
Tiek izsludināts konkurss 
“Tērvetes novada Lasošākā 

sākumskolas klase”
Lasītprasme ir spēja uztvert, izprast, analizēt un 

novērtēt tekstu. Šīs prasmes tikai lasot ir iespējams 
iegūt un attīstīt, vienlaikus tās ir arī valodas prasmes, 
iztēles treniņš, kas sniedz iespēju neierobežotai 
informācijas piekļuvei. Lasīšana ir piedzīvojumu 
avots, tādēļ visas Tērvetes novada bibliotēkas kopā ar 
skolu bibliotēkām un skolotājiem organizē latviešu 
vai tulkotās oriģinālliteratūras lasīšanas veicināšanas 
konkursu Tērvetes novada sākumskolas klasēm.

Konkursā piedalās Tērvetes novada skolu 1.-4.klašu 
skolēni.

Konkurss notiek no 2017. gada 1. februāra līdz 
15.maijam: no 2017. g. 2. februāra līdz 7. maijam 
plānota grāmatu lasīšana; no 2017. g. 8. maija līdz 
15.maijam – rezultātu apkopošana, noslēgums.

Skolēni konkursa ietvaros lasa latviešu un tulkotās 
oriģinālliteratūras grāmatas pēc savas izvēles un 
atbilstošu savam vecumam. Grāmatu lasīšanas laikā 
skolēni aizpilda darba lapas un veido ilustrācijas par 
kādu izlasīto notikumu vai tēlu. 

Konkursa nolikums paredz, ka lasīšanu stingri 
kontrolē gan skolotāji, gan bērnu vecāki.

15. maijā, kad konkurss noslēgsies, tiks nosaukta 
konkursa uzvarētājklase un apbalvoti 1., 2. un 3.vietas 
ieguvēji. Pasākuma noslēgumā ir paredzēts arī 
finansiāls kopīgais balvu fonds.  

Konkursa organizētāju vārdā –
Dzintra Punka, Augstkalnes bibliotēkas vadītāja

... Bet varbūt laime ir tā, ka esam,
Bezgala alkas dvēselē nesam.
Atrodam, zaudējam, ņemam un dodam,
Vējos un puteņos aizsegu rodam.

Regīnu Aleksejenko, 
Veltu Starti,

Jeļenu Bērtuli, Viktoru Dimovu, 
Lidiju Mandeiku,

Intu Kondrati,
Raimondu Cēsnieku

Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!
Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam visus Tērvetes 
novada februāra mēneša 

jubilārus, jo īpaši suminām 
apaļajās dzīves gadskārtās:
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Dzimtsarakstu ziņas

Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas statistika 
Tērvetes novadā 2016. gadā

2016. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 72 civilstāvokļa aktu reģistri: 32 
dzimšanas, 11 laulības un 29 miršanas reģistri. 

Dzimšana
Tērvetes novadā reģistrēti 32 jaundzimušie – 

20 zēni un 12 meitenes. Laulībā dzimuši 11 bērni. 
Pirmie bērniņi dzimuši 11 māmiņām, otrie -9, 
trešie – 10 un ceturtais – divām māmiņām. Citas 
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti vēl 
7 Tērvetes novada mazuļi. Tātad – 2016. gadā 
pasaulē nākuši 39 Mazie Tērvetnieki.

Vecāki meitām devuši vārdus: Ieva, Elza, 
Arta, Dārta, Agate, Estere, Elīza, Marta, Melānija, 
Amanda, Kate, Emīlija, Odrija, divās ģimenēs 
vecāki izvēlējušies savām meitām vārdus Lauma, 
divās – Gabriela.

Vecāki dēliem devuši vārdus: Kārlis, Renārs, 
Rihards, Oļegs, Jānis, Ralfs, Reinis, Lūkass, 
Miķelis, Kaspars, Eduards, Adrians, Everts, 
Artjoms, Martins, Aleks, Kristers, Matīss, Denis. 
Trīs ģimenēs vecāki saviem dēliem izvēlējušies 
vārdu Gustavs.

Laulības
2016. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētas 11 laulības, t.sk. 2 reģistrētas 
baznīcā. Septiņi pāri laulībā stājušies pirmo reizi, 
pārējie – atkārtoti. Laulības reģistrāciju jaunās 
ģimenes bija izvēlējušās arī reģistrēt Augstkalnes 
pilī, Tērvetes koka pilī, muzeja “Sprīdīši” āra terasē, 
restorānā “Zoltners”.

Pa vienai laulībai reģistrēts maijā, jūnijā, 
septembrī, savukārt jūlijā – 6 laulību reģistrācijas, 
augustā – 2.

Miršana
Pērn Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 29 miršanas gadījumi, lai gan no dzīves 
atvadījušies 53 Tērvetes novada iedzīvotāji. 
Visvairāk aizsaulē aizgājuši aprīļa un jūnija 
mēnešos.

Iedzīvotāju skaiti kopumā:
Uz 2017. gada 1. janvāri Tērvetes novadā 

deklarēti 3582 iedzīvotāji, t. sk. 995 Augstkalnes 
pagastā, 696 Bukaišu pagastā, 1891 Tērvetes 
pagastā. Salīdzinoši – uz 2016. gada 1. janvāri 
Tērvetes novadā bija deklarēti 3695 iedzīvotāji.   

Inese Meija, 
Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas pienākumu izpildītāja

Pie lasītājiem ceļu sākusi tērvetnieces Zonnes 
Prāmaltes grāmata  “Laika dzirnu rupjie milti”

Š.g. 21. janvārī Tērvetes novada kultūras namā 
pulcējās interesenti, lai tiktos ar tērvetnieci Zonni 
Prāmalti viņas jauniznākušās grāmatas “Laika 
dzirnu rupjie milti” atklāšanas svētkos. Pasākumā 
tikās gan grāmatas izdevēji – Literātu biedrība 
“Spārni”, gan redaktore – tērvetniece Solveiga Puķīte, 
gan grāmatas izdošanas finansiālie atbalstītāji – 
Tērvetes novada dome un LKS “Dāmnieki”, kā arī 
literātu biedrības “Spārni” autori un grāmatas satura 
prototipi.

Pasākumā pati autore dalījās grāmatas tapšanas 
aizkulisēs, lai gan stāstos viņa bija pieticīga, tomēr 
acis pauda gandarījumu un sirds patiesā priekā 
gavilēja.

No sirds uz sirdi rakstīta, kā bērns izauklēts šis 
nu jau vēsturiskais stāsts, kas vēsta par konkrētu 
laiku, vidi un cilvēkiem. Tas ir stāsts par Tērveti 
un tās ļaudīm, kas savā laikā neatlaidīgi un 
dzīvespriecīgi vadīja savu ikdienu kolhozā “Brīvais 
ceļš”. Tas ir stāsts, kas veltīts aizsaulē aizgājušajiem 
darba biedriem.

Pateicoties tērvetniekam Spodrim Ikatam, 
grāmatas autores rokās nonāca tehniska rakstura 
grāmata ‘’Traktori’’, kas bija rūpīgi jāizstudē, 
lai varētu aprakstīt vīru lietas - tā par grāmatas 
procesu stāstīja jaunizdotās grāmatas autore Zonne 
Prāmalte.

Grāmata “Laika dzirnu rupjie milti” ir Zonnes 
piektā grāmatiņa, kas veiksmīgi sākusi ceļu pie 
saviem lasītājiem, un patiess prieks ir par to, ka 
šobrīd jau grāmata nokļuvusi daudzu saturā minēto 
tēlu prototipu rokās. Kā autore atklāšanas pasākumā 
minēja – tēliem vārdi ir mainīti, bet katrs prototips 
veiksmīgi varētu atpazīt sevi.

Pasākumā Zonni Prāmalti sumināja un sveica 
teju ikviens, kas bija mīļi gaidīts grāmatas atklāšanas 
svētkos.

Savukart pati autore īpaši pateicīga bija grāmatas 
izdošanas finansiālajiem atbalstītājiem – Tērvetes 
novada domei un LKS “Dāmnieki”, redaktorei un 
grāmatas izdevējiem. Šobrīd grāmata jau nokļuvusi 
gan individuālo lasītāju rokās, gan papildinājusi 
visu Tērvetes novadā esošo bibliotēku krājumus.

Tērvetnieces arī “Spārnu 
stāstu – 2016” autores

2016. gada 29. oktobrī Dobeles Novad-
pētniecības muzejā notika kārtējie literātu biedrības 
“Spārni” sarūpētās grāmatiņas “Spārnu” stāsti 
- 2016” atvēršanas svētki. Starp 18 grāmatiņā 
iekļauto darbu autoriem ir arī mūsu tērvetnieces 
- Zonne Prāmalte un Solveiga Puķīte. Viņas 
veidojušas darbus, mācoties rakstniecības prasmes 
prozas meistardarbnīcā, ko vadīja rakstniece Lelde 
Stumbre. Viņa ar savu klātbūtni pagodināja arī 
grāmatas atvēršanas svētkus.

Zonnei Prāmaltei un Solveigai Puķītei bija 
patiess prieks un gandarījums par paveikto darbu, 
kas nebūt nenācās tik viegli, toties profesionāli 
papildināja viņu zināšanas.  Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Klientu apkalpošanas 
centrs Kroņaucē – iespējas 

iedzīvotājiem saņemt valsts 
iestāžu pakalpojumus

Kopš 2015. gada 
1.septembra Kroņaucē, 
Tērvetes pagasta pārvaldes 
ēkā darbojas Tērvetes 
novada Valsts un pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), 
kurā iedzīvotājiem iespējams saņemt konsultācijas 
un palīdzību pakalpojumu saņemšanai no 
valsts iestāžu piedāvātā pakalpojumu groza, 
neapmeklējot valsts iestādes klātienē.

Ierodoties VPVKAC līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments – pase vai personas 
apliecība (eID). Ja plānots izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, nepieciešams autentificēties. 
Autentifikācijas rīki: personas apliecība (eID), kurā 
ir aktivizēts elektroniskais paraksts, elektroniskā 
paraksta viedkarte, atsevišķu pakalpojumu 
saņemšanai pietiek ar internetbankas pieejas 
kodiem.

ŠOBRĪD AKTUĀLI!
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde 

informē, ka saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” noteikto, iedzīvotāji 
ienākuma nodokļa deklarācijas par 2016. gadu 
var iesniegt sākot ar 1.martu. Pārmaksātais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis atmaksājams 
triju mēnešu laikā, sākot ar 1.martu.

2016.gadā  Tērvetes novada VPVKAC sniegto 
pakalpojumu un konsultāciju skaits kopā bija 179. 
(skat. D. Vāceres ziņojumu 2. lpp.)

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra adrese: „Sprīdītis”, 
Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Darba laiks:
Pirmdien: 8.00–12.00, 12.30–18.30;
otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00–12.00, 
12.30–16.30;
piektdien: 8.00–14.30

Kontaktpersonas: centra vadītāja 
Dace Vācere, tālr.: 22443406, 

klientu apkalpošanas speciāliste 
Monta Mantrova, tālr. 26352751.   

(Pirmajā rindā no kreisās) Grāmatas redaktore Solveiga Puķīte, grāmatas autore un izdevējs Literātu 
biedrības “Spārni” vadītāja Inta Tuze kopā ar pasākuma dalībniekiem.

Paldies Spodrim Ikatam



Domes sēde

Dome informē

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai INFORMĀCIJA PĀRDOMĀM!
Saskaņā ar likumu ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 

nekustamo īpašumu saimnieki ir atbildīgi par pilnīgu un 
savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Diemžēl Tērvetes novadā ir personas, kas šo likumu 
vienkārši ignorē. Pret šīm personām vai nu jau ir, vai 
arī drīzumā tiks uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņas process. 

Uz 2017. gada 1. janvāri nekustamo īpašumu 
saimnieki Tērvetes novadā pašvaldībai ir 

parādā 38 112 EUR.
Ko par šo naudu varētu izdarīt Tērvetes novada 

iedzīvotāju labā, ja katrs NĪN parādnieks godprātīgi pildītu 
savas saistības?

Varbūt tie būtu katrā novada ciematā Mazajiem 
tērvetniekiem vēl kāds labiekārtots un moderni aprīkots 
bērnu laukums, varbūt izremontētas vienlaikus visas 
nepieciešamās telpas pirmsskolas grupā “Zvaniņi”, varbūt 
pat atjaunota Tērvetes brīvdabas estrāde vai labiekārtots 
atpūtas parks Augstkalnē? 

Varbūt… Padomāsim visi kopā!  
Andra Šafare, nekustamo īpašumu speciāliste 

Tērvetes novada dome 
aicina pieteikties uz 

vakanto jaunizveidojamās 
iestādes 

“Tērvetes namsaimnieks” 
vadītāja amata vietu

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
Tērvetes novada mājas lapā www.
tervetesnovads.lv /Pašvaldība/Vakances

Iesniegumu, motivācijas vēstuli un 
CV pretendenti aicināti iesniegt Tērvetes 
novada domē, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, LV – 3730 vai sūtot uz 
e-pastu tervetesnd@zemgale.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 26552303, 
Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 
Māris Berlands.  

Iekšlietu ministrija
aicina Tērvetes novada 

iedzīvotājus, kuri bijuši 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki, saņemt 
Iekšlietu ministrijas īpaši veidoto 
Černobiļas AES seku likvidēšanas 
dalībnieku piemiņas zīmi.

Piemiņas zīmi var saņemt 
Latvijā dzīvojoša persona, kas 
piedalījusies Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanā.

Plašāka informācija htt://www. 
iem.gov.lv/cernobilas_aes_seku_
dalībnieku_godinasanai/, kā arī 
pa IeM Personāla vadības nodaļas 
tālr. 67219359 vai 67219281, vai 
Tērvetes novada sociālajā dienestā, 
tālr.  63726029   

2017. gada 26. janvārī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Darba kārtībā izskatīšanai bija iekļauti 26 
jautājumi un 3 ziņojumi 

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda 

ziņojums par pašvaldības darbu
 Tērvetes novada budžeta izpilde uz 2016. gada 31. 

decembri
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozītā plāna 
4 699 181 EUR izpilde uz 31.12.2016. sastāda 4 672 
156 EUR jeb 99.42 %. Tai skaitā nodokļu ieņēmumi  
2 087 438 EUR, kas ir 100 % no gadā plānotiem 
nodokļu ieņēmumiem. 
Nenodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 99.98 %. 
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 
izpilde sastāda 99.52 %. 
Valsts un pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumu 
plāna izpilde  98.5 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 94.96 
% jeb izlietoti 4 486 645 EUR no plānotiem 4 724 
818 EUR.  
Pamatbudžeta  naudas līdzekļu atlikums kasēs un 
pamatbudžeta banku kontos ir  956 439  EUR. 
Pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumu  plāns 
2016. gadā 160 872  EUR izpildīts par 100 %; t. sk. 
dabas resursu nodokļa ieņēmumi  10 964  EUR, 
autoceļu fonda līdzekļu ieņēmumi 149 907  EUR. 
Speciālā budžeta izdevumu plāna izpilde ir 78.84 %.  
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Pašvaldības kredītsaistības Valsts kasei uz 
31.12.2016. ir 2 011 413 EUR. 2016. gadā veikta 
pamatsummas atmaksa 103 302 EUR apmērā, 
procentos un par aizņēmumu apkalpošanu izlietoti 
6 816 EUR. Noslēgts jauns aizņēmuma līgums par 
summu 93 450 EUR, no kuras 2016. gadā izņemti 43 
337 EUR, neizņemtā summa 50 113 EUR. 
Dāvinājumu un ziedojumu budžetā 2016 gadā 
ieskaitīti 11 046 EUR,  izlietoti 11 022 EUR       
Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta banku 
kontos sastāda 69 778 EUR, t.sk. dabas resursu 
līdzekļi 29 549 EUR ,  autoceļu  fonda  līdzekļi   40 
229 EUR. Naudas līdzekļu atlikums  uz 31.12.2016. 
ir 11 490 EUR. 

 Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2016. gadā
Autoceļu uzturēšanai 2016. gadā izlietoti 146044,40 
EUR, t.sk. 50198,78 EUR Augstkalnes pagastā, 
26425,45 EUR Bukaišu pagastā un 69420,15 EUR 
Tērvetes pagastā.

 20. janvārī  noslēdzās iepirkums „Elektroenerģijas 
piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām”. 
Piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts piedāvājums 
ar viszemāko cenu 24 mēnešu periodam. Tika 
saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. SIA 
”Enefit” piedāvātā cena, bez PVN ir 46 383,30 EUR, 
A/S “Latvenergo” – 45 947,70 EUR, SIA ”AJ Power” 
– 44 186,40 EUR, SIA “GETON ENERGY” – 44 
561,70 EUR, bet SIA ”INTERRAO LATVIA” – 43 
547,40 EUR. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 
pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA 
”INTERRAO LATVIA” par lētāko cenu.

 12. janvārī noslēdzās atkārtoti šajā sezonā 
izsludinātais iepirkums “Kokskaidu granulu piegāde”.  
Iepirkums paredz piegādāt katlu mājām “Labrenči”, 
“Augstkalnes vidusskola” un “Virsaiši” 84 tonnas 
kokskaidu granulas. Tika saņemti seši piedāvājumi. 
SIA “AKVARIUS” apņēmās piegādi veikt par 10 
584,00 EUR, SIA “GRANDEG SALE SERVICE” 
par 12 852,00 EUR, SIA “DEPO DIY” par 11 340,00 
EUR, SIA “Latgales granulas” par 11 592,00 EUR, 
SIA “SBE Latvia Ltd.” par 12 600,00 EUR, savukārt 
SIA “KORDATA” par 12 983,38 EUR, bez PVN.     
Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, neatbilstības 
netika konstatētas, tādējādi iepirkumu komisija 
nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “AKVARIUS”, 
kas atbilst kritērijam – piedāvājums ar viszemāko 
cenu.

 12. janvārī ir veikta cenu aptauja, lai uzsāktu 
būvdarbus jauna elektroapgādes pieslēguma 

nodrošināšanai pašvaldības daudzdzīvokļu ēkām  
“Dzērvītes”, “Vālodzītes”, “Cīruļi”. Tika saņemti 
trīs piedāvājumi. SIA “Tukuma Energoceltnieks” 
iesniedza būvdarbu tāmi 5 754,50 EUR apmērā, 
SIA “J.E.F.” – 5 416,84 EUR, SIA “Elektromontāžas 
serviss” piedāvāja darbus veikt par 5 772,85 EUR, t. 
sk. PVN. Līgums tiks slēgts ar SIA “J.E.F.”. Labvēlīgu 
laika apstākļu gadījumā darbus paredzēts uzsākt 
š.g. februārī. Projekts paredz minētajām pašvaldībai 
piederošajām ēkām katrā dzīvoklī izbūvēt atsevišķu 
elektroenerģijas uzskaiti.

 17. janvārī ir noslēgts līgums Tērvetes novada 
pašvaldībai ar Nodarbinātības valsts aģentūru par 
algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu 
Tērvetes novada teritorijā. Šajā gadā līgums paredz 
izveidot 8 algoto bezdarbnieku darbavietas. Vienam 
bezdarbniekam gada laikā būs iespējams strādāt 
četrus mēnešus, katru mēnesi par to saņemot 150,00 
EUR. Paredzēts, ka Augstkalnes pagastā katru 
mēnesi tiks nodarbināti 3, Bukaišu pagastā 2, bet 
Tērvetes pagastā 3 algotie bezdarbnieki.

 25. janvārī izsludināts iepirkums “Vienas jaunas 
automašīnas iegāde pašvaldības policijas 
vajadzībām”. Iepirkuma noteikumi paredz piegādāt 
trafarētu, pašvaldības policijas vajadzībām aprīkotu 
un uz Tērvetes novada domes vārda reģistrētu vieglo 
automašīnu. Piedāvājumus pretendentiem bija 
jāiesniedz līdz 6. februārim.  

Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa 
Kozuliņa ziņojums par 2016. gadu

Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes 
novada pašvaldības pakļautības iestāde, kuras 
pamatuzdevumi ir:
•	 likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības 

un drošības nodrošināšana;
•	 kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada 

domes lēmumi un noteikumi; 
•	 savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo 

pārkāpumu lietvedību;
•	 sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas 

saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības 
apkarošanu.
2016. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: 

priekšnieks un vecākais inspektors. Apkalpojamās 
teritorijas platība ir 223.81 km² ar 3698 iedzīvotājiem, uz 
vienu amatpersonu – 1849 iedzīvotāji.

2016.gadā regulāri tika organizēti Tērvetes 
pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie apmeklējumi, 
novadītas lekcijas – diskusijas, lai informētu skolēnus 
un pedagogus par pašvaldības policijas darbu, 
likumpārkāpumu prevenciju, veiktas individuālas 
pārrunas ar likumpārkāpējiem u.c. jautājumi. 

Pirmsskolas grupās bērniem sniegta informācija 
par satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz ielas un 
transporta līdzeklī, kā arī izsniegtas atstarojošās aproces 
un informatīva rakstura ilustrēti bukletiņi ’’Mans drošais 
ceļš kopā ar luksoforiņu’’, kas ir dāvinājums no «Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas» VAS, Dobeles nodaļas.

Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas 
Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīts 31 
administratīvais pārkāpuma protokols, par Tērvetes 
novada saistošo noteikumu neievērošanu – 4 
administratīvie pārkāpuma protokoli.

Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma 
sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, izzinot 
īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus 
īpašumus sakopuši, brīdinot gan mutiski, gan rakstiski. 
Par šādu pārkāpumu ir sastādīti 4 administratīvā 
pārkāpuma protokoli pēc Latvijas Administratīvā 
pārkāpuma kodeksa 51. panta par “Obligāto zemes 
aizsardzības pasākumu neizpildīšana”, ‘’Par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos”, – un nosūtīti 
izskatīšanai Tērvetes novada Administratīvajai komisijai. 

2016. gadā saņemti 48 iedzīvotāju iesniegumi un 
sūdzības, 131 izsaukums uz notikuma vietām, izteikti  
un reģistrēti 13 aizrādījumi par saistošo noteikumu 
un Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 

neievērošanu,  4 personas, kas zaudējušas spēju patstāvīgi 
pārvietoties,  nogādātas  uz medicīnisku iestādi vai dzīves 
vietu.

Pašvaldības policija secina, ka 2016. gadā vērojams 
kāpums nepilngadīgo smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā 
par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli 
sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 2014. 
gadā – 15, 2015. gadā – 4, tad 2016. gadā – 12.  To ir 
veicinājusi elektronisko cigarešu izplatīšana jauniešu 
vidū, pateicoties reklāmām un vecāku bezkontrolei, jo  
jaunieši tās  iegādājas interneta veikalos. Par šāda veida 
netikuma izplatīšanu jauniešu vidū lielāka atbildība būtu 
jāuzņemas vecākiem.

Klientu apkalpošanas centra 
vadītājas Daces Vāceres ziņojums 
par 2016. gadu

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā  
klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) 
adrese: „Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads. Centrs atrodas Tērvetes pagasta pārvaldes telpās. 

Mērķi un uzdevumi: valsts iestāžu pakalpojumu 
sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai. Vairāku valsts 
iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi 
atvieglot līdzšinējo pakalpojumu saņemšanas kārtību, 
kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam. VPVKAC 
darbojas kā starpnieks starp klientu un Valsts iestādēm. 
Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par 
deviņu valsts iestāžu – Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsts dienesta un 
Lauksaimniecības datu centra e-pakalpojumiem un 
praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID 
kartes lietošanu.

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju 
skaits 2016. gadā kopā – 179.

Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 28, t.sk. 
Valsts ieņēmumu dienests: Elektroniskā algas nodokļu 
grāmatiņa – 19, Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai 
– 1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: Slimības 
pabalsts – 7, Vecuma pensijas pārrēķins – 1

Sniegto konsultāciju skaits kopā – 151, t.sk. 
Latvija.lv pakalpojumi – 9, Lauku atbalsta dienests 
– 8, Nodarbinātības valsts aģentūra – 2, Pašvaldību 
pakalpojumi – 82, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
– 7, Uzņēmumu reģistrs – 4, Valsts ieņēmumu dienests 
– 25, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 5. Cits 
(i banka; e pasts, drukāšana, informācijas meklēšana 
internetā, u.c.) – 9

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Dome apstiprināja grozījumus Tērvetes novada 

domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 
9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi Tērvetes novadā” un 2013. gada 15. 
augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājdzīvnieku 
uzturēšanas noteikumi”.

Par Tērvetes novada bāriņtiesu
Sakarā ar to, ka Tērvetes novada bāriņtiesas sastāvā 

ir vakants bāriņtiesas locekļa amats, Dome, vienbalsīgi 
ievēlēja Inesi Upīti Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa 
amatā uz laika periodu no 2017. gada 30. janvāra līdz 
2022. gada 29. janvārim.

Par štatu sarakstu apstiprināšanu
Deputāti apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 

iestāžu sarakstu 2017. gadam  un SAC “Tērvete” štatu 
sarakstu veco ļaužu nodaļai sākot ar 2017. gada 3. 
februāri.

Par finansiālo līdzekļu piešķiršanu
•	 Dome apstiprināja Valsts mērķdotāciju sadali izglī-

tības iestāžu pedagogu darba samaksai 2017. gada 
janvāra – augusta mēnešiem.

•	 Deputāti pieņēma lēmumu par transporta izdevumu 
segšanu vienam izglītojamajam nokļūšanai izglītības 
iestādē Tērvetes novadā maršrutā, kam atbilstoši  
nav ne ekonomiski, ne lietderīgi grozīt Tērvetes 

novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa 
kustības maršrutu. Racionālāks risinājums ir segt 
transporta izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas 
uz izglītības iestādi – Annas Brigaderes pamatskolu. 

•	 Pamatojoties uz nodibinājuma “Fonds Sibīrijas 
bērni” vēstuli, Dome pieņēma lēmumu  paredzēt 
2017. gada pašvaldības budžetā finansiālu  atbalstu 
fonda rīkotajiem projektiem – konferencei un 
koncertam “Aizvestajiem” 14. jūnijā, bērnu 
sacerējuma konkursa organizēšanai, filmas “Tālā 
zeme Sibīrija – Tomskas un Altaja apgabals” 
montāžai un ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai.

•	 Dome izskatīja un finansiāli atbalstīja Latvijas 
Orientēšanās federācijas aicinājumu – atbalstīt 
Latvijas skolu orientēšanās kausa Kurzemes – 
Zemgales posmu. Pasākums plānots 2017. gada 5. 
aprīlī Tērvetē, kur piedalīsies 700 – 1000 skolēnu, 
t.sk.  arī komandas no Tērvetes novada izglītības 
iestādēm. Dalība pasākumā ir bez maksas. Pasākuma 
mērķis - noskaidrot labākās Latvijas skolu komandas 
OS, noskaidrot Latvijas spēcīgākos skolēnus OS 8 
dažādās grupās, veicināt OS attīstību Latvijas skolās.
Par speciālistiem izīrējamās dzīvojamās telpas 

statusa noteikšanu
Sakarā ar to, ka Tērvetes novadā veselības aprūpes 

nozarē darbu uzsākušas divas institūcijas: ar 01.01.2017. 
“Virsaišos”, Augstkalnes pagastā darbu uzsāka I.Lubgānes 
ģimenes ārsta prakse, savukārt ar 18.11.2016. “Indrānos”,  
Augstkalnes pagastā darbu uzsāka farmaceites I.Ludvigas 
aptieka “Mana aptieka”, šo institūciju speciālisti atzīstami 
par kvalificētiem speciālistiem, kuriem sniedzama 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un atsevišķām 
dzīvojamām telpām  nosakāms kvalificētam speciālistam 
izīrējamās dzīvojamās telpas statuss.

Saistībā ar iepriekšminēto Dome pieņēma lēmumu 
– Noteikt, ka ar dzīvojamo telpu prioritārā secībā 
nodrošināmi sekojoši veselības aprūpes nozarē strādājoši 
kvalificēti speciālisti: ģimenes ārsti un farmaceiti. 
Vienlaikus tika noteikts, ka kvalificētam speciālistam 
izīrējamās dzīvojamās telpas statuss piešķirams 
dzīvokļiem: “Labrenči” – 47, Tērvetes pagasts un 
“Spīdolas” – 12, Augstkalnes pagasts.

Par automašīnu nodošanu utilizācijai
Dome pieņēma lēmumus par SAC „Tērvete” 

vieglās automašīnas OPEL ASTRA un Bukaišu pagasta 
komunālās saimniecības lietojumā nodotās automašīnas 
FORD MONDEO norakstīšanu un nodošanu utilizācijai 
sertificētam uzņēmumam.

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu

Dome pieņēma lēmumus par divu dažādu 
nekustamo īpašumu “Naktsvijoles” un “Oliņas” 
sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
Astoņi lēmumi tika pieņemti par nokavēto 

nodokļa maksājumu piedziņu  par nekustamo īpašumu. 
Ņemot vērā to, ka personas nav savlaicīgi veikušas 
NĪN maksājumus, šobrīd ir uzsākti nokavēto nodokļa 
maksājumu piedziņas procesi. Parādu kopsumma 
sastāda 1028,38 euro.

Par  pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 
pārbūve” izmaksām

Domes pieņemtais lēmums - Apstiprināt Tērvetes 
novada pašvaldības projekta „Pašvaldības ceļa Te5 
pārbūve” kopējās izmaksas EUR 266 077,37 apmērā, t. 
sk. pašvaldības līdzfinansējums  EUR 26 607,74. Projekta 
īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 219 
000,00  apmērā.

PAR VēLēŠANU IeCIRKņA MAIņU
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk pieejami vēlēšanu 

iecirkņi, deputāti pieņēma lēmumu - Lūgt Centrālo 
vēlēšanu komisiju mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 440 
atrašanās vietu no „Virsaiši”, Augstkalne, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads (Augstkalnes pagasta pārvalde) 
uz „Zvaniņi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads (Bērnudārzs). 

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Esi pieejams!
Laba pārvaldība 

uzliek pienākumu valsts 
un pašvaldības iestādei 
būt pieejamai ne tikai 
formāli, bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības 
uz sasniedzamu valsts 
pārvaldi. Minētais no-
zīmē ne tikai fiziskās 
vides pieejamību ar 
vienlīdzīgām iespējām, 
tai skaitā, arī personām 
ar dažāda veida in-
vali ditāti, bet arī 
informācijas pieejamību 
un iedzīvotājiem drau-
dzīgu pieņemšanas 
laiku.  



Latvijā gripa sasniegusi 
epidēmijas slieksni

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 
valstī izziņojis gripas epidēmijas sākumu. Centrā 
informēja, ka pagājušajā nedēļā četrās Latvijas pilsētās 
ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos vērsušos 
pacientu skaits ir pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 
000 iedzīvotāju jeb epidēmijas slieksni.

SPKC atgādina, ka gripai raksturīga pēkšņa 
slimības simptomu parādīšanās - drebuļi, ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanās virs 38 grādiem, stipras 
galvassāpes, sāpes acu ābolos un muskuļos, sauss 
klepus un rīkles iekaisums, izteikts nespēks, apetītes 
zudums, bezmiegs, bet maziem bērniem var būt arī 
vemšana un caureja.

NVD atgādina, ka ārpus ģimenes ārsta darba laika 
medicīniskus padomus var saņemt, arī zvanot uz 
valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001. Darbdienās medicīniskus padomus sniedz 
no plkst.17 līdz 8, savukārt brīvdienās un svētku dienās 
- visu diennakti.  
Pēc SPKC informācijas materiālu sagatavoja Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Augstkalnes vidusskolā būs 
skatāma izstāde “Sibīrijas bērni”

Laikā no š.g. 20. – 28. februārim Augstkalnes 
vidusskolas mazajā zālē būs skatāma ceļojošā 
izstāde “Sibīrijas bērni”.

23 izstādes planšetēs ir iekļauts skaudrais 
foto un atmiņu stāsts par 1941. gadā no Latvijas 
izvestajiem bērniem. Izstāde savu ceļojumu 
pa Latvijas skolām aizsāka jau pērnā gada 
novembrī, š.g. 23.-27. janvārī tā bija skatāma 
Annas Brigaderes pamatskolā, savukārt 
Augstkalnes vidusskolā izstāde noslēgs savu 
ceļojumu!  
Izstādi apmeklēt aicināts ikviens interesents!  

Saskaņā ar 2015. gada 15. decembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 729   “Noteikumi 
par 2016./ 2017. mācību gada   un mācību 
semestru sākuma un beigu laiku”   Tērvetes 
novada izglītības iestādēs ar direktora 
rīkojumu  noteiktas papildus brīvdienas 1. 
klases izglītojamajiem: 
•	 Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību 

Bukaišu skola laikā no 2017. gada 6. līdz 10. 
februārim;

•	 Annas Brigaderes pamatskolā laikā no 2017. 
gada 13. līdz 17. februārim.  

2017. gada 15. februāris – 
ēnu diena

Tā ir diena, kas atpazīstama kā  karjeras 
izglītības programmas īstenošanas iespēja 1.-12. 
klašu skolēniem. Tā skolēniem ir lieliska iespēja 
apmeklēt kādu darba vietu un dažu stundu 
garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja 
darba ikdienu. 

Ne reti šāda iespēja rosina jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā, ne reti sapņu 
profesija tieši Ēnu dienā kļūst par nepievilcīgu.

Tieši tādēļ ir svarīgi, izmantojot Ēnu dienu, 
izzināt izvēlēto profesiju, lai mērķtiecīgi 
sagatavotu sevi turpmākajai izglītībai un darba 
tirgum. 

Augstkalnes vidusskolā Ēnu dienas iespēju 
izmantos 10. un 12. klases skolēni,

Annas Brigaderes pamatskolā – 9. klases 
skolēni.

Paldies jauniešiem, kas izvēlējās izmantot šo 
iespēju, kas ir gatavi mērķtiecīgi veidot rītdienu 
ar šodienas lēmumiem!   

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Izglītība

Tērvetes novadā darba prasmes pilnveidoja  triju novadu pedagogi
Š. g. 18. janvārī Annas Brigaderes pamatskolā 

pulcējās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu 
pirmsskolas un sākumskolas 38 pedagogi savas 
specialitātes metodiskajā apvienībā. Šajā lietišķajā 
tikšanās reizē pedagogi vispirms iepazinās 
ar Annas Brigaderes pamatskolas 1.-4. klašu 
pedagogu darbu un pirmsskolas izglītības grupu 
“Sprīdītis”.

Visplašākā semināra daļa notika LVM dabas 
parkā Tērvetē, kur praktiskā nodarbībā Annas 
Brigaderes pamatskolas skolotāja Sigita Kļaviņa ar 

saviem 1. klases skolēniem vadīja dabas mācības 
stundu “Lasi dabas vēstules!” parka gleznainākajā 
vietā - Iršu dārzā. 

Pēc nodarbības secinājums bija viens - pēc 
šādas mācību stundas grāmata varētu noderēt vien 
tikai atkārtošanai.

Pēc nodarbības visus pedagogus Pasaku 
bānītis aizvizināja uz Rūķu sētu, kur tie ne tikai 
apsprieda savas profesionālās lietas, bet iepazinās 
ar parka vides izglītības piedāvājumu pirmsskolas 
un sākumskolas vecuma bērniem. 

Radošajā darbnīcā, ņemot rokā koka āmuriņu, 
ripiņu, bērza tāsi un filcu, katrs uzmeistaroja 
rūķisku meistarstiķi.

Par veiksmīgu darba dienas norisi paldies dabas 
parka Tērvetē visām vides izglītības speciālistēm, 
kuru atbalsts bija jūtams gan veiksmīgā stundas 
norisē, gan pedagogu metodiskās daļas seminārā. 
Paldies skolotājai Sigitai Kļaviņai un viņas 
audzēkņiem par iespēju darboties līdzi dabas 
vēstuļu lasīšanā.  

Maija Klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece

Gatavojoties Latvijas  Valsts simtgadei
Gatavojoties Latvijas 

Valsts simtgadei, 
aicinām ikvienu skolēnu, 
iedzīvotāju iesaistīties 
izstādes ,,Augstkalnes 

pagasta  laikmeta liecības fotomirkļos 1918.g. 
– 2017.g.” veidošanā. Fotogrāfijām jāatspoguļo 
dažādas dzīves norises, kā esam strādājuši, 
svinējuši svētkus, sportojuši, dziedājuši, dejojuši, 
talkojuši utt. gadsimta garumā. 

SKoLēNI TIKA AICINāTI līdz projektu 
nedēļai, 6. februārim, viesoties  pie Augstkalnes 
iedzīvotājiem un lūgt sniegt informāciju 
un lietišķus pierādījumus (fotogrāfijas) par 
iepriekšminēto laika periodu.  Projektu nedēļas 
laikā no 7. līdz 9. februārim dati tiks apkopoti 
un fotogrāfijas noformētas. Interesantākos 
stāstus un fotogrāfijas izvērtēs žūrija. 10 labākās 
fotogrāfijas tiks nosūtītas Pēterim Apinim, kurš 
ir Latvijas Ārstu biedrības prezidents, Pasaules 
Ārstu asociācijas žurnāla World Medical Journal 
galvenais redaktors, 16 grāmatu un vairāk nekā 
2000 publikāciju autors.

PAgASTA IEDZīVoTāJI AICINāTI foto-
grāfijas ar stāstu nest uz Augstkalnes vidusskolu 
un  nodot skolotājai R. Dudei.

***
Alvis Hermanis radīja „Latviešu stāstus”. 

Katram latvietim, kas dzīvo šai zemē vai 
jebkur citur, ir savs stāsts, savas atmiņas, savi 
piedzīvojumi un pieredzējumi, kas, kopā salikti, ir 
Latvijas vēsture. 

Savukārt, lai attēlos pastāstītu par Latviju, par 
maz ir savākt visu, ko radījuši profesionāli fotogrāfi, 
jo Latvijas vizualizētā fotovēsture sastāv no 
simtiem un tūkstošiem zibšņu, kur savu laikmetu 
iemūžinājuši visdažādākie cilvēki – profesori un 
zemnieki, ārsti un mežstrādnieki, namsaimnieces, 
skolēni, pensionāri, karavīri, valstsvīri, skolotāji. 
Šī grāmata būs „Latviešu stāsti fotogrāfijās”. 
Katram gadam no Latvijas valsts dibināšanas tiks 
atvēlēts viens atvērums ar fotogrāfijām un nelielu 
pierakstu, kas tur skatāms.  

Rudīte Dude,
Augstkalnes vidusskolas direktores vietniece

Jaunieši aicināti pieteikties  projektam “PROTI un DARI”

JA TU ESI jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, 
kurš nestrādā, nemācās un neapgūsti arodu, 
piesakies projektam “PROTI un DARI”!

AICINāM  jauniešus vecumā no 15 – 29 
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, 
neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti 
NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru 
mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos 
pakalpojumos.

PIEDāVāJAM 2- 9 mēnešu garumā iespēju 
iegūt darba praksi, individuāla mentora atbalstu, 

pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām 
aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā 
saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie 
citiem speciālistiem.

PRoJEKTA MēRķIS - motivēt un aktivizēt 
jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 
arodu (NEET) un veicināt šo jauniešu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu centru darbībā.  

PIETEIKŠANāS UZ E-PASTU socdienests@
tervetesnov.lv vai pa tālr. 27842350.

Projektu “PROTI un DARI!” 
Nr.8.3.3.0./15/I/001 īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra ar Eiropas Sociālā Fonda 
atbalstu.   

Dace Vācere, projektu koordinatore

2017. gada 6. – 10. februāris 
PROJeKTU NeDēĻA Tērvetes 
novada izglītības iestādēs

Šajā nedēļā skolu mācību procesā tiek 
izmantotas citas mācību metodes un darba formas 
kā ikdienā. Īpašs uzsvars tiek likts uz radošu un 
praktisku darba prasmju veidošanu.

Augstkalnes vidusskolā projektu nedēļas 
tēma – “Augstkalnes pagasta laikmeta liecības foto 
mirkļos 1918. – 2017. gadu Latvijā”. Vienlaikus 
šajā nedēļā 5.-9. klašu skolēniem notiks erudītu 
konkurss “Gudrs vēl grudrāks”, 11. klašu skolēni 
aizstāvēs izstrādātos zinātniski pētnieciskos 
darbus, 9. un 12. klases skolēni pārbaudīs savas 
zināšanas un prasmes izmēģinājuma eksāmenos.

Annas Brigaderes pamatskolā projektu nedēļas 
tēma – “Erasmus + Eko aktīvs” – “Mans zaļais 
darbs – mana zaļā atslēga”. Projektu nedēļā notiks 
gan “Eko meistarklase”, iepazīstot EKO produkciju 
gan sadzīvē, gan kulinārijā, ir plānotas  ekskursijas 
uz “Zemgales EKO” mācību klasi Jelgavā un 
noslēgumā projektu prezentācija.

10. februārī – skolēni strādās patstāvīgi, 
savukārt visi Tērvetes novada pedagogi tiksies 
Annas Brigaderes pamatskolā, lai paplašinātu 
savas zināšanas un intereses, lai profesionāli sevi 
pilnveidotu seminārnodarbībā.  

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Tērvetes novada dome informē, ka 2016.
gada nogalē tika veikta 

Tērvetes kapu digitalizācija
Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem interneta vietnē 

https://cemety.lt/public/cemeteries/168 ir pieejama 
informācija par kapsētā apbedītajām personām, 
apbedījumu atrašanās vietu un vietas fotofiksācija. 

Turpmāk internetā būs pieejama arī visa aktuālā 
kapsētas informācija – plānotie kapusvētki, informācija 
par kapsētas uzturētājiem un noslēgtajiem kopšanas 
līgumiem, kā arī aktētajām (nekoptajām) kapu vietām.

Šobrīd notiek darbs pie informācijas precizēšanas 
un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti 
iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem un 
neprecizitāšu gadījumā informēt Tērvetes kapu pārzini 
Laimu Buķevicu pa tālruni 25976433 vai sistēmas 
administratori Daci Vāceri pa tālruni 22443406.

Atgādinām, ka Tērvetes novada kapsētu uzturēšanu 
nosaka saistošie noteikumi „Par kapsētu uzturēšu 
un izmantošanu” un Tērvetes novada domes sēdes 
lēmums „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu”. Ar noteikumiem 
iespējams iepazīties arī pašvaldības administrācijās.  

Dace Vācere,  digitalizācijas sistēmas administratore

Starpnovadu sadarbībā top 
ģeoloģiskā tūrisma maršruts

J e l g a v a s 
novada pašvaldība 
īsteno Vides 
aizsardzības fonda 
finansēto projektu 

ar mērķi izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu 
Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados. Tērvetes 
novada dome - projekta partneris.

Projekts - “Gadu tūkstošiem auklēti pamati 
stabilai nākotnei” tiek īstenots “Multisektorālo 
projektu” aktivitātē “Latvijas vides un dabas 
vērtību cildināšana, godinot Latvijas pastāvēšanas 
simtgadi”, lai atklātu Zemgales novadu teritorijās 
esošās unikālās dabas vērtības un informētu par 
tām sabiedrību.

Projekta laikā speciālisti pēta Jelgavas, 
Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas 
vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, 
lai izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, 
publicētu informatīvus bukletus par unikālajām 
dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma 
maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.

Tērvetes pagasta teritorijā izvietojamā stendā 
ir apkopota informācija par Tērvetes pilskalnu, 
Klosterkalnu un Svēto kalnu jeb Zviedru kalnu. 
Tāpat unikālas dabas vērtības Tērvetē atzīmētas: 
Tērvetes priedes un Tērvetes upes ieleja ar 
Staburagu.

Tērvetes meža ainavu parka veidotājs Miķelis 
Kļaviņš (1907-1973) ir teicis: „Tērvete ir daiļa... 
Tā ar savu viļņaino reljefu, vietām pat nelielajiem 
pauguriem, ir kā krāšņa sala plašajā vienmuļajā 
Zemgales līdzenuma ainavā.”

Projekts veltīts Latvijas simtgadei un tiek 
īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas finansiālu atbalstu.  

Dace Vācere,  
projektu koordinatore

Dome informē

Ievērojami  un priecējoši 
skaitļi un fakti

2016. gadā LVM dabas parku Tērvetē 
apmeklēja 145 tūkstoši tūristu. Priecē fakts, ka 
jau ceturto gadu vienā no iecienītākajiem tūrisma 
objektiem Latvijā apmeklētāju skaits pārsniedza 
100 tūkstošus.

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē 
ir plašākā pasaku pasaule Ziemeļeiropā, kurā 
ikviens var sastapt dzīvus pasaku tēlus, gada gaitā 
apmeklēt kādu no 30 organizētajiem pasākumiem, 
baudīt pastaigu gleznainajā priežu silā un apgūt 
meža zinības izglītības programmas “Izzini mežu” 
ietvaros.

Ievērojamu LVM dabas parku Tērvetē 
apmeklētāju skaitu veidoja viesi no ārzemēm – 
40%. Lielāko daļu – 62 % – no ārvalstu tūristiem 
sastādīja lietuvieši. Dabas parkā apmeklētāji bija 
ieradušies arī no tālākām valstīm – Taizemes, 
Izraēlas, Rumānijas, ASV un citām valstīm.

Sekotāju skaits sociālajos tīklos Facebook lapai 
– Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē – gada 
laikā palielinājies par 1386 personām, kas seko 
jaunākajai informācijai, pasākumu kalendāram un 
dalās ar ierakstiem. Kopējais sekotāju skaits dabas 
parka Tērvetē lapai šobrīd sasniedz – 3681.  

Ruta Vazdiķe,
LVM Dabas parka Tērvetē IC vadītāja vietniece



Policija informē

Pašvaldības policija informē   
 Janvāra mēnesī saņemti 8 iesniegumi, divi 

no Kroņauces, trīs no Augstkalnes un 3 no 
Tērvetes.

 Mēneša sākumā tika saņemts izsaukums 
uz Annas Brigaderes pamatskolu, kur bija 
izcēlies incidents starp skolniekiem. Situācija 
tika atrisināta, veicot audzinoša rakstura 
pārrunas.

 Jaunais gads ir uzsācies ļoti strauji, jo divas 
personas jau  pēc radinieku lūguma tika 
nogādātas uz Jelgavas pašvaldības policijas 
medicīnisko atskurbtuvi. Vienai personai ir 
sastādīts Administratīvais protokols, otrai 
– uzsākta administratīvā lietvedība Valsts 
policijā.

 Par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā personai no Bukaišiem ir sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols, 
rezultātā - izteikts brīdinājums.

 14. janvārī tika veikts reids pa Tērvetes 
novadu. Šai reizē tā mērķis bija – vērst 
uzmanību uz sabiedrisko kārtību un 
īpaši pievērst uzmanību aizdomīgām un 
svešām automašīnām, kas atrodas novadā. 
Kā jau iepriekšējā izdevumā informējām 
– šobrīd notiek ļoti daudz apzināta 
elektrotransformatoru bojāšana un zādzības 
no tiem. Aicinām iedzīvotājus vērst uz to 
uzmanību un nepieciešamības gadījumā 
nekavējoties par konstatēto informēt 
pašvaldības vai valsts policijas darbiniekus!

 No Kroņauces ciemata tika saņemta 
informācija, ka iedzīvotāji nepieskata savus 
mājdzīvniekus. Kā vienmēr arī šoreiz ar 
īpašniekiem ir izvestas audzinoša rakstura 
pārrunas. 

 Janvāra otrajā pusē tika saņemta informācija 
par trīs nepilngadīgu jauniešu smēķēšanu. 
Šāds pārkāpums liecina, ka jaunieši ir 
pārkāpuši gan skolas iekšējās kārtības 
noteikumus, gan  Bērnu tiesību aizsardzības 
likumu. Visiem jauniešiem ir sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols. 
Diviem vaininiekiem ir izteikts brīdinājums, 
vienam uzlikts naudas sods 5 euro.

 No kādas personas tika saņemta sūdzība par 
kādu iedzīvotāju, kas bija lauzies pie vecāka 
gada gājuma cilvēka. Notikušā rezultātā 
bija sabojājis durvis. Ar vainīgo personu ir 
izvestas audzinoša rakstura pārrunas un 
norunāts, ka durvis vaininieks sataisīs.

 Liels PALDIES Augstkalnes mednieku 
kolektīvam, kas janvāra pēdējā dienā bija 
noķēruši mežā suni, to nebija likvidējuši, 
bet informējuši un to atveduši pašvaldības 
policistiem, lai noskaidrotu pēc čipa vai 
mājdzīvnieks ir reģistrēts. Rezultātā – suns 
nebija čipēts, tādēļ saimnieku neatrast, bet 
paldies Augstkalnes pagasta iedzīvotājam, 
kas nebija vienaldzīgs un  šim sunim pie 
sevis deva mājvietu, tā izbēgot no dzīvnieka 
ievietošanas Saldus dzīvnieku patversmē.

ATGĀDINĀJUMI!
 Cien. Vecāki! PIESKATĪSIM savus BĒRNUS, 

lai viņi neuzmanības vai vieglprātības dēļ 
nenonāktu nelaimē, neaprēķinot ledus 
biezumu virs ūdenstilpnēm! 

 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
Janvāra mēnesī uz Tērvetes novadu saņemti 27 
izsaukumi.

 Piecos gadījumos bija nepieciešama 
policijas palīdzība, lai atrisinātu konfliktus. 
Trīs gadījumos konflikts atrisinājies jau 
pirms policijas ierašanās, vienā konfliktā 
gūti miesas bojājumi, savukārt viens no 
konfliktiem atrisināts, veicot audzinoša 
rakstura pārrunas.

 Vienā gadījumā tika saņemta ziņa 
par jauniešiem, kas ar automašīnu 
iebraukuši grāvī. Ierodoties policijai, fakts 
neapstiprinājās.

 Janvāra sākumā Bukaišos konstatēta 
akumulatoru un degvielas zādzība no 
traktora.

 Kārtējo reizi notikusi automašīnu sadursme 
krustojumā uz ceļa Bauska – Dobele, no kura 
automašīna nepalaida garām automašīnu, 
kas pārvietojās virzienā Jelgava – Lietuvas 
robeža. Bojātas automašīnas.

 Ceļazīmju “Dodiet ceļu” neievērošana, kā 
rezultātā notika automašīnu sadursme, 
konstatēta arī Kroņaucē, kā rezultātā bojātas 
automašīnas.

 Priecē, ka janvārī tikai vienā gadījumā tika 
konstatēta automašīnas sadursme ar meža 
dzīvnieku.

 Telefoniski tika saņemta informācija par 
personas apzinātu mantas bojāšanu, kā 
rezultātā automašīnai tika nolauzts spogulis 
un izsists sānu stikls.

 Bukaišu pagastā Vāveru mežā un Augstkalnes 
pagasta Dzeguzēnos konstatēta nelikumīga 
koku ciršana.

 Vienā gadījumā notikusi nelikumīga mantas 
piesavināšanās, jo automašīnu uzticot kādai 
personai, tā vairs neuzskata par nepieciešamu 
auto atgriezt īpašniekam.

 Augstkalnes pagastā konstatēta cietsirdīga 
izturēšanās pret dzīvnieku – tā sišana ar koka 
nūju.

 Kāda persona, būdama 1,8 promiļu alkohola 
reibumā vadīja automašīnu, kā rezultātā 
tika bojāta gan automašīna, gan pa ceļam 
gadījusies ceļazīme.

 Augstkalnes pagastā kāda persona, būdama 
alkohola reibumā, apzināti traucēja satiksmes 
drošību un ļaunprātīgi nepakļāvās policijas 
darbinieka likumiskajām prasībām.   

Materiālu apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Par izmaiņām 
Valsts policijas darbā
Tērvetes novada iedzīvotāju zināšanai!

Sākot jau ar 2016. gada 31. decembri 
par noziedzīgiem nodarījumiem novadā 
informāciju saņem Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja 
Operatīvās vadības nodaļa, kas atrodas 
Jelgavā. Par noziedzīgiem pārkāpumiem jūs 
variet informēt, zvanot uz telefona numuriem: 
63004200, 63004202,  63004392, fakss 
63024888, e-pasts ovn@zemgale.vp.gov.lv vai 
pa tālruņiem 110 vai 112. 

Dobeles iecirkņa operatīvās vadības 
(dežūrdaļas) telefona numuri 63702200 un 
63702202 ir atslēgti.

Mainoties tālruņu numuriem, netiek 
ietekmēta informācijas saņemšana, reaģēšanas 
ātrums un rīcības kvalitāte. 

Kultūras afiša 
9. februārī pl. 19.30
Tērvetes novada kultūras namā
TēRVETES AT “TRīNE “ IZRāDE, E. Zālīte 
“Rudens rozes”
Ieejas maksa – EUR 2,- , skolēniem, 
pensionāriem – EUR 1,-

11. februārī pl. 17.00
Tērvetes novada kultūras namā
Tērvetes Sadancis sasauc draugus arī šogad!
Koncertā “AR DEJU UZ TēRVETI” satiksies 
– VPDK “Liepavots” (Koknese), VPDK un JDK 
“Čiekurs” (Rīga), VPDK “Cielava” (Ropaži), 
VPDK “Sadancis” (Penkule), VPDK un JDK 
“Avots” (Tērvete), senioru deju kopa “Vārpa” 
(Bukaiši)
Ieeja – bez maksas

19. februārī pl. 14.00
Tērvetes novada kultūras namā
DEJU KoLEKTīVU SADANCIS “PAVASARI 
gAIDoT”
Piedalās –  jauniešu d/k “Avots” (Tērvete), Tautas 
deju ansamblis “Diždancis” ( Jelgava), vidējās 
paaudzes d/k “Akači” (Krimūnas), senioru d/k 
“Ex.Akači” (Krimūnas)
Šoreiz skatītāju vietas  paredzētas  uz skatuves!
Ieeja – bez maksas 

27. februārī pl. 14.00
Bukaišu tautas namā
Atzīmēsim vispasaules NVo dienu.
Pasākuma ietvaros 
– informācija par LEADER projektu konkursiem
– Sveču liešanas radošā darbnīca. Ja ir iespēja, 

līdzi ņemiet savus materiālus – parafīnu, 
kokvilnas diegu, trauciņu (tai skaitā  izdegušu 
sveču galus).

KINoPUNKTS PIEDāVā!
Jaunā latviešu kinokomēdija “Svingeri”, režisors 
– Andrejs Ēķis.
25. februārī pl. 18.00 Tērvetes novada kultūras 
namā
8. martā pl.16.00 Bukaišu tautas namā
Ieejas maksa – 3,- eiro

gatavojamies!
10. martā pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Skolēnu un jauniešu tautisko deju kolektīvu 
sadancis.
Kopīgā koncertā sadejos dejotāji no Brocēnu, 
Kocēnu, Saldus un Tērvetes novadiem, ka arī no 
Žagares.

Citas aktivitātes
5. februārī AT „Trīne“ izrāde Līvbērzē
18. februārī JK „Tērvete“ piedalās koncertā  
„Dziesmu svētki meteņos“ Jelgavas pilī 
19. februārī AT „Trīne“ piedalās Latvijas 
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 
2016” reģionālajā skatē Penkulē
1. martā AT „Trīne“ izrāde Dobeles k/n
3. martā JDK „Avots“, VPDK „Avots“ un senioru 
deju kopa „Vārpa“ piedalās Dobeles apriņķa deju 
kolektīvu skatē Dobelē

Kultūras pasākumus apkopoja
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja

Aicinām informācijai sekot līdzi www.
tervetesnovads.lv

Kultūra

Gada pasākums uzņēmējiem
Ar atskatu uz pagājušā gada norisēm Tērvetes 

novadā, uzņēmēju sumināšanu un aktiera 
Kristapa Rasima vadītu vakaru pērn 10.decembrī 
norisinājās ikgadējā mūspuses lauksaimnieku 
un uzņēmēju GADA BALLE. Ierasti pasākums 
notika Tērvetes kultūras nama zālē, pulcējot 
vietējos aktīvos novada iedzīvotājus. Par pasākuma 
muzikālo daļu rūpējās grupa “ALKO”.

2016. gada GADA BALLI atklāja Tērvetes 
novada domes priekšsēdētajas vietnieks Sandris 
Laizāns. Domes priekšsēdētāja Dace Reinika tajā 
pašā laikā jau bija piezemējusies Rīgas lidostā, 
atgriežoties no komandējuma uz Somiju, un 
steidzās mājup, lai paspētu pasākumā tikties ar 
uzņēmējiem. GADA BALLĒ šī raksta autore 
klātesošos iepazīstināja ar norisēm Tērvetes 
novadā visa gada garumā, stāstot gan par 
viesošanos pie mūspuses uzņēmējiem, gan par 
svinētajiem svētkiem, gan par biedrības “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki” veiktajiem darbiem, gan 
par uzņēmēju sasniegumiem. 

Svinīgā pasākumā neiztika arī bez 
suminājumiem. Tērvetes novada uzņēmēju 
sumināšanai atsaucās pašvaldības un pašu 
uzņēmēju sadarbības partneri no Dobeles 
un Jelgavas novadiem. Ar savu klātbūtni un 
suminājumu klātesošos sveica SIA “Firma 
Zemgale” direktors Guntars Līcis, pasniedzot 
dāvanu Sandrim un Dacei Laizāniem, uzsverot, ka 
uzņēmēja darbā ir iesaistīta visa ģimene. Aktīvākos 
ES finansējuma apguvējus raksta autori deleģēja 
sveikt SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Jelgavas biroja lauku attīstības konsultante 
Margarita Lāže. 

Par veiksmīgu sadarbību mūspusē PALDIES 
tika sacīts Inai un Artūram Vestmaņiem, kas 
vienmēr ir atbildīgi un precīzi sadarbībā ar 
konsultanti. PALDIES tika sacīts arī trīs jauniem 
un drosmīgiem lauksaimniekiem Bukaišu pusē- 
Evitai un Arvim Zolneriem un Gražvidam 
Motuzim. Dāvinot piemiņas veltes, M.Lāže 
sūtīja PALDIES vārdus par atsaucību un drosmi, 
turpinot iecerēto uzņēmējdarbību attīstīt lauku 
reģionā. Saspringtā darba grafika dēļ pasākumu 
neapmeklēja VAS “Latvijas Attīstības finanšu 
institūcija ALTUM” Jelgavas filiāles vadītāja Mārīte 
Lazdiņa, tomēr pārsteiguma velte tika atsūtīta 
jaunajam lauksaimniekam Sandim Hartmanim.

2015. gada pasākumā tika iedibināta tradīcija 
pasniegt “Ceļojošo svečturi”. Svečtura turētājam 
ir pienākums gadu to saudzīgi glabāt un kārtējā 
pasākumā nodot tālākglabāšanā pēc saviem 
ieskatiem tādam uzņēmējam vai iestādei, kas 
ir bijis labs sadarbības partneris, inovāciju 
ieviesējs, Tērvetes novada vārda nesējs Latvijā un 
pasaulē uzņēmējdarbības nozarē. Kā pirmajam 
turētājam 2015.gadā šo rindu autore svečturi par 
labu izveidojušos sadarbību pasniedza Tērvetes 
novada pašvaldībai. Savukārt 2016.gada nogalē, 
pašvaldībai izvērtējot uzņēmējdarbībā iesaistītos 
uzņēmējus, visspilgtāk tajā izcēlās SIA “Tērvetes 
tauriņi” kā jauni, bet gana spilgti un krāsaini, 
izveidojot Tērvetē nebijušu vietu - tropus ar 
skaistiem tauriņiem, aicinot tuvus un tālus atkal 
iegriezties mūsu novadā.

Pasākums turpinājās Kristapa Rasima vadībā, 
nodrošinot neformālu vakara gaisotni un radot 
jautrību, jo reti kurš pasākuma viesis spēja 
turēties pretī aktiera talantam, kas iekustināja un 
izkustināja visus ar dziesmām un dejām.  

Monta Mantrova,
lauku attīstības konsultante Tērvetes novada

Sakarā ar to, ka 2017. gada 30. janvārī ir 
beidzies 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 

Gatavojamies pasākumam 
“Rodi iedvesmu Tērvetē”
Ieskandināsim pavasari 18. martā pl. 12.00 

Tērvetes novada kultūras namā dižojoties ar 
iedvesmas pilno Tērvetes novadu, kurā mīt daudz 
radošu cilvēku!

Aicinām nogaršot un iegādāties vietējo 
mājražotāju gardumus, apskatīt rokdarbus, ko 
darinājuši novada ļaudis gan individuāli mājās, 
gan darbojoties pulciņos.  Varēsiet ieklausīties 
un lūkot, kā mūsu novada  dziedātāji un dejotāji 
gatavojas nākamā gada Dziesmu un Deju svētkiem. 

PAMUDINĀJUMS TIEM, KAM IR 
INTERESANTA AIZRAUŠANĀS, KURU 
VĒLATIES NODEMONSTRĒT (vai arī jūs zināt 
ieteikt kādu, kuram tāda ir) - piesakieties kultūras 
namā, tel. 26413219 ( Ineta Strazdiņa)!   

2017. gada kultūras 
pasākumu plāns tiks 

publicēts informatīvā 
izdevuma “Laikam līdzi” 

marta numurā.  


