
2 0 1 7. g a d a  m a r t s Nr. 50. (110.)
AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

No Latvijas novadiem Tērvetē sanāca, sadziedāja, sasadancoja
Februārī Tērvetes novadā ar tērvetniekiem sadziedāja un sadejoja kolektīvi 

no Rīgas un Jelgavas pilsētām, Jelgavas, Dobeles, Ropažu un Kokneses 
novadiem. Tie bija gluži kā mazie Dziesmu un deju svētki, kuros gan skatītāji, 
gan dalībnieki varēja baudīt tikai pozitīvas emocijas. Vienlaikus tā bija iespēja 
pavisam nedaudz jau ieskatīties Latvijas 100 gadei veltīto svētku repertuāros, 
kuriem gatavojas arī visi Tērvetes novada pašdarbības kolektīvi.

Pasākumā “Pavasari gaidot” tikās 5 deju kolektīvi - TDA “Diždancis” no 
Jelgavas,

VPDK “Akači” un SDK “Akači” no Krimūnām un mājinieki VPDK “Avots” 
un JDK “Avots” .

Kultūras namā pasākumā “Ar deju uz Tērveti” sadejoja 8 deju kolektīvi 
– VPDK “Čiekurs”, JDK “Čiekurs” no Rīgas, VPDK “Cielava” no Ropažiem, 
VPDK “Liepavots” no Kokneses, VPDK “Sadancis” no Penkules, SDK “Vārpa” 
no Bukaišiem un JDK “Avots” un VPDK “Avots” no Tērvetes.

“Ziemas vidū” balsis skandēja 5 kolektīvi - Jelgavas novada 
Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktais koris “Sidrabe”, 
Dobeles Kultūras nama jauktais koris “Septiņi sapņi”, LLU vīru 
koris “Ozols”, Dobeles kultūras nama kora “Viesturzeme” grupa un 
jauktais koris “Tērvete”.

AICINĀJUMS  SKATĪTĀJIEM!
Tiekamies 10. martā pl. 18.00 Tērvetes novada kultūras namā, 

kur notiks
SKOLĒNU UN JAUNIEŠU TAUTISKO DEJU KOLEKTĪVU 

SADANCIS
Kopīgā koncertā vienosies dejotāji no Brocēnu, Kocēnu, 

Saldus un Tērvetes novadiem, ka arī viesi no Lietuvas Republikas 
Žagares.  

Materiālu apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu organizatore

Apstiprināts Tērvetes novada 2017. gada budžets
No Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojuma

2017. gada 7. februāra Domes sēdē 
Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 
dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada pašvaldības 
pamatbudžets sastāv no Tērvetes novada domes un 
Sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 
2017.gadā plānots 4 551 070 euro. Pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu apjoms 2017.gadam plānots 
4 983 231 euro apmērā. Naudas līdzekļu atlikums 
uz 2017.gada sākumu ir 956 439 euro (t.sk. domei 
824 972 euro un SAC „Tērvete” – 131 467 euro), uz 
2017.gada beigām plānots 450 827 euro (t.sk. domei 
400 000 euro un SAC „Tērvete” – 50 827 euro). 
Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai 
paredzēti 123 564 euro:

Tērvetes novada domes budžeta izdevumi 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2017.gadā 

2017. gadā Tērvetes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļi  tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu 
projektu īstenošanā:
 2017.gada budžetā plānoti līdzekļi EUR 15 500 

apmērā Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības 
nodarbību telpu remontam, veicot grīdas seguma 
pārbūvi un sienu/griestu kosmētisko remontu, kā arī 
sakārtojot elektroinstalāciju un apgaismojumu.
 Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas „Zvaniņi” zāles  telpā EUR 10 000 apmērā 

plānots veikt parketa grīdas atjaunošanu, iekārto 
griestu izbūvi un sienu kosmētisko remontu, kā arī 
modernizēt apgaismojumu. 
 Pēc 2016. gadā izstrādātas tehniskās 

dokumentācijas plānots veikt Tērvetes kultūras 
nama/administratīvās ēkas „Zelmeņi” siltināšanu 
EUR 250  000 apmērā. Ēka ir multifunkcionāla un 
sabiedriska, jo tajā atrodas Tērvetes novada kultūras 
nams, bibliotēka, Tērvetes novada pašvaldības 
administrācija, pasts un veikals. 
 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020.gadam ietvaros tiks īstenots projekts 
„Tērvetes novada kultūras nama skatuves 
atjaunošana” par kopsummu  EUR 25 000. 
 Tērvetes brīvdabas estrādes atjaunošanai 

budžetā plānots finansējums EUR 20 000 
apmērā. Minētais finansējums piešķirts no valsts 
mērķdotācijām konkrētā mērķa īstenošanai.  
 2017.gadā turpinās 2016.gadā iesāktā Valsts 

kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Ingas Ābeles 
lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē” īstenošana, 
par kopsummu EUR 1000.
 Mežmuižas pils (Augstkalnes vidusskolas ēkas) 

āra terases atjaunošanai budžetā plānots finansējums  
EUR 8583. Minētais finansējums piešķirts no valsts 
mērķdotācijām konkrētā mērķa īstenošanai. 
 2017. gadā plānots iesniegt pieteikumu 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai 
Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras 
pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai – 
K. Helmaņa pieminekļa atjaunošanai par kopsummu 
EUR 10 208.    
 Lai sniegtu atbalstu NVO darbībai, Tērvetes 

novada domes projektu konkursam „Mēs – Tērvetes 
novadam” 2017. gada budžetā ieplānoti EUR 5000.
 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020.gadam ietvaros tiks pabeigts 2016. gadā 
iesāktais projekts „Kroņauces stadiona pārbūve” par 
kopsummu EUR 125 563.
 2017.gadā turpinās ES fondu darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 

vai jauniešu centru darbībā” ietvaros projekta 
„PROTI un DARI!” īstenošana. 2017.gada plānotais 
finansējums projektam EUR 8501.
 2017.gadā plānots uzsākt  videonovērošanas 

sistēmas izveidi Kroņauces stadionā, paredzot 
finansējumu  EUR 1880,  un  Bukaišu pagasta centrā,  
paredzot  finansējumu  EUR 5000. 
 2017. gada budžetā plānots finansējums jaunas 

pašvaldības policijas automašīnas iegādei – EUR 
25000 .
 2017. gadā plānots uzmērīt un digitalizēt 

divas kapsētas – Bukaišu pagasta Priežu kapsētu un 
Augstkalnes pagasta  Gaiļu kapsētu, kopsummā par 
EUR 4000.  
 Bukaišu deju kolektīvam “Vārpa” plānota 

tautastērpu iegāde  EUR 7300  . 
 2017.gadā turpinās budžeta ieguldījumi 

pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā 
visā novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu 
būs pieejams finansējums ceļu uzlabošanai lauku 
teritorijās. Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību 
grants ceļu  būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka 
programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 4 grants 
ceļi novada pagastos un izbūvēta jauna, atsevišķa 
piebrauktuve no valsts auto ceļa Bauska- Dobele 
piekļūšanai pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” 
ēkai Kroņaucē, kopsummā paredzot investēt EUR 
1,23 milj.
 Atbilstoši SAM 3.3.1. prasībām “Palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai”, iecerēta 
pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 
km) asfaltēšana, nodrošinot ceļu ekspluatācijai 
nepieciešamo grāvju, caurteku un nomaļu izbūvi, 
atbilstoši normatīvajām prasībām par kopsummu 
EUR 200 tūkst.
 SAC “Tērvete” budžetā plānoti līdzekļi ēkas 

“Mežmalieši” notekcauruļu maiņai EUR 16  000, 
ūdenstorņa remontam  EUR 16 500, elektroapgādes 
sistēmas atjaunošanai EUR 5000. EUR 15 000 
plānoti  SAC ”Tērvete” ēkas “Mežmalieši” tehniskai 
apsekošanai.
 Tērvetes novada dome plāno EUR 20 000 

apmērā  novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai.    
Domes priekšsēdētāja 

Dace Reinika 

Reizēm izdodas mirkļus uzšūpot tā,
ka īstenība pārtop
par gaišu un cerīgu sapni:
krustceles pašas pasaka priekšā
ejamo ceļu,
un cirvja kātam negaidot
sāk sazaļot lapas

/ M. Laukmane/

Gaļinu Petļicku, Arni Engelsonu, 
Edvīnu Bulmeru, Leonidu Vaļevko,

Āriju Misuli, Jautrīti Mitrevicu, 
Jāni Krauzi, Dzidru Bičus

Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!
Tērvetes novada dome 

Sirsnīgi sveicam visus Tērvetes 
novada marta mēneša 

jubilārus, jo īpaši suminām 
apaļajās dzīves gadskārtās:

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!
                                 /L.t.dz./

2017. gada 2. aprīlī 
pl. 11.00

Tērvetes novada kultūras namā
“Mazais tērvetnieks - 2016”

Pasākumā tiks godināti 2016. gadā 
dzimušie mazuļi un viņu vecāki!   

Tērvetes novada dome

Tērvetes novada dome izsludina 

2017. gada projektu 
konkursu 

„Mēs - Tērvetes novadam” 

Projektu pieteikumus var iesniegt 
nevalstiskās organizācijas - biedrības un 
nodibinājumi vai iedzīvotāju iniciatīvu 

grupas.  Maksimālā summa, ko Tērvetes 
novada dome piešķir vienam projektam, ir 

1000 eiro.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Tērvetes 

novada domē līdz 2017. gada 13. aprīlim.
Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 

2017.gada 30. novembris.
Informācija par projektu konkursu un 

iesniedzamajiem dokumentiem atrodama 
Tērvetes novada domes mājas lapā 

www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/ 
Aktuālie projekti un projektu konkursi.  

Informāciju sagatavoja
Tērvetes novada domes projektu 

koordinatore Dace Vācere

Swedbank filiāle maina adresi  
Lai pielāgotos klientu vēlmei saņemt bankas 

pakalpojumus ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās, 
no 3.  aprīļa Swedbank Dobeles filiāle, kas turpmāk 
atradīsies Baznīcas ielā 14 – veikala “Maxima” telpās, 
kļūs par pašapkalpošanās filiāli, kas strādās katru dienu 
no plkst. 8.00 līdz 22.00. 

Tajā būs iespēja izņemt un iemaksāt skaidru naudu, 
apskatīt konta atlikumu, apmaksāt rēķinus vai pārskaitīt 
naudu internetbankā, kā arī veikt citus ikdienā 
nepieciešamus darījumus.

Jebkurā diennakts laikā ikviens varēs saņemt bankas 
darbinieku konsultāciju, pa tālruni  67  444  444 vai 
rakstot bankas ziņojumu savā internetbankā.  

Gints Matisons, Finanšu centra “Jelgava” vadītājs

“Ar deju uz Tērveti”



APSTIPRINĀTI  ar Tērvetes novada domes 
2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 7. §), 

ar precizējumiem 2017. gada 23. februāra sēdē
(protokols Nr. 3, 17. §),   

Saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Tērvetes 
novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un  
sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā””
Izdarīt Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās 
kārtības noteikumi Tērvetes novadā” (turpmāk tekstā – saistošie 
noteikumi)  šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 141.punktu šādā redakcijā:

„141. Publisko teritoriju zaļajā zonā nav pieļaujama 
transportlīdzekļa novietošana, izņemot speciālā dienesta 
transportu, veicot dienesta pienākumus, izņemot gadījumus, 
ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam 
izveidotas stāvvietas.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu no 20 euro līdz 40 euro. Par tādām pašām darbībām, 
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.”.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 142.punktu šādā redakcijā:
„142. Publisko teritoriju zaļajā zonā nav pieļaujama 

transportlīdzekļa braukšana, izņemot speciālā dienesta 
transportu, veicot dienesta pienākumus, izņemot gadījumus, 
ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam 
izveidotas stāvvietas.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu no 20 euro līdz 40 euro. Par tādām pašām darbībām, 
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 85 euro.”.  

Domes sēde

Dome informē
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

2017. gada 23. februārī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Linda Karloviča, Anitra Skalbiņa, 
Normunds Namnieks
Sēdē nepiedalījās: Ieva Krūmiņa un Dzintra Sirsone 
– slimības dēļ, Indriķis Vēveris – atradās izbraukuma 
seminārā
Darba kārtībā bija iekļauti 3 ziņojumi un 35 darba 
kārtības jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda  

ziņojums par pašvaldības darbu
 31. janvārī tika izsludināts atklātais konkurss 

“Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
nodrošināšana Tērvetes novadā”. Pretendenti 
piedāvājumus var iesniegt līdz 30. martam. Konkursa 
noteikumi nosaka, ka pakalpojuma  līgums tiks slēgts uz 
pieciem gadiem.

 10. februārī noslēdzās iepirkums “Vienas jaunas 
automašīnas iegāde pašvaldības policijas vajadzībām”, kas 
paredz piegādāt vienu pašvaldības policijas vajadzībām 
aprīkotu apvidus vieglo automašīnu.  Tika saņemts 
viens piedāvājums no SIA “ Forum Auto”, kas apņēmās 
piegādāt automašīnu KIA SPORTAGE par 24 695 EUR, 
t. sk. PVN.
Iepirkumu komisija atzina dokumentus par atbilstošiem 
iepirkumam un lēma slēgt iepirkuma līgumu par 
augstākminēto cenu, auto piegādes termiņš nedrīkst 
pārsniegt 3 kalendāros mēnešus.

 16. februārī tika izsludināts iepirkums “Tērvetes 
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”, 
kurā paredzēti šādi veicamie darbi -  iesēdumu un bedru 
labošanu grants segumos un uzlabotos grunts ceļos ar 
smilts un grants šķembu maisījumu, kā arī melnā seguma 
remontdarbi, bedrītes aizpildot ar karsto asfaltbetonu, 
izmantojot nepilno tehnoloģiju. Iepirkuma noteikumos 
paredzēts, ka darbi jāpabeidz līdz š.g. 30. oktobrim. 
Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 28. 
februārim.

 20. februārī noslēgts līgums ar SIA “Cemety” par 
“Gaiļu” kapsētas Augstkalnes pagastā un “Priežu” 
kapsētas Bukaišu pagastā digitalizāciju. Kopējās abu 
kapsētu digitalizācijas izmaksas ir 3814 EUR, t. sk. PVN. 
Datu sistēmas uzturēšana par katru kapsētu mēnesī 
izmaksās 23 EUR. Abu kapsētu uzmērīšana  tiks uzsākta 
tuvākajā laikā. Darbus plānots pabeigt līdz š.g. 30. 
jūnijam.

 17. janvārī Būvniecības valsts kontroles biroja 
pārstāvis saskaņā ar Būvniecības likumu veica SAC 
“Tērvete” ēkas “Mežmalieši” ekspluatācijas pārbaudi un 
13. februārī sagatavoja atzinumu, kurā norādīti trūkumi, 
kas ietekmē ēkas vai tās lietošanas drošumu. Birojs 
lūdza iepazīties ar atzinumu un aicināja ēkas īpašnieci - 
Tērvetes novada domi divu nedēļu laikā sniegt viedokli 
un argumentus par atzinumā konstatētajiem apstākļiem.  

Uzsākts darbs pie atzinuma sagatavošanas un pie 
rīcības plāna izstrādes neatbilstību novēršanai. Ir lietas, 
kas jau ir novērstas (rezerves izeju iespējamā atvēršana 
3 sekundēs, evakuācijas plānu un ugunsdzēšamo 
aparātu izvietojums, norobežojumi trepju margām, 
marķējumi pakāpieniem, skatuves malai u.tml.). Ir lietas, 
kas veicamas ilgākā termiņā, piemēram, ēkas fasādes 
tehniskā stāvokļa novērtēšana, kas prasīs laiku un arī 
finanšu resursus. Šīs neatbilstības neapdraud iestādes 
darbību un klientu drošību. Informēju, ka ēkas tehnisko 
apsekošanu pašvaldība jau ir uzsākusi pirms būvniecības 
valsts kontroles apmeklējuma- jau 2016. gadā. Šī gada 
SAC “Tērvete” budžetā neatkarīgi no kontroles atzinuma 
ir plānoti līdzekļi ēkas pilnīgai tehniskai apsekošanai.

Tērvetes novada tūrisma informācijas 
centra (TIC) vadītājas Ilonas Līdumas 

ziņojums par 2016. gadu
 Tērveti gadā apmeklē aptuveni 150 000 tūristu, t.sk. 

30 % ārzemnieki, lielākoties lietuvieši un viesi no Eiropas.
 Novadā ir 14 apskates objekti, t.sk. 3 muzeji un 2 

baznīcas, 9 aktīvās atpūtas un dabas objekti, 8 apskates 
saimniecības un uzņēmums, 11 naktsmītnes, 6 kafejnīcas 
un  1 restorāns, no kuriem ziemas sezonā darbojas četri.

 TIC informācija sniegta aptuveni 8120 
apmeklētājiem.

 Visapmeklētākais apskates objekts Tērvetes novadā 
–dabas parks Tērvetē (145  000 apmeklētāji), tam seko 

Tērvetes vēstures muzejs-pils (7200 apmeklētāji), 
Tērvetes alusdarītava (2100 apmeklētāji), A. Brigaderes 
muzejs “Sprīdīši” (1560).

 2016. gadā tika izveidots jauns apskates objekts -  
Tauriņu māja, kuru apmeklēja  10 000 apmeklētāju.

 Ir sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli – 
tūrisma kartes, tūrisma maršruti latviešu, lietuviešu, 
angļu un krievu valodās. Uzstādītas 5 jaunas un 
atjaunotas 3 informatīvās kartes – planšetes.  

 TIC, reklamējot Tērvetes novadu, sadarbojās ar 
citiem novadiem, piedalījās tūrisma izstādēs Rīgā 
(Balttour 2016), Tallinā (Tourset 2016), tūrisma 
informatīvajā dienā Pokaiņos, Šauļu (Lietuva)  pilsētas 
svētkos, gadatirgū Brīvdabas muzejā un Uzņēmēju 
dienās Jelgavā.

 Dabas parkā Tērvete norisinājās Igaunijas TV 
žurnālistu vizīte, kuras laikā tika izveidots videosižets 
par Tērveti.

 Tērvetes novads pieejams aktīvai atpūtai arī ziemas 
sezonā – Gaisa takās (8100 apmeklētāji), slidotava, izjādes 
ar zirgiem un zirgu pajūgā vai vienkāršas pastaigas pa 
izgaismoto dabas parku.

 Tūristu piesaistē aktīvi līdzdarbojusies novada 
“Mājražotāju un amatnieku biedrība”.

 Restorāns un viesnīca “Zoltners” palicis atmiņā 
gan žurnāla “Santa” un Martell jauno pavāru konkursa 
“Uzlecošā zvaigzne”dalībniekiem, gan mākslinieces 
Annas Gricmanes personālizstādes un atmosfēriskā 
restorāna gada jubilejas, gan Tērvetes novada Lūgšanu 
brokastu rīkotājiem un 4253 apmeklētājiem, kuri 
atzīmējušies facebook. 

 Kultūrtūrisma pasākumi Tērvetes novadā: 
organizēti 18 pasākumi LVM dabas parkā,  aizvadīti 
XIII Zemgaļu svētki, notikuši Tērvetes novada svētki, 
Tulpju svētki, Bērnu operas svētki, II Pasaules kara kauju 
rekonstrukcija, Traktordiena 2016.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
Baibas Opmanes ziņojums par 

2016. gada darbu
 Bāriņtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 2003. gada 

janvārī izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, 
kuras darbības teritorijā ir trīs pagasti. Bāriņtiesa savā 
darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko 
tiesību principiem, prioritāri nodrošina bērna vai 
aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību. 

 Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu 
kārtošanā, izsniedz notariālos apliecinājumus Tērvetes 
novada teritorijā deklarētajām personām. 

 2016. gadā bāriņtiesā tika ierosinātas 20 dažādas 
jaunas lietas, savukārt kopīgais lietu skaits, pārskata 
periodā uz 31. 12.2016. bija 153.

 Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli, atsevišķos 
gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas 
locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kurus 
pieņem mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. 
Šie lēmumi izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesa ne vēlāk kā 
15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas 
sasauc sēdi, lai pieņemtu tālāku koleģiālo lēmumu.

 Kopējo un aizgādības lēmumu izpilde 2016. gadā: 
kopā pieņemti 33 lēmumi, vienpersoniski lēmumi – 4, 
pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības – 8 personām, 
aizgādības tiesību atņemšana – 1 personai, aizgādības 
pārtraukšana – vardarbība pret bērniem ģimenē – 1 
personai.

 Pārskata periodā uz 31.12.2016. bērnu atrašanās 
ārpus ģimenes aprūpē reģistrēta:     audžuģimenē – 1, 
aizbildnībā – 17, sociālās aprūpes un audzināšanas 
iestādēs – 2 bērni.

 2016. gadā ir pieņemti 5 lēmumi par aizbildņu 
iecelšanu, viens no tiem ir vecvecāks, pārējie – personas, 
kas nav bērnu radinieki. 2016. gadā no aizbildņu 
pienākumu pildīšanas atstādināti 3 aizbildņi, no tiem 
1 par pienākumu nepildīšanu, 2 bērniem ir lemts par 
aizbildņu maiņu.

 2016. gadā Tērvetes novadā nav nevienas 
audžuģimenes, divas ģimenes ir izteikušas vēlmi kļūt par 
aizbildņiem, ja tas būtu nepieciešams.

 2016. gadā bāriņtiesa aktīvi līdzdarbojās projektā 
ģimenēm ar bērniem “Tava roka manējā”.

 2016. gadā bāriņtiesa ir veikusi 143 notariālās 
darbības un iekasējusi valsts nodevu EUR 1148,82 
apmērā.

Sociālā dienesta vadītājas 
Daigas Freidenfeldes ziņojums par 

2016. gadu
 * Sociālā dienesta funkcija ir nodrošināt pašvaldībā 

deklarēto iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu 
tām personām, kurām, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
uz to ir tiesības.  Sociālā dienesta darbību nosaka: Latvijas 
Republikas likumi, MK noteikumi, Tērvetes  novada 
pašvaldības saistošie noteikumi un Sociālā dienesta 
nolikums.

 Lēmumus Sociālais dienests  pieņem sēdēs, kas 
notiek 2x mēnesī. 2016. gadā SOPA sistēmā reģistrēti 
464 iesniegumi sociālās palīdzības saņemšanai un 
16 iesniegumi sociālo pakalpojumu saņemšanai. Šos 
pakalpojumus var saņemt tikai trūcīgas personas. 
Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, 
kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu 
novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst 
līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Šo personu 
materiālajam stāvoklim jāatbilst  noteiktiem kritērijiem  
un naudas līdzekļi uz vienu ģimenes locekli nedrīkst būt  
lielāki par EUR 128,06. Ja sociālais dienests konstatē, ka 
persona spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā 
apmērā, dienestam ir tiesības atteikt personai sociālās 
palīdzības pabalstu.
Tērvetes pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi 
izvērtējot personu materiālo stāvokli (testēti): GMI 
pabalsts, dzīvokļa pabalsts, pabalsts izglītībai, pabalsts 
„Aprūpei mājās”, vienreizējs pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai, vienreizējs pabalsts dokumentu 
noformēšanai.

 Tērvetes pašvaldības pabalstu veidi neizvērtējot 
personu materiālo stāvokli (netestēti): vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā, pabalsts audžuģimenei, pabalsts 
aizbildnim, apbedīšanas pabalsts, pabalsts Ziemassvētku 
paciņām, pabalsts politiski represētām personām, 
pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma, pabalsts svētkos 
„Mazais Tērvetnieks”, pabalsts dzīves jubilejā, pabalsts 
par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes novada 
attīstībā, pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.                                                                       

 Sociālās palīdzības sniegšanai un citos pabalstos, 
ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi no Tērvetes 
pašvaldības budžeta 2016. gadā izlietoti EUR 34405.
Pašvaldībām ar likumu ir uzlikts pienākums finansēt 
GMI pabalstu, kā apmēru (EUR 49.80) un piešķiršanas 
kārtību nosaka MK noteikumi, un dzīvokļa pabalstu. 
GMI pabalstam izlietoti EUR 3931 (34 personām – 
Bukaišos – 16, Augstkalnē – 14, Tērvetē – 4), dzīvokļu 
pabalstam izlietoti EUR 5735, pārējā sociālā palīdzība 
EUR 9748 (t. sk. par norēķiniem audžuģimenēm un 
bērniem bāreņiem – EUR 6011. Sociālajai palīdzībai 
atsevišķu situāciju risināšanai – EUR 3483). Savukārt 
pabalstiem, izlietoti EUR 14991 (t. sk. jaundzimušajiem 
- EUR 5100; apbedīšanai – EUR 7754). Šeit nav ieskaitīti 
līdzekļi savstarpējiem norēķiniem par pakalpojumiem 
ilgstošas aprūpes institūcijās, kas sastāda EUR 61478. 

 Trūcīgajām personām sadarbībā ar LSK Tērvetes 
nodaļu  tika dalītas Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču 
komplekti: pārtikas komplekts, higiēnas un saimniecības 
preču komplekts, individuālo mācību piederumu 
komplekts.

 NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits Tērvetes novadā 
– 164, kas ir nedaudz lielāks kā 2015. gadā. 

 2016. gadā saistošajos noteikumos Nr.8 „Par 
pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un  
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, stājās  spēkā  jauninājumi: 
tika  uzsākta pabalsta izmaksa  aizbildņiem; ieviesta 
senioru sveikšana 85;90;95;100 gadu jubilejās. 

 Pasākumā «Mazais Tērvetnieks» sveicām 33 mazuļus.
 Politiski represētās personas apmeklēja pasākumu 

Ikšķilē un pašvaldību Valsts svētkos.
 Senioriem bija iespēja aizbraukt ekskursijās un 

septembrī - izdejoties pensionāru ballē.

DOMES SēDē pIEņEMTIE LēMUMI:
 Deputāti vienbalsīgi apstiprināja grozījumus 

Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un 
sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”.

 Dome apstiprināja Tērvetes novada  autoceļu 
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  
izlietošanas programmu 2017.-2019. gadam.

 Dome apstiprināja Grāmatvedības nodaļas  

nolikumu. 
 Divpadsmit 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 8479,84 euro.

 Dome pieņēma lēmumus par projektu apstiprināšanu 
diviem īpašumiem, abu  īpašumu -“Bebrīši” un “Skujas” 
sadalīšanu, zemes lietošanas mērķa piešķiršanu.

 12 lēmumi tika pieņemti par pašvaldībai piekritīgas 
zemes piešķiršanu nomā.

 Sēdē tika pieņemts lēmums, ka atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums  „Avoti”, 
Bukaišu pagasts, sastāvošu no vienas zemes vienības 
platība 5,47 ha ar sākumcenu 16740 euro.

 Dome apstiprināja viena skolēna izmaksas Tērvetes 
novada izglītības iestādēs: 
•	 A.Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu – 

116,18 euro
•	 Augstkalnes vidusskolā  ar pirmsskolas grupu un 

struktūrvienību Bukaišu skola – 106,12 euro
 Dome lēma arī 2017. gadā deleģēt Dobeles novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt atsevišķas Izglītības 
likumā un Vispārējās izglītības likumā noteiktās Tērvetes 
novada pašvaldības izglītības darba funkcijas.

            

Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par 
Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību Bukaišu 
skola. Lēmums pamatots uz faktiem, ka laika posmā 
no 2015. gada Bukaišu skolā konsekventi samazinās 
skolēnu skaits, 2016. /2017. mācību gadā Bukaišu skolā 
mācās 24 skolēni, no kuriem 8 skolēniem pastāvīgā 
dzīvesvieta ir deklarēta Auces novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 2017./2018.mācību gadā 
skolēnu skaits klasēs paredz, ka bez pašvaldības atļaujas 
nebūs iespējams nokomplektēt apvienotās klases, jo 
1./2. apvienotajā klasē prognozējamais skolēnu skaits 
ir 6, 3./4. apvienotajā klasē - 7. Normatīvie dokumenti 
nosaka, ka apvienoto klasi veido, apvienojot ne vairāk 
kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, 
līdz ar to struktūrvienībā Bukaišu skola nav iespējams 
atvērt pat apvienoto klasi. Pārtraucot mācību procesu 
Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu 
skola,  tiks nodrošināta arī pašvaldības finanšu līdzekļu  
racionāla un efektīva izmantošana, optimizēts izglītības 
iestāžu darbs un mācību process, tajā skaitā konsolidēti 
pedagoģiskā personāla resursi.

Augstkalnes vidusskolā skolēniem būs iespēja 
mācīties labiekārtotā un mūsdienu prasībām atbilstošā 
mācību vidē, skolā ar sakārtotu un modernizētu 
infrastruktūru, skolēniem būs iespēja iesaistīties 
daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās.

Ievērojot augstāk teikto un vadoties no likuma „Par 
pašvaldībām” Tērvetes  novada dome,  atklāti vārdiski 
balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, L. 
Karloviča, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

1.  Ar 2017. gada 15. jūniju pārtraukt mācību procesa 
organizēšanu Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā 
Bukaišu skola;

2.  Noteikt, ka ar 2017. gada 1. septembri Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas un pamatizglītības programmas 
tiek īstenotas Augstkalnes vidusskolā, „Ezerpils”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads;

3. Informēt Izglītības un zinātnes ministriju par 
lēmumu slēgt Augstkalnes vidusskolas struktūrvienību 
Bukaišu skolu;

4. Augstkalnes vidusskolas direktorei līdz 2017. gada 
1. jūnijam sagatavot grozījumus Augstkalnes vidusskolas 
nolikumā, svītrojot no nolikuma Augstkalnes vidusskolas 
struktūrvienību Bukaišu skola un iesniegt nolikuma 
grozījumus apstiprināšanai Tērvetes novada domei;

5. Augstkalnes vidusskolas direktorei līdz 2017. gada 
15. maijam  izvērtēt darbinieku skaita  atbilstību izglītības 
iestādes funkciju nodrošināšanai un nepieciešamības 
gadījumā veikt darbinieku skaita samazināšanu atbilstoši 
Darba likumā noteiktajām normām.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Esi saprātīgs!
Valsts pārvalde darbojas 
sabiedrības interesēs. Pie 

sabiedrības interesēm 
pieder arī samērīga 

privātpersonas tiesību 
un tiesisko interešu 

ievērošana. Pieņemot 
lēmumus, valsts un 
pašvaldības iestādei 

jānodrošina samērīgums 
starp privātpersonu un 

sabiedrības interešu 
ievērošanu.

Atceries, ka ikviena 
cilvēka tiesības ir jāsamēro 

ar citu cilvēku tiesībām.  



Dome informē

IZSOLE
Tērvetes novada dome atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Avoti”, Bukaišu pagastā, 
Tērvetes novadā, sastāvošu no vienas zemes vienības 
ar platību – 5,47 ha. 

Zemes tirgus vērtība ir noteikta EUR 16 600,00 
apmērā. 

Izsoles sākuma cena – EUR 16 740,00.
Nodrošinājums – 10% no nosacītās sākumcenas 

iemaksājams Tērvetes novada domes norēķinu kontā 
saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena 
mēneša laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv vai pie Tērvetes 
novada domes sekretāres. 

Izsole notiks 2017. gada 30. martā  plkst. 14.00 
Tērvetes novada domes sēžu zālē. Izsoles dalībnieku 
reģistrācija notiek Tērvetes novada domē, “Zelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, darba laikā no 2017. 
gada 09. marta līdz 2017. gada 29. martam plkst.16.00. 

Tālr. uzziņām  63726001.  

Izglītība

Tas interesē daudzus!
Tērvetes novada dome informē, ka šobrīd 

norit aktīvs darbs pie Valsts reģionālā autoceļa 
Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) 
posma (14,19 km garumā) pārbūves projekta 
izstrādes.  

Ceļa pārbūvi plānots sākt no Tērvetes 
– Bauskas krustojuma līdz pat Žagarei. Lai 
uzlabotu satiksmes drošību, Tērvetes – Bauskas 
krustojumā plānots izbūvēt apli. Visam šim ceļa 
posmam paredzēts jauns asfalta segums. Šobrīd 
tiek izstrādāts ceļa pārbūves būvprojekts, tiek 
veikti saskaņojumi ar zemju īpašniekiem, kuru 
teritorijas skar minētā ceļa posma pārbūve. Šajos 
gadījumos tiks veikta zemju atsavināšana likumā 
noteiktajā kārtībā.  

Paldies visiem tiem zemju īpašniekiem, 
kuri jau ir atbalstījuši un saskaņojuši šo visai 
sabiedrībai tik nozīmīgo projektu! Saskaņošanas 
process šobrīd vēl turpinās. Ceļa pārbūve 
atbilst Tērvetes novada un Latvijas iedzīvotāju 

interesēm, kā arī starpvalstu interesēm, jo šis ceļš 
savieno Latvijas republiku ar Lietuvas republiku.

Informēju arī par to, ka uz šo brīdi jau ir 
izstrādāts tehniskais projekts nobrauktuvei no 
valsts autoceļa Dobele – Bauska gar pirmsskolas 
izglītības grupu “Sprīdītis” virzienā uz A/S 
“Agrofirma Tērvete” biroju. Paskaidroju, ka 
tiks organizēta tuvējo māju iedzīvotāju sapulce 
par minētā ceļa izbūvi, kā arī ar iespējamām 
pārmaiņām tiks iepazīstināti pirmsskolas grupu 
bērnu vecāki.  

Sakarā ar to, ka ir uzsākts  darbs pie projekta par 
gājēju akmens ceļa atjaunošanu un stāvlaukuma 
pārbūvi Tērvetes kapos, tiks veikta iedzīvotāju 
aptauja par atbalstu minētajam projektam. Pie 
kapiem paredzēts arī izveidot informatīvo plāksni, 
kur būs atspoguļota galvenā informācija par 
Tērvetes kapsētu un ievērojamām personām, kas 
kapsētā atdusas. Izstrādājot projekta pieteikumu, 
mums ir svarīgs novada iedzīvotāju viedoklis par 
šī projekta īstenošanas nepieciešamību.   

Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika

Bukaišos rosās Cūkmena 
detektīvi

Bukaišu skolas „Cūkmena detektīvi”, 
pirmsskolas grupas bērni, pirmajā darbības posmā 
ir bijuši centīgi un čakli dabas draugi, rudenī vācot 
ozolzīles mežarukšiem, rūpējoties par putniņiem 
ziemā, tos piebarojot pie skolas divās barotavās. 
Šobrīd novērojumi par putniem, kuri apmeklē pie 
skolas izliktās barotavas, ir nosūtītas LOB akcijai 
„Ziņo par putniem dārzā”. Savukārt akcijas laikā, lai 
saudzētu kokus, bērni iemācījās izgatavot rotaļlietas 
no makulatūras.   

Daila Bērziņa, Bukaišu skolas vadītāja

Tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 

Tērvetes novada pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā
Tērvetes novada vēlēšanu komisija saskaņā 

ar likumu „Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanos Tērvetes novada 
pašvaldības vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu 
iecirkņos:
•	 Augstkalnes pagasts – Vēlēšanu iecirknis Nr. 

440, adrese: Augstkalnes pagasta pārvalde, 
„Zvaniņi”

•	 Bukaišu pagasts – Vēlēšanu iecirknis Nr. 441, 
adrese: Bukaišu Tautas nams, „Lidoņi”

•	 Kroņauce, Tērvetes pagasts – Vēlēšanu 
iecirknis Nr. 432, adrese: Tērvetes pagasta 
pārvalde, „Sprīdītis”, Kroņauce

•	 Zelmeņi, Tērvetes pagasts – Vēlēšanu iecirknis 
Nr. 439, adrese: Tērvetes novada kultūras 
nams, „Zelmeņi”

Katrā vēlēšanu iecirknī tiek izsludinātas 7 
vakances.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus 
iecirkņa komisijā ir: ne mazāk kā 10 vēlētāju 
grupai vai Tērvetes novada vēlēšanu komisijas 
loceklim. Katra vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu 
komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un 
pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta 
pieteikums sagatavojams pēc  noteiktas formas  un 
iesniedzams Tērvetes novada vēlēšanu komisijai 
– Tērvetes novada domē, „Zelmeņos”, Tērvetes 
pagastā, Tērvetes novadā, 201. kabinetā līdz 2017.
gada  31.martam. Informācija un pieteikuma 
anketa pieejama Tērvetes novada mājas lapā, 
sadaļā „Aktualitātes” vai novada vēlēšanu komisijā. 
Tālrunis uzziņām 22443406.   

Dace Vācere,
Tērvetes novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja

Informējam iedzīvotājus!
Jau iepriekšējos izdevumos “Laikam līdzi” 

informējām, ka 2017. gada 30. janvārī ir beidzies 
līguma termiņš ar SIA “ CleanR” par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Tērvetes novadā. Šobrīd ir izsludināts 
jauns iepirkums – atklātais konkurss “Atkritumu 
apsaim niekošanas pakalpojumu nodrošināšana 
Tērvetes novadā”, kas noslēgsies 2017. gada 30. martā.

Pēc dokumentu izvērtēšanas un uzvarētāja 
noskaidrošanas jaunajam operatoram 3 mēnešu laikā 
ir jāuzsāk pakalpojumu sniegšana, savukārt līdz tam 
pakalpojumus turpinās sniegt esošais atkritumu 
apsaimniekotājs “CleanR”.

Ievērībai!
Visām mājsaimniecībām, kuras līdz šim no SIA 

“CleanR” bija saņēmušas pakalpojumu rēķinu par 
pusgadu, šajā gadā pirmais rēķins ir sagatavots par 
ceturksni (janvāris, februāris, marts). Jautājumu 
gadījumā interesēties SIA “CleanR” klientu centrā tālr. 
67111001.

Par atklātā konkursa noslēgumu informēsim 
aprīļa mēneša izdevumā “Laikam līdzi”.   

Lai uzsāktu komplektēt 
pirmsskolas izglītības grupas 
un vispārizglītojošās klases 

2017./2018. mācību gadam un 
plānotu mācību līdzekļu iegādi, 

aicinām vecākus 
līdz 2017. gada 30. aprīlim 
pieteikt bērnus mācībām 

Tērvetes novada izglītības 
iestādēs:

Augstkalnes vidusskolā 
•	 3-4 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupās,
•	 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupās, 
•	 mācībām 1.klasē. 

Papildus informācija pa tālruni 28810599 
(direktore Ieva Krūmiņa). 

Annas Brigaderes pamatskolā
•	 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupās „Sprīdītis”,
•	 mācībām 1. klasē, 
•	 Cien. Vecāki! Aicinām Jūs 2015. un 2016. 

gadā dzimušos bērnus reģistrēt uzņemšanai 
rindā pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”.
Papildus informācija pa tālruni 29375571 

(direktors Aldis Tisenkopfs), 29967303 
(PIG “Sprīdītis” metodiķe Linda Kudule)

Līdz š.g. 30. aprīlim aicinām vecākus pieteikt 
savus bērnus PIG “Zvaniņi” un PIG “Sprīdītis” 

vasaras grupu komplektēšanai.  

MK noteikumi Nr. 729 
“Noteikumi par 2016./2017. mācību 

gada un mācību semestru sākuma un 
beigu laiku” paredz, ka

no š.g. 13. līdz 17. martam 
skolēniem ir 

pAVASARA BRĪVLAIKS 
12. klases skolēniem 14. martā vēlam 
veiksmes Angļu valodas centralizētajā 

eksāmenā.    

ATGĀDINĀJUMS un 
AICINĀJUMS

Sarkanā Krusta Dobeles komitejas Tērvetes 
nodaļas

Adrese: “Zelmeņi”, Zelmeņu ciemats, Tērvetes 
pagasts 

DARBA LAIKS:
Trešdienās 15.00 – 17.00
Sestdienās 11.30 – 13.30

Darba laiki ir saskaņoti ar satiksmes autobusu 
maršrutu laikiem.
Laipni lūgti!

Šobrīd Tērvetes nodaļas telpās ir pieejama 
plaša un daudzveidīga izvēle apģērbiem, 

apaviem u.c. no Zviedrijas.    
Ulla Kavicka,

SK Dobeles komitejas Tērvetes nodaļas vadītāja

Annas Brigaderes pamatskola 
aicina darbā

sākumskolas skolotāju un 
medmāsu pIG “Sprīdītis”

Par vakanci interesēties pie 
skolas direktora Alda Tisenkopfa 

(29375571).    

Aicinu atsaukties Tērvetes 
novada jaunos literātus, 

mazus un lielus!
Šogad Tērvetes novadam -15!  Uzdāvināsim 

paši sev kopīgi veidotu grāmatu – veltījumu, ko 
radīsim paši. Tajā būs jūsu dzejoļi, esejas, īsie 
prozas darbi. Arī jūsu ilustrācijas. 

Iesniedzamo darbu tēma – “Tērvete – vieta, 
kur atgriezties”

Darbu iesniegšanas termiņš – 10. jūnijs.
Darbus noformēt uz A4 lapas. 
Tekstam jābūt salasāmam (datorrakstā vai 

salasāmā rokrakstā). 
Lapu var noformēt ar zīmējumu, aplikāciju 

vai atrodot savu individuālo pieeju.
Darbus iesniegt Tērvetes novada kultūras 

namā vai izglītības iestādēs A. Brigaderes 
pamatskolā M. Klāsupai, Augstkalnes 
vidusskolā R. Dudei.  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Soli tuvāk
Latvija sāk svinēt 

savu simtgadi! 
Aicinu arī Tērvetes 
novada iedzīvotājus 

kļūt par svētku dalībniekiem! 4. maijā Tērvetes 
novadā  svinēsim Baltā galdauta svētkus. 
•	 Augstkalnē un Bukaišos šogad Vislatvijas akcijas 

“Apskauj Latviju!” ietvaros un vēl 42 robežu 
pašvaldībās tiks stādīti “Simtgades ozoli”. 

•	 Tērvetes novada kultūras namā veidosim 
IZSTĀDI “ES ESMU LATVIJA” ! 

«Es esmu Latvija» -  ir valsts simtgades galvenais 
vēstījums. Latvija sākas mūsu mājās, mūsu ģimenē, 
ar katru no jums.

Vai jums mājās ir savs īpašais vai svētku galdauts? 
Ja jā – laiks izņemt to no skapja un atnest uz 

kultūras namu! Tas nekas, ja jau padzeltējis. Ja jums 
ir tautastērpa bruncis, vecvecmātes austa sega, 
izšuvumi balto darbu tehnikā vai vecmammas, 
mammas kāzu vai iesvētību kleita, jūsu pirmās 
zeķītes, Tērvetes rakstu cimdi, atnes uz kultūras 
namu!  Arī pirmā klasē darināts izšuvums derēs.

Izstādē vēlamies parādīt to, kas mūsu pusē ir 
Latvijas 100 gadu liecinieki. Kas veido mūsu stāstu 
par mūsu Latviju, par mums, tērvetniekiem gan 
šajos simts, gan agrāk. 

Eksponātus izstādei gaidīsim līdz 23. aprīlim. Ja 
nepieciešams, aizbrauksim tiem pakaļ.

Kontakttālrunis -  26413219, Ineta
Ar citiem simtgadei veltītiem pasākumiem Latvijā 

vari iepazīties: http://www.lv100.lv/programma/
kalendars/   

LV100 svētku koordinatore Tērvetes novadā 
Ineta Strazdiņa

prieks vienoja Draudzības dienā

13. februārī līksma, priecīga un pārsteigumiem 
bagāta pie mums, Bukaišu skolā, tika svinēta 
Draudzības diena. Bukaišu Cālīši ar lielu prieku 
uzņēma draudziņus no Penkules - Kurmīšus, no 
Augstkalnes-Vāverēnus un Pelēnus, no Sprīdīšiem 
pie mums ciemoties atbrauca Taurenīši, Bitītes 
un Lācēni. Šī bija lieliska iespēja pirmsskolas 
bērniem  tik lielā pulkā sevi prezentēt ar kādu 
dziesmu, deju un pat teātri parādīt, kā to darīja 
grupiņa Kurmīši. Visas grupiņas bija sagatavojušas 
jautru rotaļu, kuru iemācīja pārējiem. Bērni 

bija ļoti priecīgi par Lindas Kudules papildus 
izdomātajām jautrajām dejām. Paldies, Lindai par 
tām! Pasākuma beigās mājinieki saviem ciemiņiem 
dāvināja gardus svētku kliņģerus un saņēma viesu 
dāvanas. 

Liels prieks bija, kad izskanēja uzaicinājums 
atkal draudzēties aprīlī, šoreiz Penkules skolā. 

Laura Vjatere,
 Augstkalnes vidusskolas struktūrvienības 

Bukaišu skola pirmsskolas grupas audzinātāja 

Papīra smalcināšana un mērcēšana ūdenī

Izgatavotās 
pirkstiņlellītes – velte 
Cūkmenam



policija informē

Tērvetes novadā plānoto pasākumu kalendārs 2017

pašvaldības policija informē   
Februāra mēnesī izskatīšanai saņemti 6 iesniegumi:

 No Augstkalnes saņemtais iesniegums saistīts 
ar dzīvnieku nepieskatīšanu. Par pārkāpumu 
sastādīts Administratīvais pārkāpumu 
protokols par dzīvnieku labturības noteikumu 
neievērošanu. Lieta nosūtīta izskatīšanai 
Administratīvajā komisijā.

 Otrs iesniegums saņemts no Tērvetes par 
nepilngadīgo smēķēšanu. Materiāls ir 
izskatīts, iesniedzējam ir sniegta atbilde, 
nepilngadīgai personai par pārkāpumu 
sastādīts Administratīvais pārkāpumu 
protokols. Rezultātā ir pieņemts lēmums 
– vainīgajam izteikt brīdinājumu, jo 
pārkāpējam šī ir pirmā reize.

 Iesniegums saņemts no Tērvetes par kādu 
ģimenes skandālu, kurā izraisījies konflikts. 
Pēc ģimenes locekļu lūguma iereibusī 
persona tika izolēta un aizvesta uz Jelgavas 
medicīnisko atskurbtuvi. Lieta izskatīta 
Valsts policijā.

 No Bukaišiem saņemta sūdzība par to, 
ka netiek pieskatīti mājdzīvnieki, kā 
rezultātā iedzīvotāji nevar brīvi pārvietoties 
pa ceļu. Mājdzīvnieka saimniekam ir 
sastādīts Administratīvais pārkāpumu 
protokols, izvestas audzinoša rakstura 
pārrunas. Protokols nosūtīts izskatīšanai 
Administratīvās komisijas sēdē.

 Arī no Tērvetes saņemts iesniegums par 
nepieskatītiem dzīvniekiem, šobrīd materiāls 
ir izskatīšanas stadijā.

 Izskatīšanas stadijā ir arī iesniegums no 
Tērvetes par konfliktu starp kaimiņiem.
Februārī saņemti vairāki desmiti zvani ar 

dažādām sadzīviska rakstura problēmām. Šādās 
situācijās tiek izbraukts uz notikuma vietu, 
diemžēl lielākoties tie ir ģimenes konflikti kā 
pamatā ir bezmērīga alkohola lietošana.

Cien. Tērvetes novada iedzīvotāji!
Tuvojas pavasaris, kas bieži vien saistās ar 

nelikumīgu kūlas dedzināšanu.
ATGĀDINĀM, ka ikvienam ir saistošs 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. 
pants, kas nosaka atbildību:

Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —
naudas sods fiziskajām personām 30 - 280 euro, 
juridiskajām personām — no 280 - 1400 euro.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām 
nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta noteiktajā termiņā — 
naudas sods fiziskajām personām 140 - 430 euro, 
juridiskajām personām —no  1400 - 4300 euro.

Saudzēsim dabu, savus īpašumus un naudas 
makus!  

Materiālu apkopoja Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Kultūras afiša 
18. martā pl. 12.00 
Tērvetes novada kultūras namā 
RODI IEDVESMU TĒRVETĒ 
Diena, kad  vienkopus varam redzēt, cik radoši 
ir  tērvetnieki un kas paveikts aizvadītajā gadā. 
Piedāvājam: 

- nogaršot un iegādāties vietējo mājražotāju 
gardumus

- apskatīt rokdarbus, ko darinājuši novada 
ļaudis gan individuāli, gan darbojoties 
pulciņos

- vērot, kā mūsu novada dziedātāji un 
dejotāji gatavojas nākamā gada Dziesmu 
un Deju svētkiem

- darboties radošajās darbnīcās
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)

25. martā pl.14.00 
Tērvetes novada kultūras namā
MĀRAS DAUDZINĀJUMS
Māra ir Dieva vieliskā izpausme, cilvēka dzīves 
aprūpētāja un gādātāja. 25. marts – pavasara 
Māras diena. Aicinām visas dzīvās radības 
atmodu svinēt kopā ar Suntažu KN folkloras 
kopu “Saule”, Kultūras un tautas mākslas centra 
“Ritums” folkloras kopu “Laiva”, Tērvetes novada 
KN folkloras kopu “Ceļteka”. Folkloras kopu 
vadītāja – Anda Ābele
 
25. martā no pl. 20.30 - 21.30 
pie Augstkalnes pagasta pārvaldes 
Tērvetes JIC aicina piedalīties  ZEMES STUNDĀ. 
Pavadīsim aizrautīgi šo stundu ugunskura 
gaismā. Sasildīsimies ar karstu zupu un tēju. 
Aicinājums ikvienam – izslēdz apgaismojumu 
uz vienu stundu! Simboliskās akcijas mērķis ir 
aktualizēt klimata pārmaiņas un popularizēt 
elektroenerģijas taupīšanu ikdienā.

31. martā pl. 19.00
Tērvetes novada kultūras namā

VĀCU DRAMATURGA MARTINA VALZERA 
LUGA “KAUJA ČETRĀS SIENĀS” 
Režisore – Kristīne Klētniece. Piedalās aktieri 
Dace Makovska un Leons Leščinskis.
Kursēs autobuss: 18.00 – Bukaišu pag. pārvalde, 
18.10 – Augstkalnes pag. pārvalde, 18.30 – 
Kroņauce 
Ieejas maksa – EUR 5,50- , pensionāriem EUR 3,-

1.aprīlī pl.17.00
Bukaišu tautas namā
Auces novada kultūras centra amatierteātra 
izrāde, A. Niedzviedzis “Dūdene zin”
Ieeja – bez maksas

5. aprīlī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā
JAUTRA KOMĒDIJA BĒRNIEM UN 
VECĀKIEM “TOMS PRET SUPERPELĒM” 
Piedāvā radošās apvienība “Teātris un Es”
Izrādes mērķauditorija: bērni pirmsskolas un 
sākumskolas vecumā un bērnu vecāki. Izrādes 
garums – 1 stunda.
Ieejas maksa – 2,-  eiro

8. aprīlī pl.  18.00 
Tērvetes novada kultūras namā
tradicionālais jauniešu deju kolektīva “Avots” 
un draugu kolektīvu koncerts “IEDEJOSIM 
PAVASARĪ!”  
Ieeja – bez maksas

Gatavojamies!
26. martā – JK “Tērvete” piedalās Dobeles 
apriņķa koru skatē
8. aprīlī – folkloras kopa “Ceļteka” piedalās 
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” 
skatē Jelgavā 
13. aprīlī – Skolu interešu izglītības pulciņu 
koncerts un darbu izstāde „Kopā darām. Kopā 
varam. Kopā nākam dižoties!”
16. aprīlī – Lieldienu pasākums pie Klosterkalna 
“Ripo Lieldienas Tērvetē”
21. aprīlī – Pirmsskolas izglītības bērnu koncerts 
“Uz LIELĀS skatuves”

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Vēl nebijušas aktivitātes 
LVM dabas parkā Tērvetē

Šogad parka piedāvātajā aktivitāšu klāstā iekļauti 
gan iecienīti un Latvijas mērogā atpazīstami pasākumi 
(viens no spilgtākajiem – Valpurģu nakts), gan vēl 
nebijis piedāvājums. Kopumā 2017. gada Pasākumu 
kalendārā atrodams vairāk nekā 30 pasākumu plašs 
klāsts.

Jaunais gads LVM dabas parkam Tērvetē iesākās 
aktīvi – ar kupli apmeklētu pasākumu “Atgriezies, 
eglīte, mežā!”, kurā ikviens varēja rast atbildi uz janvāra 
sākumam aktuālo jautājumu – kur likt svētku eglīti? 
Liels paldies Augstkalnes vidusskolas direktorei Ieva 
Krūmiņai, Annas Brigaderes pamatskolas skolotāju 
kolektīvam, PII “Sprīdītis” metodiķei Lindai Kudulei 
un Initai Rozei par atbalstu pirmā lielā ziemas 
pasākuma organizēšanā! Bez atraktīvajiem tēliem, 
kuros iejutās Alla Ozola, Sigita Kļaviņa, Paula Kurme, 
Zigrīda Maslauska, Gints un Ilze Laizāni, Ina un 
Miķelis Lukaži, Ilona Līduma un Elmārs Antons, 

pasākums nebūtu izskanējis tik krāšņi. 

Februārī notika vēl viens nebijis pasākums – 
pirmie Mežinieku svētki. Tajā ikvienam bija iespēja 
redzēt specializētas meža mašīnas, ko nozares 
profesionāļi mīļi dēvē par “lācīti”, demonstrējumus, 
dzirdēt meža kopēju stāstus un “izgaršot” īstena 
mežinieka dzīvi. Apmeklētāji varēja iemēģināt 
roku saimnieciskos darbos – zāģēšanā, mizošanā 
un ēvelēšana. Par vairāk nekā 450 viesu labsajūtu 
rūpējās pasaku tēli – viedais Meža vecis, Sila raganiņa, 
sportiskā zaķu kompānija un Rūķu saime –, cienājot ar 
mežinieku putru un pašdarinātu priežu pumpuru tēju. 

Martā mežā gaidīsim sportiskās ģimenes, lai aktīvi 
atpūstos un pārpārēm elpotu veselīgu gaisu. Atliek vien 
nomest ziemas gurdenumu un ļauties kustībai!

Netrūks jaunu pasākumu arī vasaras sezonā un, 
protams, būs iespēja tikties arī ar tik iemīļotajiem 
pasaku tēliem.
Savukārt novembra sākumā jaunajā objektā “Čiekurē” 

svinēsim rūķu pilsētas svētkus.
Uz tikšanos dabas parkā Tērvetē, kur 2017. gada 
koks – parastā priede  – aplūkojama vairāk nekā 

1200 ha plašā teritorijā!
Lilita Kauste, LVM dabas parks Tērvetē 

Tūrisma informācijas centra vadītāja

21.janvāris Novadnieces Zonnes Prāmaltes grāmatas atvēršanas 
svētki Tērvetes novada k/n

3. februāris Koru draudzības koncerts “Ziemas vidū” Tērvetes novada k/n

11. februāris Vidējās paaudzes deju kolektīvu Sadancis 
“Ar deju uz Tērveti” Tērvetes novada k/n

19. februāris Deju kolektīvu sadancis “Pretī pavasarim” Tērvetes novada k/n

10. marts
Skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis 
(piedalās kolektīvi no Brocēnu, Kocēnu, Saldus un 
Tērvetes novadiem, ka arī no Žagares)

Augstkalnes vsk.,
Tērvetes novada k/n

18. marts

“Rodi iedvesmu Tērvetē” – Tērvetes novada 
iedzīvotāju hobiju, interešu izstāde, pašdarbības 
kolektīvu koncerts, radošās darbnīcas, amatnieku 
ražojumu tirdziņš

Tērvetes novada k/n

25. marts Māras daudzinājums, ielūdz folkloras kopa“Ceļteka” Tērvetes novada k/n

25. marts Zemes stunda Tērvetes novada JIC

31.marts Vācu dramaturga Martina Valzera lugas “Kauja 
četrās sienās” izrāde Tērvetes novada k/n

2. aprīlis Mazais tērvetnieks 2016 Tērvetes novada k/n

5. aprīlis Teātra izrāde bērniem (Teātris un es ) 
“Toms pret superpelēm” “Teātris un ES”

8. aprīlis Jauniešu deju kolektīvu draudzības koncerts Tērvetes novada k/n

13. aprīlis Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu 
koncerts – skate

Tērvetes novada k/n
Tērvetes novada dome

16. aprīlis Krāsainās Lieldienas LVM dabas parkā Tērvetē AS LVM
16. aprīlis Ripo Lieldienas Tērvetē Tērvetes novada k/n

21. aprīlis Tērvetes novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
interešu pulciņu koncerts – skate

Tērvetes novada dome, 
Tērvetes novada k/n

30. aprīlis Valpurģu nakts mistērijas LVM dabas parkā Tērvetē AS LVM

4. maijs 
Baltā galdauta svētki 
Vislatvijas akcija “Apskauj Latviju!” – Bukaišos, 
Augstkalnē

Tērvetes novada dome, 
k/n, Bukaišu, Augstkalnes 
pagastu pārvaldes

7. maijs Ūsiņdiena Tērvetē Tērvetes novada k/n

13. maijs Pasakas modināšana LVM dabas parkā Tērvetē AS LVM

13., 14. maijs Tulpju svētki “Viestardos” Kroņaucē Gundars un Kristīne 
Lāči, “Viestardi”

27. maijs Traktoru dienas AF Tērvete

9. jūnijs Baznīcu nakts Tērvetes novada baznīcās
21. jūnijs Vasaras Saulgrieži Tērvetē Tērvetes novada k/n
23. jūnijs Līgo balle Tērvetes estrādē Tērvetes novada k/n

1. jūlijs Tērvetes novada sporta svētki Tērvetes novada sporta 
halle

8. jūlijs Bērnu Operas svētki “Biedrība “Tērvetes meža 
izglītības centrs”

21. jūlijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI 
Klasiskās mūzikas koncerts Augstkalnē

Tērvetes novada 
dome, k/n

22. jūlijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI Tērvetes novada 
dome, k/n

29. jūlijs Bukaišu pagasta svētki Bukaišu pagasta 
pārvalde, tautas nams 

29. jūlijs Rehabilitācijas centram “Tērvete” – 85 Rehabilitācijas centrs

12. augusts ZEMGAĻU SVĒTKI 
Biedrība “Latviešu 
karavīrs” Tērvetes 
novada k/n

10. septembris M. Druvas koncertuzvedums “Dievs, tava zeme deg!” 
Augstkalnē

Tērvetes novada dome, 
Māris Druva

15. septembris Dzejas dienas Tērvetē
Tērvetes novada k/n, 
Dobeles literātu biedrība 
“Spārni”

23. septembris Labrenča tirgus, “Tērvetes dižķirbis -2017”
Biedrība “Tērvetes 
mājražotāji un 
amatnieki”, Tērvetes k/n

23. septembris Meža ražas svētki LVM dabas parkā Tērvetē AS LVM

30. septembris Senioru vakars Tērvetes novada k/n

6. oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums Tērvetes novada k/n
Tērvetes novada dome

13. oktobris Izrāde bērniem Tērvetes novada k/n

14. oktobris Pasakas midzināšana  LVM dabas parkā Tērvetē AS LVM

11. novembris Lāpu gājiens Tērvetē Tērvetes novada k/n

17. novembris
LR proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums – 
Tērvetes novada represēto svinīga tikšanās, koncerts, 
apbalvojumu pasniegšana, balle

Tērvetes novada k/n

25. novembris AT “Trīne” pirmizrāde Inga Ābele “Labās asinis” Tērvetes novada k/n
1. decembris Lūgšanu brokastis Tērvetes novada dome
3. decembris Egles iedegšanas svētki Tērvetē Tērvetes novada k/n

3. decembris Labrenča Ziemassvētku tirgus
Biedrība “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki, 
Tērvetes novada k/n

9. decembris Tērvetes novada zemnieku, uzņēmēju GADA BALLE Tērvetes novada k/n, 

16. decembris Ziemassvētku pasākums bērniem Tērvetes novada k/n

25. decembris Ziemassvētku balle  Tērvetes novada k/n

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, papildinājumi. 
Sekojiet informācijai Tērvetes novada mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv un 

informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”
Kontaktinformācija-29330689 (V. Strapcāns), 26413219 ( I. Strazdiņa)


