
Palūdz pavasari, 
Lai tas spēku aizdod. 

Palūdz puteņiem, 
Lai gadiem pēdas jauc. 

Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās, 
kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Ausmu Andrejaiti, Helēnu Vīksnu, 
Dzintru Ziemeli,

Regīnu Baļcuku, Ritmu Veidi, 
Gunāru Vīdmani,

Mariju Gaļasu, Jantu Šinausku, 
Irēnu Vigovsku, Lauru Zeimi,

Zentu Kušķi – Dambergu
Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!

Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam visus Tērvetes 
novada janvāra mēneša 

jubilārus, jo īpaši suminām 
apaļajās dzīves gadskārtās:

2 0 1 7. g a d a  j a n v ā r i s Nr. 48. (108.)
AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Šogad pirmo reizi tika iedegta Tērvetes novada svētku egle
Š. g. 11. decembrī, kad tika atzīmēta 3. 

Advente, svētku egle ar krāšņu uguņošanu, Rūķu 
skrējienu, siltu ugunskuru un svētku našķiem 
pirmo reizi iededzās arī Tērvetes vēsturiskajā 
centrā. Cik daudz prieka bija baudāms mazuļu un 
pieaugušo sejās, cik daudzu sirdis pasākums atvēra 
svētku noskaņai!

Jau iepriekš bija zināms, ka Lielajā Rūķu 
grāmatā rakstīts – reiz svētdienā, kad kopā sanāks 
rūķu vairāk, nekā uz rokas pirkstiem saskaitām, 
tad Tērvetē būs lielais notikums!

Tikai neviens vēl nezināja, kāds tas būs – Liels? 
Skaļš? No kuras puses nāks?

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika neslēpa prieku par tērvetnieku sapņa 
piepildījumu!

Visi rūķi tika sasaukti kopā, jo jāgatavojas 
Tērvetes novadā vēsturiski pirmajam Rūķu 
skrējienam ap lielo svētku egli.

Garda dāvaniņa no visas sirds par godu 
pirmajiem egles iedegšanas svētkiem!

Laimīgu Jauno 2017. gadu!  
Svētkos piedalījās Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mazuļi tikās pie svētku eglītes Tērvetes 
novada pirmsskolas vecuma bērniem

Aizvadītā 2016. gada 17. decembra rītā Tērvetes 
novada kultūras namā pulcējās Tērvetes novada 
Augstkalnes un Tērvetes pagastu ģimenes, kurās ir 
pirmsskolas vecuma bērni. Kopīgā piedzīvojumā ar 
rotaļizrādi “Ziemassvētku talantu meklējot” visus 
veda Radošā apvienība “Pasaku nams”. 

Ikvienu apmeklētāju sagaidīja Ziemeļbriedis.

Viņa namiņā rotaļu azarts “pielipa” ne tikai 
bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Pie mazuļiem svētkos viesojās trīs jautri 
Burunduki, kas gatavojās konkursam Ņujorkā. 
Turp viņi devās kopā ar mazajiem tērvetniekiem.

Visi kopā piedzīvojām brīnišķīgu Ziemas
svētku ceļojumu!  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja
Foto  Ineta Strazdiņa

Pie svētku egles tikās pirmsskolas mazuļi Bukaišos
2016. gada 15. decembrī Bukaišu tautas 

namā “Lidoņi” lieli un mazi pulcējās pie savas 
Ziemassvētku egles.

Mīļus un sirsnīgus sveicienus Bukaišu 
pirmsskolas mazuļiem un arī pašiem mazākajiem 
bukaišniekiem bija atveduši Annas Brigaderes 
pamatskolas pirmsskolas grupas “Sprīdītis” mazuļi 
un viņu audzinātājas.

Svētku dāvanā tika sarūpētas dziesmas, dejas un 
rotaļas.

Jautrās rotaļās tika iesaistīts ikviens, gan mazuļi, 
gan viņu vecāki.  

Sandra Latiša, 
atbildīgā par kultūras pasākumiem 

Bukaišu pagastā
Foto  Maija Strazda

Atkal viens kalendārs beidzies…
Tā jau tie gadi krājas.

Atnāk un projām steidzas,
Bet kur tie saglabājas?

Saulainās vasarās 
Vai ziemas puteņos skarbos?

Nē, mūsu gaišajās domās,
Labajos, krietnajos darbos.

Prieka, veselības, mīlestības un patīkamu 
pārsteigumu bagātu Jauno 2017. gadu! 

Lai veiksme ir ar jums un mums visiem kopā!
Tērvetes novada dome

Lai Jaunā gadā saule
Zelta graudus katrā dienā sēj...

Laimīgu, veiksmīgu  un 
panākumiem bagātu Jauno 

2017.gadu!

Tērvetes pagasta pārvaldes 
vadītāja Dace Vācere

... tvert
tīrā sniegā nokrišanas mirkli,

kad katrai pārslai
spārnos mirgo prieks.

Tvert labo dienu, stundu, mirkli sīkāko, 
kas saprast liek-

lūk, tādēļ vien ir dzīvot vērts.
/O.Vācietis/

Lai Jaunajā gadā piepildās iecerētais, lai 
nepazūd iegūtais un atrastos meklētais!

Uz tikšanos !

Tērvetes novada kultūras nama direktors 
Viktors Strapcāns un kultūras pasākumu 

organizatore Ineta Strazdiņa

Tos skaistos sapņus,
kas klusi sirdī mīt,

Tos krietnos darbus,
kas ceļā būs jau rīt,

Lai Jaunais gads
jums palīdz piepildīt!

Visskaistākie vēlējumi lieliem un 
maziem novadniekiem 

Jauno 2017. gadu sagaidot! 

Augstkalnes pagasta pārvaldes 
vārdā Jeļena Belova un Silvija 

Krūmiņa.
Zini, Laime mūs jau meklē,
Atradīs - tik gaidi, turies....

/Māra Zālīte/

Ugunīgā Gaiļa 
gadā novēlam ikvienam 

satikt labsirdību, uzticību, 
cieņu un sirsnīgumu! 

Bukaišu pagasta pārvaldes 
kolektīvs

Visiem, visiem - skolēniem, skolotājiem, 
skolas darbiniekiem, vecākiem un sadarbības 

partneriem vēlam

Lai Jaunajā gadā prieka eņģelis vienmēr ir 
Jums blakus.
Lai Jūsu dienas ir baltas un domas gaišas,
Lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas,
Lai nākamā diena ir labāka par šodienu,
Bet šodiena, lai labākā, kas bijusi.

Jums izdosies. Jūs  varat. Jums pieder 
pasaule!

Laimīgu Jauno gadu!

Augstkalnes vidusskolas direktore 
Ieva Krūmiņa

Zvaigznes nāk pār debess tiltu
Rāda uguntiņu siltu,

Meži, meži vēstis raida,
Brīnumi tur stāv un gaida.

/A.Brigadere/
Jaunajā gadā sveicu tūrisma uzņēmējus 
un visus, kas veicinājuši tūrisma attīstību 

novadā! 
Ilona Līduma, 

Tērvetes novada TIC vadītāja



Domes sēde

Dome informē

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Par ģimenes ārsta 
praksi Augstkalnē

No 2017. gada 1. janvāra tiek pārtrauktas 
līgumattiecības ar ģimenes ārsti Raineldu 
Ogli  un viņas praksē reģistrētie pacienti 
tiek atreģistrēti. Atreģistrētie pacienti, kuru 
dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā 
Tērvetes novada Augstkalnes pagastā, 
tiks piereģistrēti pie ģimenes ārstes ILZES 
LUBGĀNES, kas ir prakses darbības 
pamatteritorijas pārņēmēja. 

Ģimenes ārstes Ilzes Lubgānes tālrunis 
28668773.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu 
ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par 
primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams 
Nacionālā veselības dienesta mājaslapas 
sadaļā „Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 
Nacionālā veselības dienesta Zemgales 
nodaļu, tālr. 63027249, e pasta adrese: 
zemgale@vmnvd.gov.lv  

2016. gada 24. novembrī Tērvetes 
novada domes sēdē (protokols 
Nr. 16, 7. §) tika apstiprināti 

grozījumi Tērvetes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 12

Kārtība, kādā 
Tērvetes novada 

pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas 
funkciju

Pēc grozījumu saskaņošanas 
ar Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministriju šobrīd 
dokuments ir stājies spēkā.

Saistošie noteikumi pilnā 
redakcijā lasāmi 

www.tervetesnovads.lv/
pašvaldība/dokumenti.  

Sakarā ar to, ka 2017. gada 30. janvārī 
beidzas līguma termiņš ar SIA “ CleanR” 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Tērvetes novadā, tiek izsludināts jauns 
iepirkums. 

Informējam iedzīvotājus!
Šobrīd esošais atkritumu apsaimniekotājs 

“CleanR” turpinās sniegt pakalpojumu līdz 
jauna iepirkuma līguma noslēgšanai.

Iedzīvotāju ievērībai!
Visām mājsaimniecībām, kuras līdz šim 

bija saņēmušas rēķinu par pusgadu, šajā gadā 
pirmais rēķins tiks sagatavots par ceturksni 
(janvāris, februāris, marts). Līdz tam 
pakalpojumu turpinās sniegt SIA “CleanR”.

Par turpmāko informēsim marta mēneša 
izdevumā “Laikam līdzi”.   

Jautājumu gadījumā interesēties 
SIA “CleanR” klientu centrā tālr. 67111001 

2016. gada 22. un 29. decembrī tika sasauktas Tērvetes novada domes sēdes
2016. gada 22. decembrī tika 
sasaukta ārkārtas Tērvetes novada 
domes sēde
Sēdē pieņemtie lēmumi

 Pamatojoties uz SIA Veselības centrs ”Džūkste” 
valdes locekles un  ģimenes ārstes Ilzes Lubgānes  
iesniegumu un sakarā ar to, ka ārste Ilze Lubgāne 
Augstkalnē turpinās ģimenes ārsta darbu,  no 2017. 
gada 1. janvāra pārņemot dr. Ogles praksi,  deputā
ti pieņēma lēmumu  Iznomāt SIA Veselības centrs 
”Džūkste” Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 
nedzīvojamās telpas 48,1 m2 platībā, kas atrodas ēkā 
Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2021.
gada 31.decembrim, nomas maksu 23,71 EUR un 
papildus PVN mēnesī. Vienlaikus tika noteikts arī 
telpu izmantošanas mērķis  veselības aprūpes funk
ciju nodrošināšana.

 Dome apstiprināja Tērvetes novada domes noliku
mu “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 
28.marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to 
izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlī
dzības nolikums””.

2016. gada 29. decembrī tika 
sasaukta kārtējā Tērvetes novada 
domes sēde
Darba kārtībā tika izskatīti 28 jautājumi un 
uzklausīti - Izpilddirektora ziņojums par pašvaldības 
darbu un Attīstības nodaļas vadītājas Lindas 
Mierlaukas informatīvais ziņojums par Tērvetes 
novada Attīstības programmas 2012.-2018.  gadam  
izpildi.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane. 

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds 
Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, 
Anitra Skalbiņa, Normunds Namnieks, Indriķis Vēveris. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputā-
te Linda Karloviča.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu

 12. decembrī  noslēdzās atklātais konkurss „Autoce
ļa Te5 Dambīši  Kaijas pārbūve” ELFLA un Lauku 
attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpoju
mi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
Tika saņemti četru 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 bija 
194 979 EUR, t.sk. PVN. 
Iepirkumu komisija izvērtējot  iesniegtos piedāvāju
mus,  noraidīja pretendentu SIA “Ceļinieks 01” un 
SIA “Ceļu būvnieks” piedāvājumus  kā neatbilstošus  
iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.  Pēc ie
pirkuma dokumentācijas izvērtēšanas Lauku atbal
sta dienestā nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrību “IGATE” par nosaukto 
cenu. Būvdarbu izpilde paredzēta 8 kalendāro mēne
šu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas

 8. decembrī notika nekustamā īpašuma “Celmi”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no 
vienas zemes vienības ar kopējo zemes platību 7,29 
ha  izsole. Izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki. Iz
solāmā objekta nosacītā sākuma cena bija 55 000,00 
EUR. Izsoles gaitā nekustamais īpašums tika nosolīts 
par 64 000,00 EUR 

 27. oktobrī noslēdzās atklātais konkurss “Pārtikas 
produktu iegāde” . Produktu  iegāde paredzēta Tēr
vetes novada skolu un pirmsskolas grupu ēdināšanas 
nodrošināšanai. 
Katram pretendentam bija iespēja pieteikties uz kat
ru no 13 iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi. 
Tika saņemti deviņu pretendentu piedāvājumi SIA 
“Valks”, kas pieteicās uz sešām  daļām, SIA “BA
JARDS” 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, Z/S “Gravenie
ki” uz vienu,  bet SIA “Forevers” uz divām iepirkuma 
priekšmeta daļām.
Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, iepirkumu komi
sija nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar :
 SIA “VALKS” par iepirkuma priekšmeta 1. daļu 
Piens un piena produktu piegāde un 3. daļuPutnu 
gaļa, putnu gaļas produkti ;
 SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” par 2. 
daļu Gaļa un gaļas produkti, un 13. daļu  Pusžāvēti 
un kūpināti izstrādājumi no gaļas;
 SIA “KABULETI FRUIT” par 4. daļu Olas; 5. da
ļuZivis un akvakultūras produkti un 9. daļu graud
augi, to produkti, konditoreja;
 SIA “LAKI FRUIT” par 6. daļu  Kartupeļi; 7. daļu 
Dārzeņi;
 SIA “LIETAS MD” par 8. daļu Augļi, ogas un to 
produkti;
 SIA “FUTURUS FOOD” par 11. daļu  Pākšaugi, 
bakalejas preces un eļļa; un 12. daļu  Ēdienu piede
vas un dzērieni.
Uz iepirkuma priekšmeta 10. daļu  Maize netika 
saņemts neviens piedāvājums, tāpēc tiks turpināta 
sadarbība ar iepriekšējiem piegādātājiem. Iepirkuma 
līgumi stāsies spēkā sākot ar 2017. gada 1.februāri.

 1.decembrī noslēdzās atklātais konkurss “Degvie
las piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta 
vajadzībām”. Paredzēts gada laikā iegādāties 23 000 
litrus A95 markas benzīnu, 1000 litrus A98 markas 
benzīnu un 45 000 litrus dīzeļdegvielu. Tika saņemts 
viena pretendenta piedāvājums no SIA “ASTARTE
NAFTA” par piedāvājuma cenu 53 139,00 EUR, bez 
PVN. Piedāvājums paredz piešķirt atlaidi katram 
pārdotajam degvielas litram 0,05 EUR, bez PVN.

  21. decembrī ir pabeigta tehniskā projekta “Jauns 
pieslēgums “Dzērvītes”, “Vālodzītes”, “Cīruļi” saska
ņā ar ST tehniskajiem noteikumiem Nr. 119517154”  
izstrāde. SIA “ J.E.F.”  iesniedza pašvaldībā projekta 
dokumentāciju un aptuveno būvdarbu tāmi. Pro
jektu paredzēts īstenot 2017. gada sākumā. Projekts 
paredz minētajām pašvaldībai piederošajām ēkām 
katrā dzīvoklī izbūvēt atsevišķu elektroenerģijas uz
skaiti

 20. decembrī  ir pabeigta un iesniegta pašvaldībā  
VARAM atbalstītā projekta “Atbalsts uzņēmējdar
bības attīstībai Tērvetes novadā” dokumentācijas 
izstrāde diviem pašvaldības autoceļiem Te38A Do
beles šoseja Laktas un Te36C ZemzariPilskalni. 
Projekta autors ir SIA “Rūķis AG” . Projekta īsteno
šanas rezultātā šiem ceļiem tiks uzklāts asfaltbetona 
segums

 23. novembrī parakstīta vienošanās ar SIA “Baltijas 
Ogles”  par 2016. gada 21. septembrī noslēgtā pie
gādes  pirkuma līguma izbeigšanu par kokskaidu 
granulu piegādi Tērvetes novada katlu mājām. Lī
gums pārtraukts sakarā ar to, ka tika piegādātas gra
nulas, kas neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām. 
Kokskaidu granulu piegādei  tiks izsludināts jauns 
iepirkums. 

 Sakarā ar to, ka 2017. gada 30. janvārī izbeidzas līgu
ma termiņš ar SIA “CleanR” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Tērvetes novadā, tiek apkopoti 
dati atklāta konkursa nolikuma sastādīšanai. Iepir
kumu paredzēts izsludināt 2017. gada janvāra sāku
mā, ar līguma darbības laiku uz 5 gadiem.  

Attīstības nodaļas vadītājas Lindas 
Mierlaukas informatīvs ziņojums 
par Tērvetes novada Attīstības prog-
rammas 2012. - 2018. gadam izpildi

Tērvetes novadā kā saistošie noteikumi ir spēkā 
divi attīstības dokumenti – Attīstības programma 2012. 
 2018. gadam un Teritorijas plānojums un apbūves 
noteikumi 2005.2017. gadam.

2017. gada budžetā plānojam līdzekļus jaunu novada 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un plānojam 
paralēli izstrādāt abus dokumentus – gan Attīstības 
programmu, gan Teritorijas plānojumu. 

Tas ir darbietilpīgs un specifisks process, ko veic 
pieredzējušas plānošanas un konsultāciju firmas, 
piesaistot sertificētus speciālistus, kas nodrošina 
rezultātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šodien 
visiem attīstības dokumentiem jābūt ievietotiem TAPIS 
– teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, 
kur tie ir pieejami sabiedrībai.

Pašvaldību attīstības dokumentu izstrādei ir 
pieejami VARAM metodiskie norādījumi, kuros ir 
uzskatāmi skaidrots dokumentu saturs, struktūra, 
izstrādes pamatprincipi un process. Pašvaldības 
Attīstības programmu izstrādā 7 gadiem – tas ir vidēja 
termiņa attīstības dokuments. Tas sastāv no esošās 
situācijas izpētes, stratēģiskās daļas, rīcības daļas un 
plāna uzraudzības un īstenošanas pasākumiem.

 Esošo situāciju izvērtē, pamatojoties uz iepriekšējo 
gadu apkopotajiem datiem – gan pašvaldības 
struktūrvienībās, gan CSP datu bāzē, kā arī, veicot 
iedzīvotāju aptauju. Tiek izvērtētas pašvaldības stiprās 
un vājās puses, iespējas un draudi attīstībai.

Pamatojoties uz esošo situāciju tiek veidota plāna 
stratēģiskā daļa, nosakot vidēja termiņa attīstības mērķus. 
Rīcības plāns, izejot no šiem mērķiem, jau nosaka 
konkrētas darbības to sasniegšanai. Tas tiek strukturēts 
pa nozarēm. Savukārt investīciju plāns sakārto plānotās 
aktivitātes prioritāri un sasaista tās ar finansējumu. Tā kā 
investīciju plānu katru gadu aktualizē, tajā tiek iekļautas 
konkrētā laika posma aktualitātes saskaņā ar budžeta 
iespējām.

Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi paredz, ka 
pašvaldība sagatavo Attīstības plāna izpildes un 
uzraudzības ziņojumu par trīs gadu laika posmu. 
Ziņojumu iesaka gatavot vienlaicīgi ar gada pārskatu, 
kad visas pašvaldības struktūrvienības un iestādes 
apkopo informāciju par iepriekšējo gadu. Līdz ar to ir 
ātrāk un ērtāk iegūt vispusīgu datu bāzi. Attīstības plāna 
izvērtēšanai VARAM iesaka dažādas salīdzināšanas 
metodes pa plānotajām prioritātēm katrā nozarē, 
vai tā būtu izglītība, sociālā palīdzība, būvniecība vai 
uzņēmējdarbība. Uzskatāmībai ir pieejami pašvaldību 
teritoriju attīstības indeksa noteikšanas kritēriji un citas 
metodes, kā arī mēs paši varam analizēt tos rādītājus, kas 
ir būtiski mūsu teritorijai, piemēram – lauksaimniecība. 

Varam salīdzināt sevi gan ar vidējiem rādītājiem 
valstī, reģionā, gan arī platības un situācijas ziņā 
līdzīgiem novadiem – Rundāli, Pļaviņām, Koknesi, 
Vecpiebalgu, kaimiņiem – Dobeli un Auci. Pozitīvi ir 
tas, ka mums ir labi rādītāji, piemēram, ekonomiski 
aktīvo tirgus vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
mums ir salīdzinoši labs, tāpat arī kopējais teritorijas 
attīstības indekss ir audzis – esam pavirzījušies krietni 
uz augšu – no 64 uz 52 vietu valstī 110 novadu vidū.

Minēto Attīstības plāna izvērtējumu plānojam 
veikt pirmajos Jaunā gada mēnešos un iepazīstināsim 
Jūs ar izstrādātu ziņojumu. Tas būs arī loģisks un secīgs 
solis, uzsākot plānoto jauno attīstības dokumentu 
izstrādi, kuras procesā noteikti tiksiet aicināti iesaistīties 
arī Jūs – novada deputāti un novada iedzīvotāji. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu

Dome pieņēma lēmumus par triju dažādu nekustamo 

īpašumu “Dzelves”, “Prātnieki 1” un “Purmaļi” sadalīšanu 
un nosaukumu piešķiršanu.
Par NĪN parādu dzēšanu

Trīs gadījumos tika lemts par nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu dzēšanu 229,31 euro apmērā.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu

Piecpadsmit lēmumi tika pieņemti par nokavēto 
nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu. 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 
nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par pilnīgu un 
savlaicīgu NĪN nomaksu.

Ņemot vērā to, ka personas nav savlaicīgi veikušas 
NĪN maksājumus, šobrīd ir uzsākti nokavēto nodokļa 
maksājumu piedziņas procesi. 

Īpašumu saimnieki jau savlaicīgi tika brīdināti 
par nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu uzsākšanu 
bezstrīda kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa 
parādi joprojām  nav nomaksāti. Parādu kopsumma 
sastāda 7198,19 euro.
Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

Dome izskatīja Tērvetes novada domes Bukaišu 
pagasta komunālās saimniecības vadītāja I. Ručevska 
iesniegumu, kurā lūgts atļaut norakstīt Bukaišu pagasta 
komunālās saimniecības lietojumā nodoto automašīnu 
Volvo V40. Lūgums pamatots ar apstākli, ka automašīna 
nav tehniskā kārtībā un prasa pārāk lielu ieguldījumu 
veikšanu tās remontā, kas nav ekonomiski izdevīgi. 
Iesniegumam pievienots  servisa veiktais tehniskā 
stāvokļa novērtējums, no kura izriet, ka automašīnas 
aptuvenās remonta izmaksas sastāda 492,60 EUR, 
ka automašīnas Volvo V40 remonts nav ekonomiski 
izdevīgs, jo pārsniedz automašīnas vērtību, kā arī veicot 
norādītos remonta darbus ir iespējami vēl papildus 
automašīnas remonta darbi, lai to savestu tehniskā 
braukšanas kārtībā.

Rezultātā Dome lēma  Norakstīt no pašvaldības 
grāmatvedības bilances uzskaites vieglo automašīnu 
Volvo V40, valsts reģistrācijas numurs GZ2083, 
izlaiduma gads  2000., atlikusī bilances vērtība 0,00 
EUR. Norakstīto vieglo automašīnu Volvo V40 realizēt, 
nododot to utilizācijai sertificētam uzņēmumam. Uzdot 
Tērvetes novada domes izpilddirektoram M.Berlandam 
veikt vieglās automašīnas Volvo V40 noņemšanu no 
uzskaites CSDD.
Par dzīvokļa privatizācijas procesa uzsākšanu

Izskatot privātpersonas iesniegumu, Dome 
konceptuāli piekrita Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma „Labrenči” dz. Nr.47, 
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanai. 
Vienlaikus tika uzdots Tērvetes novada Attīstības nodaļas 
nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei veikt visas 
nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības 
dzīvokļa Nr. 47 „Labrenči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, novērtēšanai un pārdošanas lēmumprojekta 
sagatavošanai.
Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri tiek nodota 
iznomāšanai Tērvetes novada pašvaldības 
lauksaimniecībā izmantojamā zemes vienības daļu 
0,03 ha kopplatībā personiskās palīgsaimniecības 
vajadzībām pašvaldības zemes īpašumā ”Bukaišu centrs”, 
nosakot nomas termiņu uz 5 gadiem un  nomas maksu 
1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā 
bez PVN, paredzot, ka Tērvetes novada domei ir tiesības 
vienpusēji mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā saistošajiem 
noteikumiem.
Par grozījumiem Tērvetes novada saistošajos 
noteikumos

Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2016. gadam”.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

5. Esi atbildīgs!
Ja kāda jautājuma 

izskatīšana neietilpst 
konkrētās valsts vai 
pašvaldības iestādes 

kompetencē, tā 
nekavējoties par to 

informē iesniedzēju, 
iespējami norādot 

par jautājuma 
izskatīšanu atbildīgo 
iestādi, vai, ja tas ir 

lietderīgi, pati pārsūta 
cilvēka iesniegumu 

kompetentajai 
iestādei. Taču, pārsūtot 

iesniegumu, iestādei 
ir jāpārliecinās, vai 
attiecīgā iestāde ir 
tā, kura patiesi var 

palīdzēt.  



Prezidenta vizīte

Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones vizīte Tērvetes novadā
2016. gada 13. decembrī Tērvetes novadā 

viesojās arī Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, 
kam bija sagatavota atsevišķa darba kārtība. Viņas 
vizītē bija plānotas tikšanās ar Tērvetes novada 
izglītības iestāžu pirmsskolas grupu mazuļiem 
un darbinieku kolektīviem, ciemošanās SAC 
“Tērvete”, RC “Tērvete” un iepazīšanās ar viesu 
namu “Zoltners”.

Vējones kundzes darba vizīte sākās Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas grupā “Zvaniņi”, kur 
mazuļi bija sagatavojuši nelielu koncertiņu un 
sirsnīgi viešņu uzņēma savās grupiņās.

Ar interesi Vējones kundze viesojās arī 
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupā 
“Sprīdītis”. Viņa priecājās par mazuļu sagatavotajām 
dziesmām un dejām un bija patīkami pārsteigta 
par nelielajiem priekšnesumiem, ar kuriem bērni 
viņu sagaidīja arī savās grupiņās.

Pēc pirmsskolas grupu apmeklējuma Vējones 
kundze izteica prieku par gana lielo mazuļu skaitu 
pirmsskolas grupās nelielajā Tērvetes novadā.

Ivetas Vējones darba vizītē bija iekļauts SAC 
“Tērvete” apmeklējums. Šajā dienā tur viesojās 
arī Latvijas institūta direktore Aiva Rozenberga, 
kas ar saviem kolēģiem bija atveduši sirmgalvjiem 
sirsnīgus video un mutvārdu sveicienus no 
Līdsas Latviešu centra skoliņas “Pūcīte” bērniem 
Lielbritānijā.

Saņemtais sūtījums ar Līdsas bērnu 
gatavotajiem Ziemassvētku apsveikumiem patiesi 
pārsteidza sirmgalvjus, kas klusiņām notrausa arī 
ne vienu vien asaru.

Pasākumā visus klātesošos uzrunāja arī Valsts 
prezidenta kundze, latviešu diasporas skolu 
patronese.

Prezidenta kundze ar interesi viesojās arī 
RC “Tērvete”, kur valdes priekšsēdētājs Valdis 
Grīnvalds un galvenā ārste Ļubova Butlere viešņu 
iepazīstināja ar centra darbību, ar mākslas terapijas, 
ergoterapijas un fizioterapijas kabinetiem. Pāris 
noslēpumi tika atklāti arī par sāls kameras pozitīvo 
ietekmi uz veselību, savukārt par moderni 
iekārtoto fizikālās terapijas kabinetu Iveta Vējone 
pauda patīkamu pārsteigumu un centra vadībai 
pauda tā augsto novērtējumu. 

Vizītes laikā prezidenta kundze izteica 
pateicību centra vadītājiem, kas tik mērķtiecīgi 
mēģina soli pa solim centru modernizēt, saglabājot 
arī tā vēsturisko vērtību, un kas tik ieinteresēti 
izrāda rūpes par vietējo iedzīvotāju nodarbinātību. 

Valsts prezidenta un kundzes Ivetas Vējones 
vizītes laikā bija plānota arī viesu nama un 
restorāna “Zoltners” apmeklējums.

Vizītes noslēgumā Ivetas Vējones kundze 
neslēpa prieku par redzēto un piedzīvoto Tērvetes 
novadā, viņa bija pamanījusi mūsu iedzīvotāju 
kopīgo rūpi un mīlestību pret savu novadu.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto  Inita Roze

Latvijas Valsts prezidents ar kundzi Ivetu Vējoni Zemgales reģionā izvēlējās apmeklēt Tērvetes novadu
Latvijā ir jāattīsta daudzpusīgi lauk saimniecības uzņēmumi, kas spēj veiksmīgi darboties gan 

tradicionālajās zemkopības nozarēs, gan piedāvāt arvien jaunus produktus un pakalpojumus, tā 
2016. gada 13. decembrī reģionālās vizītes ietvaros Tērvetes novadā, tiekoties ar uzņēmējiem un vietējās 
pašvaldības deputātiem, atzina Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

◀ Latvijas Valsts prezidenta tikšanās ar Tērvetes novada 
domes deputātiem 

Vizītes laikā Valsts prezidents iepazinās ar A/S 
„Agrofirma Tērvete”, kas ar tās lielfermu, biogāzes 
ražotni un alus darītavu ir lielākais darba devējs 
Tērvetes novadā. 

▶ Ar alus ražošanas procesu Valsts prezidentu iepazīstina 
A/S “Agrofirma Tērvete” padomes priekšsēdētājs Vitauts 
Paškausks un Alus darītavas vadītājs Valters Paškausks

◀ ZS “Strazdi” apmeklējums 
Raimonds Vējonis apmeklēja arī ZS “Strazdi”, kas 

līdztekus tradicionālajai graudu audzēšanai attīsta 
augstākās kvalitātes viesmīlības pakalpojumus 
viesnīcā un restorānā. 

Dinamiskā pasaulē un strauji mainīgos 
tirgus apstākļos tieši daudzpusība ir tā, kas ļauj 
attīstīties, norādīja Valsts prezidents. „Zemgales 

un Tērvetes novada auglīgā zeme vienmēr ir nodrošinājusi ar pārticību cilvēkus, kas to mīl, saprot un 
kopj. Tradicionālos produktus, ar ko atpazīstam Tērveti, iespējams ražot mūsdienīgi, ieviešot jaunas 
tehnoloģijas un vienlaikus efektīvi rūpējoties par apkārtējo vidi un resursu atbildīgu izmantošanu,” 
uzsvēra Raimonds Vējonis.

◀ Viesošanās Augstkalnes aptiekā 

Latvijas reģionos ir vieta dažāda veida un 
mēroga uzņēmējdarbībai, uzsvēra Valsts prezidents, 
tiekoties ar 18. novembrī Augstkalnē atvērtās 
aptiekas īpašnieci Ivetu Ludvigu, novērtējot jaunās 
uzņēmējas drosmi no galvaspilsētas pārceļoties uz 
Tērvetes novadu.

Viesojoties abās Tērvetes novada izglītības 
iestādēs, Valsts prezidents visiem klātesošajiem 
uzsvēra, ka valsts prioritātei ir jābūt kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanai ikvienam Latvijas 
skolēnam un pats svarīgākais, lai paši skolēni aktīvi 
un atbildīgi iesaistītos šī mērķa īstenošanā.

“Jauniešiem piemītošā enerģija, kvalitatīva izglītība un interesēm atbilstošas profesijas izvēle ir ceļš uz 
panākumiem,” uzrunājot Augstkalnes vidusskolas skolēnus, teica Raimonds Vējonis.

 
◀ Vizītes laikā Valsts prezidents apmeklēja arī 

Tērvetes dabas parku, kas ar katru gadu piesaista 
arvien vairāk apmeklētāju no Latvijas, kā arī 
Lietuvas un citām valstīm. 

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents tikās ar 
Tērvetes novada iedzīvotājiem Tērvetes kultūras 
namā, kur stundas ilgā sarunā nācās sniegt atbildes 
uz ļoti daudzveidīgiem iedzīvotāju jautājumiem.  

Materiāls sagatavots pēc informācijas Valsts 
prezidenta mājas lapā

Video sižeti skatāmi www.tervetesnovads.lv

Vēl nebijis pasākums - Atgriezies, Eglīte, mājās!

Sestdien, 14. janvārī, LVM dabas parkā 
Tērvetē Rūķu pilsētā Čiekurē  norisināsies vēl 
nebijis pasākums “Atgriezies, Eglīte, mājās”. 
Aicinām gan lielus, gan mazus, ikvienu dabas 
draugu pavadīt laiku dabā, ziemā, līdzi ņemot savu 
aizvadītos svētkus piedzīvojušo eglīti.

No plkst. 13.00, Rūķu pilsētā Čiekurē 
būs iespējama tikšanās ar jautrajiem Meža 
iemītniekiem. Iesim rotaļās, sadziedāsimies, 
sildīsimies pie ugunskuriem un baudīsim siltu tēju, 
būs iespēja pārbaudīt spēkus sportiskās aktivitātēs. 

Meža iemītnieki dalīsies savās zināšanās par 
mūžzaļās eglītes stāstu – par čiekuru daudzveidību, 
koka vecuma noteikšanu, par eglītes draugiem un 
nedraugiem.

Tev būs iespēja Rūķu pilsētā Čiekurē turēt 
rokās pat motorzāģi, pielaikot speciālo ķiveri 
un izpētīt īpašu meža traktoru. Pēc tam plkst. 
15.00 visi kopā piedzīvosim negaidītas eglītes 
pārvērtības.

Ieeja ar parka biļetēm, vairāk informācijas pa 
mob.t. 28309394.  

Informāciju sagatavoja Ruta Vazdiķe, 
LVM dabas parka Tērvetē TIC vadītāja vietniece

Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko…

Tas ir Ziemassvētku, tas ir 
Gadumijas laiks…

Augstkalnes vidusskolā šis bija ļoti aktīvs un 
darbīgs laiks. Katru piektdienu kāda no pamatskolas 
klasēm aizdedza svecītes adventes vainagā, tā liekot 
sajust burvīgo un brīnumaino svētku tuvošanos. 
Skola, skaisti saposta un rotāta, gaidīt gaidīja svētku 
atnākšanu.

Skolas kolektīvs centās ielīksmot ne tikai savas, 
bet arī līdzcilvēku sirdis. Paldies katrai ģimenei, 
kas atsaucās un sagatavoja Ziemassvētku dāvaniņu 
SAC “Tērvete” iemītniekiem. Visas dāvanas 
līdz ar skanīgu svētku koncertu skolēni dāvāja 
sirmgalvjiem. Paldies sociālās aprūpes centra 
“Tērvete” darbiniekiem  par sirdsilto uzņemšanu, 
bērni tiešām jutās gaidīti.

Kā katru gadu izlūdzāmies Dieva svētību 
skolai un katrai mūsu sirsniņai, sniedzot 
koncertuAugstkalnes  Mežmuižas baznīcā. Mēs to 
darām savam priekam, bet jūtamies ļoti jauki, ka 
tā varam iepriecināt arī skolēnu vecāku un pagasta 
iedzīvotāju sirdis.

Pirmsskolas bērniņi šogad Ziemassvētkus 
svinēja kā runčuki un velnēni, sākumskolas skolēni 
ceļoja pa Miega peles zemi, bet pamatskolas 
un vidusskolas skolēni Ziemassvētkus svinēja 
Cūkkārpā  Harija Potera skolā, kur viņus uzņēma, 
mācīja un dažādas prasmes pārbaudīja 10. klase.  

Neizsakāms paldies visiem interešu izglītības 
skolotājiem, klašu audzinātājiem un visiem 
visiem, kas aktīvi darbojās, lai sagatavotu 
skolēnus tik bagātīgiem pasākumiem. Paldies, 
skolēni, par jūsu radošajām idejām, darbošanās 
prieku un neizsīkstošo enerģiju.

Visiem skolēniem, skolotājiem, skolas 
darbiniekiem, vecākiem un sadarbības partneriem 
vēlu:

Lai Jaunajā gadā prieka eņģelis vienmēr ir 
Jums blakus. Lai Jūsu dienas ir baltas un domas 
gaišas…Jums izdosies! Jūs  varat! Jums pieder 

pasaule! Laimīgu Jauno gadu! 
Augstkalnes vidusskolas direktore 

Ieva Krūmiņa

Viesošanās Augstkalnes vidusskolāViesošanās Annas Brigaderes pamatskolā

Kopā ar PIG “Sprīdīša” vismazākajiem bērniem

Aiva Rozenberga nodod sveicienu centra direktorei

Viesu namā “Zoltners”



Policija informē

Pašvaldības policija informē   
 Decembra mēnesī bijuši 24 dažāda rakstura 

izsaukumi.
 Saņemti 3 iesniegumi: viens tika nosūtīts pēc 

piekritības Valsts policijai, divi iesniegumi 
saņemti no SAC “Tērvete”, šobrīd jautājumi ir 
izskatīšanas kārtībā.

 Decembra mēnesī tika organizēti 4 reidi: divi 
jau iepriekš plānotie, savukārt divi reidi, 
kas bija saistīti ar pasākumiem Tērvetes 
KN. Priecēja fakts, ka reidu laikā nekādi 
pārkāpumi netika konstatēti, un nākas 
secināt, ka Ziemassvētku laiks labvēlīgi bija 
ietekmējis cilvēku noskaņojumu arī Tērvetes 
novadā.

ATGĀDINĀJUMI!
 Decembra mēnesī Tērvetes novadā ir 

bijušas vairākas transportlīdzekļu un 
meža dzīvnieku sadursmes. AICINĀM 
TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJUS braukt 
piesardzīgāk un uzmanīgāk, lai laikus varētu 

meža dzīvnieku pamanīt, jo sadursmēs cieš 
gan dzīvnieki, gan mašīnas. 

 Sākoties sniegotam un ļoti vēsam laikam, sāk 
pakāpeniski aizsalt arī ūdenstilpnes. Cien. 
Vecāki! PIESKATĪSIM savus BĒRNUS, lai 
neuzmanības vai vieglprātības dēļ nenonāktu 
nelaimē, jo sniegainā laikā ir vēl grūtāk 
noteikt ledus biezumu! 

 Sākoties jaunajam mācību semestrim, 
skolēniem vēlamies atgādināt PAR 
UZVEDĪBU SKOLĒNU AUTOBUSOS! 
Aicinām transportā būt disciplinētiem, 
ņemt vērā autobusu vadītāju norādījumus 
par nepieciešamību piesprādzēties. Šobrīd 
pašvaldība plāno autobusos izvietot 
novērošanas kameru ar nolūku disciplinēt 
braucējus un vērot tos, kas autobusā iekāpj kā 
nepiederoša persona. Atgādinām, ka skolēnu 
autobusos var pārvietoties tikai skolēni un 
viņu pavadošās personas!

Valsts policija informē
Decembra mēnesī uz Tērvetes novadu saņemti 14 
izsaukumi.

 Vienā gadījumā kāds nenoskaidrots 
automašīnas vadītājs netika galā ar 
transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā 
nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās 
kokā un mājas žogā.

 Policija fiksējusi situāciju, kad 
transportlīdzekļa vadītājs neizvēlējās ātrumu 
atbilstošu ceļa un metereoloģiskajiem 
apstākļiem kā rezultātā saslīdēja un 
ieskrēja mājas sienā. Nedaudz cietis tikai 
transportlīdzeklis.

 Uz ceļa Dobele – Bauska Tērvetes pagastā 
policija aizturējusi automašīnas vadītāju, kā 
izelpā tika konstatētas 2,2 promiles alkohola.

 Valsts policija sastādījusi Administratīvo 
protokolu personai, kas savā automašīnā 
pārvadājusi nelegālas izcelsmes cigaretes, kas 
marķētas ar Baltkrievijas republikas akcīzes 
markām.

 Kāds transportlīdzekļa vadītājs aizturēšanas 
brīdī nespēja policijai paskaidrot, no kurienes 

ir iegūta automašīnā pārvadātā dīzeļdegviela.
 Valsts policijas palīdzība bijusi nepieciešama 

trijos gadījumos, lai atrisinātu savstarpējas 
konfliktsituācijas.

 Augstkalnes pagastā konstatēta 8 bērzu 
nelikumīga nozāģēšana.
2016. gada 29. decembrī Valsts policija 

mērojusi ceļu uz Tērvetes novadu divas reizes, 
un abos gadījumos transportlīdzekļiem notikusi 
sadursme ar stirnu. Rezultātā nopietni cietušas 
abas automašīnas. Sadursmes notikušas uz 
ceļiem: Augstkalne – Bēne un Jelgava – Tērvete 
– Lietuvas robeža.

Cien. Transportlīdzekļu vadītāji! Būsim 
piesardzīgāki un uzmanīgāki vēl jo vairāk, ja 
zinām, ka stirnas un mežacūkas labprāt uzturas 
mums labi zināmās vietās! Saudzēsim sevi, 
transportlīdzekļus un meža dzīvniekus!  

Materiālu apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Piespiedu darbs - kriminālsods
Piespiedu darbs – kriminālsods, kas paredz 

notiesātā iesaistīšanu sabiedrībai nepieciešamajos 
darbos. Šo sodu notiesātais izcieš, bez atlīdzības 
veicot dzīvesvietas apvidū noteiktus darbus 
no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā. 
Ja notiesātā persona neievēro soda izpildes 
nosacījumus un kārtību – sabiedrībā izciešamais 
sods tiek aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

Soda mērķis ir vainīgo personu sodīt par 
izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī panākt, lai 
notiesātais un citas personas ievērotu likumus un 
atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.             

Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālā 
struktūrvienība ir apkopojusi statistikas datus 
par kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes 
organizēšanu Dobeles, Auces un Tērvetes 
novados uz 2016.gada 15.decembri un tie ir 
sekojoši:

 Kriminālsoda – piespiedu darbs izpilde tika 
organizēta 137 personām, no kurām 122 ir 
vīrieši un 15 ir sievietes, 111 ir pilngadīgas, 
un 26 ir nepilngadīgas personas. Salīdzinot 
ar 2015. gadu ir pieaudzis noziedzīgo 
nodarījumu skaits, kurus ir veikušas 
nepilngadīgas personas.

 Biežāk veiktie pārkāpumi, par kuriem 

personas ir sodītas ar kriminālsodu –
piespiedu darbs 2016.gadā ir: 

 Krimināllikuma 180.panta 1. daļa – zādzība, 
krāpšana un piesavināšanās nelielā apmērā – 
sodītas 50 personas;

 262.panta 1.daļas – par transportlīdzekļa 
vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības 
noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) 
un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu 
vielu ietekmē – par šādu pārkāpumu sodīta 
21 persona;

 175.panta 3.daļa – par zādzību, ja tā izdarīta, 
iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā 
izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno 
glabātavas, vai tā izdarīta no transportlīdzekļa 
sodītas 12 personas;

 Tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā 26 
personām soda izciešanas laikā tika konstatēti 
pārkāpumi un tiesai tika nosūtīti iesniegumi 
par kriminālsoda – piespiedu darbs 
aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. 
20 personām kriminālsods – piespiedu darbs  
tika aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu;

 2016.gadā piespiedu darbos ir nostrādātas 
9450 stundas, kas naudas izteiksmē sastāda 
nedaudz vairāk kā 20 000 eiro.         

 ir bijuši pieci pozitīvie piemēri, kad probācijas 
klienti tikuši nodarbināti atbilstoši savām 
zināšanām un prasmēm.
Ņemot vērā, ka piespiedu darbs tiek veikts 

sabiedrības labā, nevis kāda atsevišķa indivīda 
interesēs, darba devēji piespiedu darbā ir valsts 
vai pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības un 
aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas. Tērvetes novadā probācijas 
klienti tiek nodarbināti: Tērvetes novada domes 
komunālajā dienestā, sociālās aprūpes centrā 
“Tērvete”, Augstkalnes pagasta komunālajā 
dienestā un Bukaišu pagasta komunālajā dienestā. 

No 2016.gada 1.janvāra līdz 15.decembrim 
Tērvetes novadā ir 7 notiesātas personas, kurām 
ir piemērots kriminālsods – piespiedu darbs. 
Notiesātās personas ir sodītas pēc Krimināllikuma 
221.panta 1.daļas – par alkoholisko dzērienu vai 
tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, 
pārvietošanu vai realizāciju, ja tā rezultātā 
radīts būtisks kaitējums, 221.panta 3.daļas – par 
alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu 
nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai 
realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa 
vai tas izdarīts lielā apmērā, 233.panta 2.daļas 
– par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, 
lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas 
vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, 

remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, 
pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez 
attiecīgas atļaujas, 112.panta 3.daļas – par aizliegtu 
vispār bīstamu līdzekļu, metožu, rīku vai paņēmienu 
izmantošanu medībās, 175.panta 3.daļas – par 
zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā 
telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas 
savieno glabātavas, vai no transportlīdzekļa, 262.
panta 1.daļas – par transportlīdzekļa vadīšanu, 
ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību 
(transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā 
kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs 
atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 
vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Šajā gadā probācijas klienti piedalījās pagastu 
teritoriju, kapu sakopšanā, malkas kraušanā, 
veica telpu remontu. 2016.gadā viens probācijas 
klients nav ievērojis Latvijas Sodu Izpildes kodeksā 
noteikto kārtību – nav pieteicies soda izpildei, līdz 
ar to tiesa ir aizstājusi kriminālsodu – piespiedu 
darbs ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. 

Valsts probācijas dienesta Dobeles 
teritoriālā struktūrvienība izsaka pateicību par 
sadarbību visiem Tērvetes novadā esošajiem  
nodarbinātājiem!  

Informāciju sagatavoja Valsts probācijas dienesta 
Dobeles teritoriālās struktūrvienības vecākā 

speciāliste Agnese Stārka

Nakts iesviež zvaigžņu skaidas logā,
Aiz aizkariem bāls mēness tur.

Lai Jaunā gada mīlestība
Mums spēku, izturību bur.

Ieraudzīsim cits citā labo, neskoposimies ar 
labiem vārdiem. Godprātīgi veiksim katrs 

savu darbu, lai tas ne tikai nodrošina iztiku, 
bet sagādā gandarījumu!

Daudz gaišu notikumu ikdienā! Pievienosim 
tai pa drusciņai saticības, veiksmes, 

veselības, mīlestības un dzīvosim skaisti!
To visu novada ļaudīm vēl 
Bukaišu skolas kolektīvs

Sakrāt pilnu sauju prieka monētu,
Noķert laimes gaili aiz astes,
Uzzināt brīnuma noslēpumu,

Vēlēties un piepildīt vēlēšanās,
Saprast gaišo domu lidojumu,

Dzīvot mīlestībā,
Noticēt sev.

Lai izdodas viss, ko vēlies, lai izdodas!
Veiksmīgu katru 2017.gada dienu!

Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvs un 
pirmsskolas izglītības grupa „Sprīdītis”

Tici sapnim – tas piepildīsies
Ceri uz brīnumu – un tas nāks

Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz 
sirsnīgāk.

Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.

Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā 

aizvēruši.
Lai Jaunajā gadā piepildās tas,

kas vecajā meklēts un neatrasts!
 SIA RC”Tērvete” kolektīvs

Apsnigsim baltā ticībā - 
Stiprā kā egles sirds, 
Kas puteņiem cauri 

Cīruļus debesīs dzird…
Apsnigsim baltā ticībā -

To brīnumu ieraudzīt, kas 
katra paša dvēselē 

Kā pērle pērlenē mīt…
(Gundega Salna) 

Tērvetes novada Sociālā  
dienesta darbinieki
sirsnīgi sveic ikvienu 

novada iedzīvotāju 2017. 
gadu sagaidot!

Kaut mazliet sāp, kad dzīves 
gads ir atkal projām,

Bet tomēr smaidiet – dzīvē 
Jaunais nāk!

Lai laimes daudz, lai bēdas 
steidzas garām,

Lai sirds ik dienu prieku atrast 
māk!

Raženu, piedzīvojumiem 
bagātu Jauno 2017.gadu 

Jums visiem vēl un ciemos 
gaida Bites bibliotēkas 

vadītāja Emircijana Nikolajeva

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekam 

savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot 

tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.

Visiem saviem lasītājiem un katram bibliotēkas 
apmeklētājiem novēlu, labām domām, labiem 
darbiem un panākumiem bagātu Jauno 2017. 

gadu!
             

 Tērvetes bibliotēkas vadītāja  Vēsma Upīte

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,

Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,

Mīlēt ar mīlestību.
/M. Laukmane/ 

Labu veselību, izturību un Laimīgu 
Jauno gadu visām aizbildņu un 

atbalsta ģimenēm, kā arī Bāriņtiesas 
sadarbības partneriem!

Baiba Opmane,
Tērvetes novada Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

Mīļie Tērvetes novada iedzīvotāji!
Lai Jaunajā gadā piepildās

Skaistākie Ziemassvētku sapņi!
Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!

RADOŠU, VEIKSMĪGU UN IZDEVUŠOS 2017.GADU!
Monta Mantrova,

Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Jaunajam gadam teiksim : “Esi 
sveiks! Sportosim, cik varēsim un 

varbūt drusku vairāk!”. Tiem, kuri 
šobrīd sacenšas augstos līmeņos un 

nes Tērvetes vārdu tautās, novēlēsim 
spēku, izturību un sportisko veiksmi. 
Tiem, kuri sporto savam priekam un 

veselībai, lai uzņēmība nepazūd! 
Laimīgu un veselīgu jauno gadu!

Tērvetes novada sporta halles vadītājs, 
sporta metodiķis Dainis Ābols

Iedegsim sveces
Ziemas vakarā tumšā

Sirdī, ne svečturos vien,
Lai dvēseļu gaisma,
Pār pasauli plūstot,

Mūs Gaismas dzīparā sien....
/Inta Nagla/

Ar gaišām domām un siltumu sirdīs sagaidīsim Jauno gadu!
Novēlam - nezaudēt ticību pasakām un brīnumiem... mācēt 

priecāties par 
ikdienišķiem sīkumiem…saskatīt burvību katrā lietā... būt 

pozitīviem, vienmēr smaidīgiem un 
saglabāt humora izjūtu jebkurā dzīves situācijā!

Lai laimīgs Jaunais gads!

SAC „Tērvete” draudzīgais kolektīvs - no sirds uz sirdi!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, ikvienam nes 
debesu gaišumu.

Lai nākamais gads ir bagāts labām domām, 
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga 

griba saprasties, paciest un palīdzēt! /K.Apšukrūma/
Laimīgu un veiksmīgu 2017. gadu!

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Jānis Kozuliņš

Kultūras afiša 
6.janvārī  pl. 13.00
Bukaišu tautas namā 
Bukaišu skoliņas bērnu koncerts “Mirdzi 
Zvaigznīte”
Laipni aicināti visi!  
 
18.janvārī pl.15.00
Bukaišu tautas namā 
TEMATISKĀ PĒCPUSDIENA “PIPARMĒTRU 
VILINĀJUMS”
Pasākuma viešņa  Jelgavas novada Vilces pagasta 
saimniece Lolita Duge, kas stāstīs par savu 
vaļas prieku  piparmētru audzēšanu. Baudīsim 
dažādu šķirņu piparmētru tējas, uzzināsim par 
mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru 
pārstrādes produktiem  piparmētru sīrupu, 
pulveri, sejas toniku un citiem produktiem.

28. janvārī pl. 15.00
Tērvetes novada sporta hallē
Tērvetes novada pašdarbības kolektīvu 
II Sporta spēles.

Līdz 30. janvārim
Tērvetes bibliotēkā
Skatāma Annas Brigaderes pamatskolas vizuālās 
mākslas pulciņa izstāde “Sniegavīru saiets”

GATAVOJAMIES PASĀKUMIEM!
3. februārī PL. 19.00
Tērvetes novada KN
KORU SADZIEDĀŠANĀS KONCERTS
Ieejabez maksas
11. februārī pl. 17.00 
Tērvetes novada KN 
vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis
“AR DEJU UZ TĒRVETI”.

Informāciju apkopoja Tērvetes novada kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Ineta Strazdiņa


