu

Andri Kleinbergu
Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!

Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam visus Tērvetes 
novada decembra mēneša 

jubilārus, jo īpaši suminām 
apaļajās dzīves gadskārtās:



Domes sēde

Dome informē

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Jau ceturto mēnesi Latvijas pašvaldības sadarbībā ar 
Tiesībsarga biroju aicina Latvijas iedzīvotājus 

Esi pretimnākošs!
Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī 

tādu rīcību, kas likumos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams 
pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas 
tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc - valsts un pašvaldības 
iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro 
ne tikai ar “likuma burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras personas 
uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto 
lēmumu izskaidrot saprotami.  

Sociālās kampaņas ietvaros bez maksas 
tika apzīmēti un reģistrēti 1215 suņi

Noslēgusies “4finance fonda Labie Darbi” un 
nodibinājuma “Dzivniekupolicija.lv” organizētā 
sociālā kampaņa, kuras ietvaros četros Latvijas 
novados suņu īpašniekiem bija iespēja bez maksas 
apzīmēt un reģistrēt savu mājas mīluli. Kampaņas 
laikā bija vērojama liela atsaucība no novadu 
iedzīvotāju puses un kopīgiem spēkiem tika 
apzīmēti un reģistrēti 1215 suņi.

Sniedzot atbalstu suņu saimniekiem, “4finance 
fonds Labie Darbi” kopā ar nodibinājumu 
“Dzivniekupolicija.lv”, veterinārārstu un 
brīvprātīgo palīgu komandu apmeklēja 4 Latvijas 
novadus, kuros veica bez maksas suņu čipēšanu 
un reģistrāciju. Pēc ES suņu skaitīšanas metodes 
ir pieņemts, ka uz desmit cilvēkiem pēc statistikas 
ir viens suns. Sociālās kampaņas rezultāti ļauj 
secināt, ka šī metode īstenojas Latvijā pavisam 
tuvu minētajam rādītājam. Tā, Naukšēnu novadā, 
kurā dzīvo 2020 iedzīvotāju, tika čipēti 216 suņi, 
Tērvetes novadā (3743 iedzīvotāju) - 304 suņi, 
Rucavas novadā (1822 iedzīvotāju) - 215 suņi, 
Aglonas novadā (3978 iedzīvotāju) - 480 suņi. 

Bezmaksas suņu čipēšana un 
reģistrācija daudziem iedzīvotājiem bija 
liela palīdzība un, iespējams, pat vienīgā 
iespēja, kā izpildīt likumā noteikto 
normu - līdz 2017.gada 1.janvārim čipēt 

un reģistrēt suni Lauksaimniecības datu 
centra datubāzē.

“Mēs esam ļoti gandarīti par paveikto. Liels 
paldies “4finance fondam Labie darbi” par līdzekļu 
piešķiršanu, lai īstenotu šo kampaņu. Paldies 
Tērvetes novada vetārstītēm Jeļenai Belovai un 
Dacei Trupānei, kā arī novada vetfeldšerei Rutai 
Restei par dalību šajā projektā! Paldies Tērvetes 
novada pašvaldībai, “Dzivniekupolicija.lv” un 
“Ulubele” komandai, kā arī Pārtikas veterinārā 
dienesta pārstāvjiem, kas visu kampaņas procesu 
uzraudzīja uz vietas,” uzsver nodibinājuma 
“Dzivniekupolicija.lv” vadītāja Ilze Džonsone. 

Olga Ribkina
“4finance fonda Labie Darbi” 

komunikācijas konsultante
Tel.: 669 58488 | Mob.: + 371 28834587

Tērvetes novada 
būvvalde atgādina!
Cien. Tērvetes novada iedzīvotāji!

LŪDZU RESPEKTĒT PRASĪBU,
ka bez būvvaldes informēšanas un 
dokumentu iesniegšanas būvvaldē 
savā īpašumā esošās būvēs atļauts 
veikt  tikai iekštelpu kosmētisko 
remontu, kā arī ēku fasāžu kosmētisku 
remontu.

Nenesošu sienu pārbūve un 
telpu funkciju maiņa pieļaujama, 
iesniedzot speciālista sagatavotu 
vienkāršotās pārbūves Apliecinājuma 
karti. 

Īpašu uzmanību vēršam uz 
to, ka  dzīvokļu īrniekiem  vispirms 
ikviena plānotā  dzīvokļa pārbūve 
jāsaskaņo ar dzīvokļa īpašnieku, tai 
skaitā ar pašvaldību, ja runa ir par 
pašvaldības dzīvokli!

Ēkas fasādes siltināšana un jumta 
seguma maiņa pieļaujama, iesniedzot 
būvvaldē speciālista sagatavotu ēkas 
vienkāršotas atjaunošanas karti.

Nesošo konstrukciju pārbūve  – 
ārsienas, t.sk. logu un durvju ailu 
pārbūve, jumta konstrukcijas maiņa 
– jumta izbūves, bēniņu stāva izbūve, 
ēku piebūves – verandas, nojumes 
– atļauts veikt, tikai izstrādājot 
būvprojektu un saņemot būvatļauju. 

Linda Mierlauka,
Tērvetes novada būvvaldes vadītāja

2016. gada 24. novembrī  notika  kārtējā  Tērvetes  novada  domes  sēde
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 atradās ārpus Latvijas.
Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 
Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, 
ekonomiste Sandra Latiša, izglītības darba speciāliste 
Inita Roze, laikraksta “Zemgale” korespondente Edīte 
Bēvalde un  Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra 
pārstāve Katrīna Freimane.
Darba kārtībā bija iekļauti: izpilddirektora ziņojums 
Māra Berlanda ziņojums, ziņojums par  Tērvetes novada 
jauniešu iniciatīvu centra darbu un 16 darba kārtības 
jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra  Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu

 10. novembrī  tika izsludināts atklātais konkurss 
TND2016/15/ELFLA „Autoceļa Te -5 Dambīši- Kai-
jas pārbūve” ELFLA un Lauku attīstības program-
mas pasākuma “ Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros. Tika saņemti čet-
ru pretendentu  piedāvājumi.  SIA „Saldus ceļinieks” 
piedāvātā iepirkuma cena bija 262 954,05 EUR,  SIA 
„Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” piedāvāja 
darbus izpildīt  par 258 938,36 EUR,  SIA “ Ceļinieks 
01” cena bija 222 171,13 EUR, savukārt  SIA  “ Ceļu 
būvnieks” nosauktā cena - 194 979 EUR, t.sk. PVN.  
Novembra mēnesī notika iesniegto piedāvājumu do-
kumentācijas atbilstības izvērtēšana. Konkursa kār-
tībā uzvarēja SIA  “ Ceļu būvnieks”.

 20. oktobrī notika Tērvetes pagastā atrodošās lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes vienības daļas 
“ Mežmalieši”, 0,85 ha  nomas tiesību izsole. Tā kā 
izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks, minētais 
objekts tika nosolīts par izsolē noteikto sākuma cenu 
35,00 EUR par vienu gadu.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes pašvaldī-
bas autoceļu ikdienas  uzturēšanas darbu veikšanu”, 
Tērvetes pagastā pašvaldības ceļam Te-30C Anšķini- 
Mālzemnieki  tika veikti ceļa greiderējamās kārtas 
atjaunošanas darbi 1170 m garā posmā.

 27. oktobrī noslēdzās atklātais konkurss “ Pārtikas 
produktu iegāde” . Produktu  iegāde paredzēta Tēr-
vetes novada skolu un pirmsskolas grupu ēdināšanas 
nodrošināšanai. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem 
pārtikas produktu apjoms ir sadalīts 13 daļās: piens 
un piena produkti, gaļa un gaļas produkti, putnu 
gaļa un putnu gaļas produkti, olas, zivis un akvakul-
tūras produkti, kartupeļi, dārzeņi, augļi, ogas un to 
produkti, graudaugi, to produkti, konditoreja, mai-
ze, pākšaugi, bakalejas preces un eļļa, ēdienu piede-
vas un dzērieni,  pusžāvēti un kūpināti izstrādājumi 
no gaļas.

Katram pretendentam bija iespēja pieteikties uz kat-
ru iepirkuma daļu atsevišķi. 
Tika saņemti deviņu pretendentu piedāvājumi - SIA 
“ Valks” pieteicās uz sešām iepirkumu daļām, SIA “ 
BAJARDS” uz trijām, SIA “ Lietas MD” uz četrām, 
SIA “ LAKI FRUIT” uz piecām, SIA “ Futurus Food” 
uz divām, SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” uz trīs, 
SIA “ KABULETI FRUIT” uz divpadsmit, A. Katke-
vičas ZS “Gravenieki” uz vienu,  bet SIA “Forevers” 
uz divām iepirkuma daļām.
Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu dokumentu 
izvērtēšana.

 24. oktobrī tika izsludināts atklātais konkurss 
TND2016/16 “Degvielas piegāde Tērvetes novada 
pašvaldības transporta vajadzībām”. Paredzēts gada 
laikā iegādāties 23 000 litrus A-95 markas benzīnu, 
1000 litrus A-98 markas benzīnu un 45 000 litrus 
dīzeļdegvielu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāie-
sniedz līdz 29. novembrim.

 21. novembrī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
D. Reinika, priekšsēdētājas vietnieks S. Laizāns,    iz-
pilddirektors M. Berlands un ekonomiste S. Latiša 
devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Jaunpils novada 
pašvaldību, kur pašvaldības vadība un atbildīgie dar-
binieki dalījās pieredzē par Jaunpils novada komu-
nālā uzņēmuma darbību, struktūru un tā izveidoša-
nu. Tika pārrunāti arī citi mazo pašvaldību aktuālie 
jautājumi.  

Projektu realizācija
1. Š.g. 2. novembrī Tērvetes novada domes darba 

grupas dalībnieki apmeklēja projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001 
„PROTI un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākumu 
Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centrā „Šķūnis”. 
Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās programmas 
vadītāja Daiga Freidenfelde, mentors Liene Briedīte un 
projekta vadītāja Dace Vācere. Pasākuma dalībnieki tika 
informēti gan par projekta ieviešanas niansēm, gan par 
pārskatu sagatavošanu, kā arī piedalījās tematiskajās 
grupās.

Šī projekta ietvaros Tērvetes novada vienam NEET 
jaunietim programma jau ir īstenota.

2. Apstiprinātā projekta „Ingas Ābeles 
lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē” 
ietvaros ir izstrādātas lugas personāžu tērpu 
skices un iegādāta daļa no lugas dekorācijām.. 

Katrīnas Freimanes ziņojums  
par Tērvetes novada jauniešu 
iniciatīvu centra darbu 2015. un 
2016. gadā

Uzsākot savu prezentāciju, Katrīna Freimane 
informēja, ka viņa nu jau  ir  Tērvetes novada jauniešu 
iniciatīvu centra interešu pulciņa bijusī  vadītāja un savu 
darbu jauniešu iniciatīvu centrā turpina brīvprātīgi kā 
aktīvā jauniete.  

2015. gadā tika noorganizēts 21 pasākums, kuros 
piedalījās 237 apmeklētāji. 

2015. gada nozīmīgākie pasākumi: Sveču 
diena Augstkalnē un Bukaišos, Kafija ar politiķiem, 
Meteņdienas jampadracis, Zemes stunda, Seminārs, 
Pieredzes apmaiņas braucieni, Sporta aktivitātes, 
Neformālās izglītības apmācības u.c.

2016. gadā noorganizēti 9 pasākumi, uz  kuriem 
ieradās 167 apmeklētāji.  

2016. gada nozīmīgākie pasākumi: Zemes stunda, 
Sveču liešana Bukaišos, Valentīndienas balle, Kafija 
ar politiķiem, Velobrauciens, Neformālās izglītības 
apmācības, Aktivitāte sadarbībā ar mājražotājiem, 
Karjeras diena, Volejbola turnīrs.

Sasniegumi 2015. gadā: Īstenoti divi projekti – 
«Ja ne es, tad KAS?» un projekts «Nāc un piedalies!», 
Uzsākta sadarbība ar biedrību «Tērvetes Mājražotāji 
un Amatnieki», Jaunieši veic brīvprātīgo darbu 
novada pasākumos, Iesniegta un saņemta akreditācija 
programmā «Erasmus+» EBD uzņēmēj, nosūtītāj un 
koordinējošās organizācijas statusam.

Sasniegumi 2016. gadā: Īstenots projekts «Esmu 
TĒRVETnieks!», Jaunieši veic brīvprātīgo darbu novada 
pasākumos, Iesniegts projekta pieteikums EBD veicēja 
uzņemšanai Tērvetes novadā, diemžēl, tas netika 
apstiprināts.

Secinājumi:
•	 Pasākumu kvalitāte ir uzlabojusies;
•	 Radīta iespēja īstenot starptautiskus projektus;
•	 TNJIC pasākumi ir atpazīstami novadā;
•	 Pasākumu apmeklējums ir krities par aptuveni 

trešdaļu;
•	 Organizēto pasākumu skaits ir sarucis aptuveni 2 

reizes;
•	 Jauniešu vēlme veikt brīvprātīgo darbu samazinās;
•	 Vienaudzis – JIC vadītājs – tiek uztverts kā 

skolasbiedrs;
•	 Jaunieši ir aizņemti – sports, dejas, mākslas un 

mūzikas skolas u.c.;
•	 Balstoties uz secinājumiem, ir izstrādāti ierosinājumi

Ierosinājumi jaunatnes darbā novadā
•	 Novadā nepieciešams jaunatnes darbinieks, kas ir 

vecāks par skolas vecuma jauniešiem;
•	 Izraudzīties prioritātes jaunatnes darbam uz 

turpmākajiem 3 gadiem, saskaņojot tās pašvaldībā;
•	 Izveidot un apstiprināt brīvprātīgā darba nolikumu 

novadā;
•	 Izveidot jaunatnes darba organizēšanas struktūru 

novadā;
•	 Izveidot kopēju sporta, kultūras, skolu u.c. pasākumu 

un aktivitāšu plānu kārtējam gadam; 
•	 Pilnveidot starpinstitucionālu sadarbību.

Tērvetes novada domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

 Tērvetes novada dome apstiprināja noteikumus „Tēr-
vetes novada pašvaldības skolēnu autobusu izman-
tošanas kārtība”.

 Tika apstiprināti Tērvetes novada domes saistošie 
noteikumi Nr.9 “Grozījumi Tērvetes novada domes 

2014. gada 21. augusta saistošajos noteikumos Nr.12 
„Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju””. 
Vienlaikus deputāti lēma par saistošo noteikumu 
nosūtīšanu pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma snieg-
šanai.

 Dome apstiprināja  SAC ”Tērvete” maksas pakalpo-
jumus un SAC ”Tērvete” bērnu nodaļas štatu saraks-
tu. SAC “Tērvete” direktore S. Vintere informēja, ka 
sakarā ar SAC ”Tērvete”audzēkņu skaita samazinā-
šanos, bērnu nodaļas štatu sarakstā ar 2016. gada 7. 
decembri ir nepieciešasms veikt izmaiņas, samazi-
not sekojošus amatus un slodzes: medicīnas māsa – 
0,25, aprūpētājs – 3,00, audzinātājs – 0,25.

 Deputāti apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 
maksas pakalpojumu - zāles pļaušana ar  dārza trak-
toriņu, kā izcenojums - 1 ha 65,00 EUR,  papildus 
PVN.  

 Tika pieņemts lēmums - Grozīt Tērvetes novada do-
mes 2016. gada 25. augusta sēdes 7.paragrāfa lēmu-
mu, izsakot tā lemjošo daļu šādā redakcijā:  „Lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi sniegt atļauju un ņemt vidē-
ja termiņa aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 93450 
apmērā ELFLA Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma  „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” projekta „Kroņauces stadiona 
pārbūve” īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas 
laiku līdz 2017. gada 31. jūlijam. 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.”.

 Dome vienbalsīgi atbalstīja  literātu biedrības “Spār-
ni” autores  Zonnes Prāmaltes grāmatas “Laika dzir-
nu rupjie milti”  izdošanu, piešķirot Tērvetes novada 
pašvaldības finansiālo atbalstu EUR 300,00 apmērā 
grāmatas izdošanai SIA “DRUKĀTAVA”, finansēju-
mu piešķirot no Tērvetes novada pašvaldības budže-
ta līdzekļiem sadaļā - Finansējums biedrībām.

 Ar lēmumiem deputāti precizēja 54 adreses nekusta-
majiem īpašumiem Tērvetes novadā.

 Dome pieņēma četrus lēmumus par pašvaldībai pie-
kritīgas zemes piešķiršanu nomā, vienā gadījumā 
dzēsa nekustamā īpašuma parādu, apstiprināja ne-
kustamā īpašuma „Dzilnas” sadalīšanu un nosauku-
ma piešķiršanu. 

 Dome piešķīra Tērvetes novada domes priekšsēdētā-
jai Dacei Reinikai apmaksātu papildatvaļinājumu no 
2016. gada 7. decembra  līdz 2016. gada 9. decem-
brim un apmaksātu atvaļinājumu no 2017. gada 11. 
janvāra līdz 2017. gada 24. janvārim.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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



Jau trešo gadu Tērvetes novadā aizvadītas Lūgšanu brokastis

Tērvetes novadā aizvadīts forums “Ar Jauniešiem par Jauniešiem”

Pasākumiem 
bagātais novembris 

Bukaišu skolā
Pašā novembra sākumā izmantojām iespēju 

noskatīties Latvijas Leļļu teātra piedāvāto 
bezmaksas izrādi ‘’Pelnrušķīte’’. Pirmais sniegs 
Rīgā, transporta kustības kavēšanās un izrādes 
‘’gandrīz nokavēšana’’ tomēr neapēnoja interesanto 
un krāšņo leļļu pasakas baudīšanu. Audzēkņi 
mājās atgriezās spilgtiem iespaidiem bagāti.

10. novembrī skolas zāle bija pārvērtusies 
Mārtiņdienas noskaņās: sienas dekorēja skolēnu 
zīmējumi un mākslas darbi ar Mārtiņgaiļiem, 
tika skandētas tautas dziesmas un ticējumi 
par šo rudens svarīgo dienu. Visi tika iesaistīti 
tradicionālajā tirdziņā- netrūka ne pārdevēju ar 
māmiņu gatavotiem saldumiem, ne pircēju, kas 
visu vēlējās nobaudīt. Pēcāk, jau jūtot Lāčplēša 
dienas ieskaņu, sporta skolotāja Ivara Gerta 
vadībā skolā noritēja sacensības ‘’Lāčplēša dienas 
stiprinieks”, kur zēniem vajadzēja pierādīt sevi 
veiklībā, spēka vingrojumos un fiziskajā izturībā. 
Noskaidrojās, ka stiprākā skolas puiša titulu ieguva 
4. klases skolnieks Kristaps Zvirgzdiņš, un no viņa 
daudz neatpalika Arnolds Cīruļnieks no 2.klases.

Latvijas dzimšanas dienas svinīgajā koncertā 
gan skolēni, gan pirmsskolas audzēkņi skandēja 
mūsu valstij veltītas dzejas rindas un patriotiskas 
dziesmas, katrā sirsniņā bija jūtama dzimtenes, 
sava pagasta mīlestība un piederības izjūta 
skaistākajai vietai uz pasaules- Latvijai!

23. novembris visiem skolēniem vainagojās 
ar visā rudenī svarīga darba, zīļu lasīšanas 
mežazvēriem, atalgojumu- braucienu uz Latvijas 
valsts mežu dabas parku Tērvetē. Vides pulciņa 
vadītājas S.Urbānes vadībā tika nodotas salasītās 
zīles, un skolēni kopā ar dabas parka vides izglītības 
gidēm varēja piedalīties „Priedes mūža ceļojumā’’. 
Dažs pirmsskolnieks gan palika nesaprašanā, kādēļ 
viņš neredzēja pašas mežacūkas, kurām zīles tika 
lasītas.

Skolā neierasta diena bija 25. novembrī, kad 
klases piepildīja arī skolēnu vecāki, lai piedalītos 
Vecāku dienas pasākumos. 

Vecāki ar lielu interesi apmeklēja mācību 
stundas, tikās ar skolotājiem, kā arī kopā ar savām 
atvasēm piedalītos skolotājas S.Urbānes vadītajā 
nodarbībā ‘’Spēļu nozīme bērna attīstībā’’. 

Dienas noslēgumā visi bija gandarīti par 
gūtajām atziņām un vērojumiem. 

Priecēja šīs dienas lielā vecāku apmeklētība, 
kas liecina par pieaugošo ieinteresētību sava bērna 
skolas gaitās.  

Daila Bērziņa,
Augstkalnes vidusskolas struktūrvienības 

Bukaišu skola vadītāja

Dažādi

Š.g. 2. decembrī Tērvetes novada Lūgšanu 
brokastīs tikās tie Tērvetes novada ļaudis, uz 
kā pleciem gulstas Tērvetes novada attīstība – 
Tērvetes novada domes struktūrvienību vadītāji, 
pašvaldības iestāžu vadītāji un uzņēmējdarbības 
veicinātāji.

Lūgšanu brokastīm laipni durvis vēra 
restorāns un viesu nams “Zoltners”. Tas bija 
mirklis, kad aizlūdzām par savā novadā labi 
paveiktajiem darbiem un devām cerību savu sapņu 
piepildījumam turpmākajam.   

Š.g. 3. decembrī Tērvetes novada kultūras 
namā Tērvetes novada jaunieši tikās forumā “Ar 
jauniešiem par jauniešiem”. Pasākuma laikā tika 
nopietni diskutēts par jauniešu darba prioritātēm 
un tām jomām, kas uzlabojamas pašvaldībā darbā 
ar jauniešiem. 

Priecēja fakts, ka jaunieši spēja novērtēt gan 
veiksmīgi padarītos darbus, atskatīties arī kritiski 
un neveiksmēm un izteikt nopietnus ieteikumus 
jauniešu darba uzlabošanai. 

Paldies pasākuma iniciatorei, organizatorei un 
moderatorei Tērvetes novada aktīvajai jaunietei 
Katrīnai Freimanei!  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

APSTIPRINĀTI
Ar Tērvetes novada domes

2016. gada 24. novembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.16, 14. §) 

 

NOTEIKUMI
Tērvetes novada pašvaldības skolēnu 

autobusu izmantošanas kārtība 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. 

panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
4. un 5. punktu,

 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Publiskas personas mantas finanšu līdzekļu

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums  
5.2panta piekto daļu 

1. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldībai 
(turpmāk– pašvaldība) piederošo skolēnu autobusu 
izmantošanas kārtību.  Noteikumu piemērošanu 
nodrošina pašvaldības rīcībā esoši skolēnu autobusi:  
1.1. Mercedes Benz Intouro, valsts reģistrācijas 
numurs HN 7382;
1.2. Mercedes Benz Sprinter 516, valsts reģistrācijas 
numurs HN 8349;
1.3. Mercedes Benz    Sprinter 516, valsts reģistrācijas 
numurs HR 1254. 
Skolēnu maršrutu veikšanai apstiprinātie autobusi 
(turpmāk – skolēnu autobusi) tiek izmantoti 
pašvaldībai noteikto izglītības, kultūras un sporta 
funkciju veikšanai:
2.1. pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
viņus pavadošo personu nogādāšanai uz pašvaldības 
izglītības iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību 
procesa beigām;
2.2. pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 

un viņus pavadošo personu, atbildīgo personu 
pārvadāšanai uz mācību un ārpusskolas pasākumiem 
(mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, 
koncerti, izrādes, skates, mēģinājumi, treniņa 
nodarbības u.tml.) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu 
vai izglītības iestādi; 
3. Skolēnu autobusi, ja netiek kavēti šo noteikumu 
2.punktā minētie izmantošanas mērķi, var tikt 
izmantoti arī Tērvetes novada domes 2014.
gada 18.decembra Noteikumos “Kārtība, kādā 
Tērvetes novada dome tiek organizēta autobusu un 
mikroautobusu izmantošana un maksas pakalpojumu 
sniegšana” minētajos gadījumos.
 4. Prioritārie skolēnu autobusa izmantošanas mērķi 
ir norādīti šo noteikumu 2.1. un 2.2.punktā. Ja 
autobusu nepieciešams vienlaikus izmantot vairākiem 
prioritāriem izmantošanas mērķiem, autobusu 
izmantošanu organizē Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektors. Šajā punktā minētie pārvadājumi tiek 
finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Regulāros skolu izglītojamo pārvadājumu 
maršrutus pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādi 
izstrādā  katru gadu pirms mācību gada sākuma un 
saskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru.
6. Par regulāro skolēnu autobusa maršrutu lietderīgu 
izmantošanu atbild izglītības iestādes direktors. 
7. Noteikumu 2.2.punktā noteiktos braucienus, 
norādot brauciena mērķi, datumu, plānoto 
maršrutu, brauciena ilgumu saskaņo ar pašvaldības 
izpilddirektoru vismaz 5 (piecas) dienas pirms 
brauciena, nosūtot pašvaldības izpilddirektoram 
braucēju sarakstu, kurā norādīta arī atbildīgā 
persona par drošību brauciena laikā. Šajos gadījumos 
pašvaldības izpilddirektors izdod rīkojumu par 
konkrētā brauciena veikšanu.
8. Autobusu izmantošanu kontrolē un ceļa zīmes 
paraksta pašvaldības izpilddirektors.
9. Autobusa vadītājs ir atbildīgs par pārvadājuma 
veikšanu, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības. Gadījumā, ja autobusā 
atrodas vairāk skolēnu nekā autobusā ir paredzētas 
sēdvietas, autobusa vadītājs šādu situāciju izvērtē 
no satiksmes drošības viedokļa, nepieciešamības 
gadījumā, pieņemot lēmumu par papildus 
pārvadājuma veikšanu.

10. Regulārajos skolēnu maršrutos ir aizliegts pārvadāt 
citas kategorijas pasažierus (izņemot šo noteikumu 
2.1., 2.2.punktā paredzētās pavadošās personas un šo 
noteikumu 7. punktā paredzētās atbildīgās personas). 
11. Pavadošās personas sēdvietas pārvadājuma laikā 
drīkst aizņemt tikai tajā gadījumā, ja tiek nodrošināts, 
ka visi skolēni pārvadājuma laikā sēž.
12. Veicot pārvadājumus, autobusa vadītājs papildus 
dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos 
par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, glabā 
autotransporta līdzeklī šādus dokumentus:
12.1. pašpārvadājuma sertifikāta oriģinālu, kurā 
norādīts attiecīgā autotransporta līdzekļa reģistrācijas 
numurs;
12.2. autobusa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu;
12.3. pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā 
apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, 
kas saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais 
brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai norāde, 
kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī 
un kādi dokumenti to apliecina;
12.4. autobusa vadītāja darba un atpūtas laika 
apliecinošus dokumentus, kuri saskaņojami ar 
pašvaldības izpilddirektoru katra mēneša beigās vai 
sākumā un kuri veikti ar sertificētu digitālo tahogrāfu 
vai atbilst 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta 
noteikumu Nr.279 „Noteikumi par izņēmumiem, kad 
nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.
gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz 
dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā 
ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) 
Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85” prasībām.
13. Veicot starptautiskos izglītojamo 
pašpārvadājumus, autobusa vadītājs papildus 
Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos 
Nr.327 “Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas 
pašpārvadājumi” noteiktajām prasībām ievēro 
starptautiskajos nolīgumos par autopārvadājumiem 
un ceļu satiksmi noteiktās prasības.
14. Noteikumi saistoši visām pašvaldības iestādēm un 
struktūrvienībām, to darbiniekiem un amatpersonām.
15.  Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas 
domes sēdē.

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika    

Restorāns un alus darītava “Zoltners”

Klātesošos pirmo reizi sveica jaunievēlētais bīskaps 
Hans Martins Jensens

Ar jauniešiem diskutē Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika

Jaunieši drosmīgi runā par grūtībām

Aktīvā jauniete, foruma iniciatore un organizatore 
Katrīna Freimane

Viedokļos ar jauniešiem dalās Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Vāceru un augstkalnes 
vidusskolas direktore Ieva Krūmiņa

Uzņēmējs Valters Bruss, kas laipni un viesmīlīgi 
uzrunāja ikvienu pasākuma dalībnieku

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika ar 
gandarījumu informēja par kopīgi labi paveiktajiem 
darbiem visa gada garumā



Policija informē

Pašvaldības policija informē   
Novembra mēnesī saņemti 27 dažāda rakstura 

izsaukumi, kas galvenokārt saistīti ar sadzīviska 
rakstura problēmu risināšanu.
Mēneša laikā saņemti 6 iesniegumi: 

 Viens iesniegums saņemts no Kroņauces, 
par to, ka dzīvojamā mājā “Lāčplēši” kādā 
dzīvoklī regulāri tiek lietots alkohols. 
Iesniegums ir izskatīts, iesniedzējam sniegta 
atbilde, ar vainīgajām personām ir izvestas 
audzinoša rakstura pārrunas.

 Bukaišos nācās konstatēt, ka sabiedriskā vietā 
kāda persona atradās stiprā  alkoholisko 
dzērienu iespaidā. Vainīgajai personai 
ir sastādīts Administratīvo  pārkāpumu 
protokols. 

 Tērvetē saņemts iesniegums no kādas 
Sanatorijas mājas iedzīvotājiem par to, ka 
īpašnieki neaizdzen automašīnas, kas netiek 
ekspluatētas, kam nav izietas TA un vienlaikus 
tās traucē mājai piekļūt operatīvajam 
transportam un mājas iedzīvotājiem. 
Iesniegums ir izskatīts, automašīnas 
īpašniekam ir aizsūtīta brīdinājuma vēstule, 

uz doto brīdi transportlīdzeklis pie mājas 
vairs neatrodas.

 No Tērvetes pagasta tika saņemta telefoniska 
informācija par to, ka netiek pieskatīti 
mājdzīvnieki un tie uzbrūk citiem 
mājdzīvniekiem. Ar suņu īpašnieci ir izvestas 
audzinoša rakstura pārrunas un izskaidrots, 
ka par šādu pārkāpumu dzīvnieka īpašnieks 
var tikt saukts pie atbildības.

 Novembrī tika saņemta informācija par to, 
ka jaunieši alkohola reibumā pārvietojas 
ar transportlīdzekli. Par šo notikumu tika 
informēta valsts policija.

 Vienlaikus tika saņemta informācija, ka 
Kroņaucē pie veikala “Saime” jaunieši 
rīko dragreisu. Šī informācija ir pieņemta 
zināšanai, informēti ir arī apsardzes 
darbinieki, kas veic apsekošanu Tērvetes 
novadā.

 Tika saņemta telefoniska informācija, 
ka, iespējams, pie Augstkalnes baznīcas 
nepilngadīgi jaunieši smēķē. Izbraucot uz 
notikuma vietu, fakts neapstiprinājās.
Novembrī ir aizvadīti Valsts svētku pasākumi, 

kas noritējuši mierīgi, bez starpgadījumiem, 

par ko, protams, ir liels gandarījum. Bet tuvojas 
gadumijas pasākumi, un gribas cerēt, ka 
pasākumos cilvēki atpūtīsies un izklaidēsies, 
nepārkāpjot gan iekšējos, gan ārējos sabiedriskās 
kārtības noteikumus!

Pašvaldības policija atgādina!
Līdz ar pirmajām aukstajām dienām uz ūdens 

tilpnēm sāk veidoties ledus. Aicinām  iedzīvotājus 
būt saprātīgiem un pirms laika neuzsākt zemledus 
makšķerēšanu,  ieraugot pirmo ledus kārtiņu, 
kas var būt ļoti vilinoša un mānīga. Atcerieties! 
Bīstama situācija uz ledus var izveidoties dažās 
minūtēs, bet mirklis, kad ledus lūst, ir vien dažu 
sekunžu ilgs. Uz šādām nelaimēm izsauktie 
glābēji visbiežāk jau vairs meklē tikai ledū 
ielūzušā un jau noslīkušā cilvēka ķermeni. 

Aicinām iedzīvotājiem būt vērīgiem un 
nepaiet vienaldzīgi garām, ja ievērojat, ka uz upju, 
ezeru vai dīķu ledus rotaļājas bērni vai pastaigājas 
jaunieši.

Valsts policija informē
Novembra mēnesī Valsts policija uz Tērvetes 
novadu saņēmusi 25 izsaukumus.

 Sešos gadījumos policijas darbinieki 

steigušies palīgā, lai palīdzētu risināt dažādas 
konfliktsituācijas. Vienā gadījumā tika gūta 
trauma.

 Augstkalnes pagastā kāda persona jau augustā 
bez atļaujas piesavinājusies velosipēdu, kas 
joprojām netiek atdots īpašniekam.

 Ceļu policija aizturējusi kārtējo reizi 
velosipēda vadītāju, kam izelpā konstatētas 
1,5 promiles alkohola.

 Līdz ar sniegotajiem ceļiem vairākkārt 
Tērvetes novadā ir bojātas automašīnas. 
Aicinām izvēlēties pareizu braukšanas 
ātrumu un ievērot nepieciešamo distanci!

 Kāds kādam izlīdzēja, jo nācās konstatēt, ka 
paziņas ir pārvietojušas automašīnu, kamēr 
tā īpašnieks atradās alkohola reibumā.

 Ir konstatēts, ka Kroņaucē vadīta automašīna, 
kā īpašnieks atradies 2,6 promiļu reibumā.

 Tērvetes pagastā kādai automašīnai notikusi 
sadursme ar meža dzīvnieku. Veiksmīgi un 
tomēr bojāta ir automašīna, par cietušo meža 
dzīvnieku sniegta informācija mežzinim.  

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Dažādi

Bukaišnieku zīļu maisi nokļuvuši priežu silā
Novembrī Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē apciemoja Augstkalnes vidusskolas 

struktūrvienības Bukaišu skolas audzēkņi, atvedot iespaidīgu cienastu brīnumiem bagātā meža 
iemītniekiem - teju 100 kg zīļu. 

Paldies allaž enerģiskajai skolotājai Skaidrītei Urbānei, kas mudina bērnus doties dabā, vērot, saskatīt 
un rosinot domāt, kā katrs no mums var palīdzēt meža dzīvniekiem ziemā. Varam būt gandarīti, ka 
Bukaišu pusē aug īsti dabas bērni, jo pieredzējušā pedagoga vadībā ik gadu iesaistās ar vides izzināšanu 
saistītās aktivitātēs gan reģiona, gan valsts mērogā. 

Skolēni atraktīvā veidā izzināja priedes 100 gadu mūžā 
piedzīvoto.

Liels paldies mazajiem bukaišniekiem un skolotājai 
Skaidrītei Urbānei!  

Kad zīļu krājumi bija nogādāti 
mežā, skolēni piedalījās parka 
vides izglītības speciālistu Inaidas 
Jagučanskas un Ineses Namnieces 
vadītā nodarbībā “Priedes mūža stāsts”.

Izdevīgāk un lētāk ir šķirot atkritumus!
Ir daudz veidu, kā mēs 

varam padarīt mūsu vidi 
tīrāku, vienlaikus saudzējot 
savus naudas makus, jo šķiroto 
atkritumu izvešanai neseko 
naudas izdevumi. 

Šķiro atkritumus, jo tas ir pats vienkāršākais 
darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt!

Kā pareizi šķirot atkritumus?
Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves 

atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus 
iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.
PLASTMASAS IEPAKOJuMA ATKRITuMI

Tie ir: pārsvarā tās ir tukšas PET pudeles, 
trauciņi, kastītes, plēves un maisiņi, dažādi 
plastmasas iepakojums.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, 
izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, 
piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju robežās 
saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei der: saplacinātas 
plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, 
plēves un plastmasas kastītes.

Pārstrādei neder: netīri plastmasas 
izstrādājumi, eļļas pudeles, rotaļlietas, saimniecības 
preces, sadzīves priekšmeti.

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas 
vietā DZELTENAJĀ konteinerā plastmasas 
atkritumiem. 
STIKLA IEPAKOJuMA ATKRITuMI

Tie ir: visa veida stikla burkas, burciņas, 
pudeles.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, 
izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, 
piemēram, no pārtikas paliekām.

Otrreizējai pārstrādei der: stikla burkas, 
pudeles.

Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas 
pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, 
stikla lauskas.

Kur nodot: visas burkas un pudeles jebkurā 
dalītās vākšanas vietā ZAĻĀS krāsas konteinerā 
stikla atkritumiem.

PAPīRA uN KARTONA ATKRITuMI
Tie ir: visi papīra iepakojumi, kartona 

izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu 
papīrs, olu bretes u.c. papīra/kartona izstrādājumi 
– kastes, kastītes utt.

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, iespēju 
robežās saplacinot.

Otrreizējai pārstrādei der: avīžpapīrs, kartons, 
rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa 
veida papīra/kartona izstrādājumi, arī saskavoti.

Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas 
ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir 
laminēts.

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas vietā 
ZILĀS krāsas konteinerā papīra atkritumiem. 
VIDEI KAITīGI ATKRITuMI

Tie ir: nolietotas tehniskās eļļas, eļļas filtri, 
nolietotas auto riepas.

Kur nodot: speciāli ierīkotā EKO laukumā 
vai videi kaitīgu preču pieņemšanas vietās. No 
privātpersonām bez maksas tiek pieņemtas līdz 4 
auto riepām. Ja vēlas nodot vairāk nekā 4 riepas, 
tad tas ir maksas pakalpojums. Tuvākais auto riepu 
pieņemšanas punkts – Jelgava.
MEDICīNAS ATKRITuMI

Tie ir: visa veida medikamenti, kam beidzies 
derīguma termiņš.

Kā vākt: vāc atsevišķā maisiņā. Raugās, lai 
pudelītes būtu cieši noslēgtas un visas asās daļas 
droši nosegtas, lai nesavainotu cilvēkus.

Utilizācijai der: jebkādi medikamenti, kam 
beidzies derīguma termiņš, vai kuri vairs netiks 
lietoti.

Nedrīkst: noskalot medikamentus kana-
lizācijas sistēmā, kā arī atdāvināt neizmantotos 
medikamentus citām personām.

Kur nodot: jebkurā bīstamo atkritumu 
pieņemšanas punktā vai tuvējā aptiekā. Tuvākie 
medikamenti pieņemšanas punkti – Augstkalnes 
un Zaļenieku aptiekas.  

Pēc “Zaļās jostas” informatīvajiem materiāliem 
informāciju apkopoja 

Inita Roze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras afiša 
9. decembrī pl.16.00
Pie Augstkalnes pagasta pārvaldes
LIELĀS SVĒTKu EGLES IEDEGŠANA uN 
ZIEMASSVĒTKu TIRDZIŅŠ (pārvaldes telpās)

10. decembrī pl.19.00
Tērvetes novada kultūras namā
TĒRVETES NOVADA  uZŅĒMĒJu, 
LAuKSAIMNIEKu BALLE
Vakara viesis – aktieris Kristaps Rasims
Muzicē grupa “ALKO”

11. decembrī 
Dobeles KN jauktais koris “Septiņi sapņi” ielūdz 
uz Ziemassvētku noskaņu koncertiem
Tērvetes Kalnamuižas baznīcā pl. 12.00 
(Dievkalpojums pl. 11.00)
Augstkalnes Mežmuižas baznīcā pl. 15.30 
(Dievkalpojums  pl. 14.00)

11. decembrī pl. 16.30 (atvainojamies par kļūdaino 
informāciju novembra izdevumā “Laikam līdzi” un 
avīzē “Zemgale”)
Tērvetē pie Klosterkalna
LIELĀS EGLES IEDEGŠANAS SVĒTKI
Tev noteikti ir sava īpašā Rūķu cepure! Liec to 
galvā, nāc un piedalies Rūķu cepuru pirmajā Rūķu 
skrējienā ap lielo egli.
Mācies burvju vārdus:” Viens, divi, trīs, egle gaismās 
viz!” – tie noteikti tev noderēs.
Karsts dzēriens gan maziem, gan lieliem 
(karstvīns  par maksu), našķis katram, kurš palīdzēs 
iedegt lielo egli!

15. decembrī pl. 10.00
Bukaišu tautas namā
ZIEMASSVĒTKu EGLīTE
Bukaišu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

17. decembrī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā
ZIEMASSVĒTKu EGLīTE
Tērvetes un Augstkalnes pagastu pirmsskolas 

vecuma bērniem
Radošās apvienības PASAKU NAMS rotaļizrāde 
“Ziemassvētku talantu meklējot”
KURSĒS AUTOBUSS: 
Klūnas – 10.00, SAC-10.10, Kroņauce – 10.20, 
Tērvete – 10.30
No Augstkalnes pagasta pārvaldes – 10.20

18. decembrī pl. 14.00-17.00
Tērvetes estrādē
LABRENČA TIRGŪ IENĀK ZIEMASSVĒTKI
Mājražojumu tirdziņš, radošas darbošanās, Labrenča 
tirgus mielasts.
Svētības un auglības veicināšanas nolūkos aicinām 
ierasties budēļu maskās.
Krēslai iestājoties, iedegsim lukturīšus.
Turpinās mājražotāju pieteikšanās tirdziņam, 
tel. 26352751 (Monta) 

18. decembrī no pl. 16.30 
Kafejnīcā “Mammadaba”
Ziemas saulgriežus gaidot “GAIŠA DEGA 
uGuNTIŅA”
Tērvetes dziedātājas un koklētājas  aicina pavadīt 
vakaru, izdziedot saulgriežu laika dziesmas vai 
nesteidzīgi baudot siltu tēju, ieklausoties kokles 
skaņās.

24. decembrī 
ZIEMASSVĒTKu DIEVKALPOJuMI 
Augstkalnes Mežmuižas baznīcā pl. 14.00
Tērvetes Kalnamuižas baznīcā pl. 16.00

25. decembrī pl. 22.00
Tērvetes novada kultūras namā
ZIEMASSVĒTKu BALLE
Muzicē “Tequila band” 
Ieejas maksa – 3,- eiro
Galdiņu rezervācija līdz 22. decembrim pa 
tel. 26413219 (Ineta)

Kultūras pasākumus apkopoja
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja

Aicinām informācijai sekot līdzi 
www.tervetesnovads.lv

Tērvetes sila saime

Rehabilitācijas centrs 
“Tērvete” aicina

Sakarā ar papildus finansējuma saņemšanu 
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” vēl šajā 
gadā sirsnīgi aicina pacientus rehabilitācijas 
kursa saņemšanai.

UZŅEMŠANA 12.12.2016. un 19.12.2016.
Maksa 7,11 euro/dienā, polises turētājiem 

apdrošināšanas kompānija to atmaksā. Pacienta 
iemaksa nav jāmaksā bērniem līdz 18 gadu 
vecumam, Černobiļas AES seku likvidētājiem, 
represētajām personām. Rehabilitācijas kursa 
ilgums 10 dienas.

Tikai vēl 2016. gadā trūcīgām personām 
ārstēšanās, izmitināšana un ēdināšana ir bez 
maksas!

Uzņemam pacientus ar muguras sāpju 
problēmām, bērnus ar stājas traucējumiem, 
pacientus ar bronhiālās astmas un bronhīta diagnozi 
u.c. saslimšanām.

Līdzi nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
Pieteikšanās pa tālr. 63726175 vai 27859888 

(diennakts).
Neskaidrību gadījumos – 29106248, 63726161 

(galvenā ārste). 

Esi sveiks un 
vesels!

Tērvetes novada sporta hallē 
norisinās aktīvo sacensību laiks
  6 komandas šobrīd cīnās 

par Leišmales kausu basketbola 
čempionātā
  Tērvetes novada vīriešu 

komanda aizvada ar uzvarām 
vainagotas un veiksmīgas spēles 
Latvijas čempionātā florbolā
  Decembra sākumā aizvadītas 

veiksmīgas spēles meiteņu florbola 
sacensībās, kur tikās komandas 
no Rīgas, Ķekavas, Valmieras, 
Kocēniem, Rubenes, Stalbes, 
Vaidavas, Dikļiem, Talsiem, 
Tērvetes un Penkules. 

Vairāk par sacensībām un uzvarām 
www.tervetesnovads.lv/sports

Dainis Ābols,
Tērvetes novada sporta metodiķis


