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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Godā celts Mazais Tērvetnieks – 2016

Š.g. 2. aprīlī Tērvetes novada kultūras namā 
pulcējās visjaunākie Tērvetes novada iedzīvotāji 
kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, brāļiem 
un māsām. Jau ceturto gadu pēc kārtas svinīgā 
pasākumā “Mazais Tērvetnieks” tiek godināti tie 
mazuļi, kas nākuši pasaulē un kuplinājuši Tērvetes 
novada iedzīvotāju skaitu. 

2016. gadā jaundzimušo mazuļu skaits ir 
sasniedzis rekordlielu skaitu – 42, no kuriem 31 
mazulis pasākumā vai nu pats ar savām kājelēm, 
vai gādīgi nests uz vecāku rokām devās pretī savai 
Mazā Tērvetnieka goda balvai.   

Fotogalerija un video skatāms 
www.tervetesnovads.lv

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Joprojām rodam iedvesmu Tērvetē
18. marta pasākums “Rodi iedvesmu Tērvetē”  

Tērvetes novada kultūras namā jau trešo gadu 
pulcēja novada cilvēkus, kas savu brīvo laiku velta 
radošām nodarbēm.  Šī diena ir zināms atskaites 
punkts novada amatiermākslas kolektīviem un 
pulciņiem, kas sniedz priekšstatu par to, kas ir 
paveikts sezonā, savukārt interesentiem tā ir iespēja 
iepazīt, kādi pulciņi un kolektīvi darbojas novadā. 
Patīkami, ka ik gadu pasākuma radošo darbu 

izstādē redzam arī Tērvetes novada iedzīvotāju 
radošos darbus, kas top individuāli mājās. 

Prieks, ja katra gada pasākumā ir iespēja 
iepazīt arvien jaunus mūsu novadā dzīvojošos 
radošos cilvēkus. 

Dace Buša no Kroņauces pārsteidza ar saviem 
darbiem tekstilmozaīkas tehnikā. Izstādē bija  
skatāmi dažādi darbi no auduma adventes vainaga 
līdz gultas pārklājam un sienas dekoram. Turpat 
blakus saviem darbiem pati autore demonstrēja, kā 
auduma gabaliņš pārtop meistardarbā. 

Skats nevienam vien apstājās pie skaisti 
dekorēta galda gluži ka viesībās. “Māsas dekori” 
ir tērvetnieces Alises Auziņas lolojums. Savu 
radošumu Alise izpauž dekorējot dažādas mājas 
viesības un labprāt organizējot svētku piknikus.

Ej satikt pavasari 
Un ienirt pumpuru spēkā, 

Atraisīt domas spirgtajam vējam 
Un gājputnu ilgas 

caur savu dvēseli sēt. 
Tu to vari- 

Cīruļputenim pretī stāvēt, 
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot 

Un māllēpēm līdzi uzziedēt. 
/I.Balčūna/

Ainu Anužu, Vizbulīti Meņģeli, 
Voldemāru Noruti, Jaņinu 

Andersoni, Alfonsu Kauņecki, 
Silviju Barkāni, Veroniku Bērziņu, 

Arturu Dulbergu, Aldonu Kodi, 
Indru Dambi

Skaistajā 90 gadu jubilejā 
sveicam Vandu Juhņeviču!

Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!
Tērvetes novada dome 

Mīļi sveicam un suminām 
visus Tērvetes novada aprīļa 

mēneša jubilārus, jo īpaši 
suminām:

Tērvetes novada dome patiesi lepojas ar 
Bukaišu pagasta iedzīvotājas 

Ludmilas Dombrovskas 
vēlmi apliecināt savu piederību Latvijai.

Apsveicam ar Latvijas pilsonības iegūšanu 
2017. gada 24. martā!   

Tērvetes novada dome

22. aprīlī ikviens Latvijas 
iedzīvotājs tiek aicināts vienoties 

kopīgās vides sakopšanas un 
labiekārtošanas aktivitātēs
 Lielās Talkas 2017 

ietvaros
Tērvetes novada iedzīvotāji ir aicināti

sakārtot un sakopt savai dzīves un darba vietai 
tuvāko apkārtni, kā arī pievērst uzmanību tām 

Tērvetes novada vietām, kas izskatās gana 
nepievilcīgas un nelabvēļu piemēslotas.

Parūpēsimies visi vienoti, lai mūsu kopīgās 
mājas – Tērvetes novads - ir tīrs un sakopts, 
jo vide liecina par cilvēkiem, kas tajā dzīvo!

  
Augstkalnes pagasta pārvalde 
Savus iedzīvotājus aicina talkot

21. aprīlī pl. 13.00 (tikšanās pie pagasta 
pārvaldes)

Kopīgiem spēkiem turpināsim labiekārtot 
iepriekšējā gadā jaunizveidoto puķu dobi ceļu 
krustojumā un uzkopt pagasta centra teritoriju.

  
Bukaišu pagasta pārvalde

savus iedzīvotājus aicina talkot
21. aprīlī pl. 13.00,

Lai turpinātu sakārtošanas un labiekārtošanas 
darbus parkā pie „Lidoņiem”.

  
Ikviena kopa vai biedrība var organizēties un 
pieteikt savu talku, to reģistrējot www.talkas.
lv. Līdzko tas izdarīts, pieteikums automātiski 

tiks nosūtīts Tērvetes novada  pašvaldības 
koordinatoram, pie kura variet interesēties par 

talkas maisiem.
Māris Berlands, tel. nr. 26552303

Tērvetes novada domes izpilddirektors, Lielās 
Talkas 2017 koordinators

  
Talkosim arī šogad dabas parkā Tērvetē!

     Tradicionāli, ka pavasarī Tērvetes novada 
iedzīvotāji piedalās LVM dabas parka 
sakopšanas talkās. Šogad piedāvājam divus 
datumus talkošanai – trešdien, 19. aprīlī, vai 
sestdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 pie parka 
informatīvā centra ēkas gaidīsim visus tos, kas 
vēlas piedalīties Lielajā talkā. Līdzi jāņem darba 
cimdi, būs jāvāc zari vairākās parka daļās. 
     Katrs apzinīgais talkotājs saņems IEEJAS 
KARTI parka apmeklējumam bez maksas visa 
gada garumā. Atgādinām, ka īpašo karti parka 
apmeklējumam saņems tikai Tērvetes novada 
iedzīvotāji.

Tērvetes sila saime
PIEDALIES TALKĀ!

UN RŪPĒJIES PAR VIDI KATRU DIENU!

Kariet, brāļi, šūpulītes 
Ozoliņa kārtiņām - 

Nāks māsiņas šūpoties 
Visas trejas Lieldieņas.

/L.t.dz./

Lai  LieLdienu  sauLīte  siLda,  atnes 
gaišas  domas  un  daudz  krāsainu 

brīžus!  gaišas  un  Līksmas  LieLdienas!
TIEKAMIES!

12. aprīlī pl. 12.00 pie Bukaišu tautas nama
Gaidīsim mazos bukaišniekus uz Lieldienu radošajām darbnīcām.

Neizpaliks arī olu meklēšana, ripināšana, piparmētru tējas baudīšana

16. aprīlī pl. 11.00 Tērvetē pie Klosterkalna
ü Olu krāsošana uz vietas. Kurēsies katls. Nāc ar savu nevārīto olu  un nokrāso.

ü Garāko Lieldienu zaķa ausu noteikšana (neaizmirsti mājās ausis!!!) 
ü Dižošanās ar jūsu līdzpaņemtajām Lieldienu olām

ü Lieldienu Zaķa vārda došanas svētki
ü Olu ripināšana, olu kaujas un olu ēšana (sāls būs!!)

Svētdien, 16. martā, Dabas parka Tērvetē sila saime
piedāvā svinēt Lieldienas svaigā gaisā. No plkst. 12.00 ikvienu pavasara saulgriežu 

svinētāju gaidīs jestrie Lieldienu Zaķi un citi pārsteigumi. Aicinām līdzi ņemt krāsaino 
svētku liecinieci – olu. Ikvienam būs iespēja piedalīties olu “kaujās” kopā ar meža 

pasaku tēliem. Lieldienās dabas parku pieskandinās folkloras kopa “Dimzēni”. 
Ģimenes ar bērnu ratiņiem, kā arī velobraucēji varēs novērtēt atjaunoto iespaidīgo koka 

nobrauktuvi no Lutauša līdz Atrakciju laukumam. Kursēs arī Pasaku bānītis.

16. aprīlī pl. 21.00 Augstkalnes vidusskolā
LIELDIENU BALLE (līdzi jāņem groziņš), balli spēlēs Raimonds Bulmers

Ieeja 2,oo eiro

turpinājums 3. lpp. ▶



APSTIPRINĀTI Ar Tērvetes novada domes
2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu, (protokols Nr.1, 

8§) ar precizējumiem 2017. gada 30. marta sēdē (protokols 
Nr. 7, 11. §)   

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. 
gada 15. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.14 „ Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 
8.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Mājdzīvnieku uzturēšanas 
noteikumi” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus: 

1. Izteikt saistošo  noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Mājdzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:
9.1. turēt tikai vakcinētus un reģistrētus mājdzīvniekus; 
9.2. nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēslo Tērvetes novada 

sabiedriskās teritorijas, daudzdzīvokļu māju vai 
sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku 
atstātos ekskrementus;

9.3. nepalaist suņus bez pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju koplietošanās telpās. 

9.4. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez 
pavadas, aizliegts atrasties šādās novada teritorijās, 
izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde 
vai suņu paraugdemonstrējumi: 
9.4.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos; 
9.4.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās; 
9.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos; 
9.4.4. stadionos un sporta laukumos; 
9.4.5.parkos, skvēros.  

Domes priekšsēdētāja D. Reinika

Būsim piesardzīgi – neizaicināsim 
Putnu gripu

Putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas 
slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās 
un tās klīniskā izpausme atkarīga no ierosinātāja 
patogenitātes.

Ar putnu gripu slimo vistas, pīles, zosis, tītari, paipalas, 
pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas. Vairums 
apakštipu kombināciju neizraisa saslimšanu, taču 
atsevišķi apakštipi ir ļoti bīstami un var izraisīt saslimšanu 
kā putniem tā zīdītājiem, t.sk. cilvēkiem.

Slimībai izšķir divas formas – zemi patogēna putnu 
gripa (ZPPG), kas norit ar vispārīgām saslimšanas 
pazīmēm, kuras ne vienmēr liecina par saslimšanu ar 
putnu gripu, un augsti patogēna putnu gripa (APPG), kas 
putnu audzētājiem rada milzīgus zaudējumus, kas saistīti 
ar putnu likvidēšanu slimības apkarošanas ietvaros.

Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, 
kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. 
Mājputni var inficēties nonākot tiešā kontaktā ar 
inficētajiem putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju 
ar inficētu barību vai ūdeni. Atkarībā no temperatūras 
ūdenī vīruss var saglabāties vairākas dienas vai nedēļas, 
fekālijās līdz 3 dienām. 

Slimības simptomi ZPPG putniem ir šķaudīšana, acu 
asarošana, iesnas, depresija un dējības pasliktināšanās. 
APPG – pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, 
depresija un atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, 
drudzis, izmainīta gaita, zilgana ādas krāsa un masveida 
putnu nobeigšanās.  Slimību uz citām novietnēm var 
pārnest ar inficētiem putniem, novietnes aprīkojumu, 
darbarīkiem, iepakojuma materiāliem, barību, 
darbiniekiem, transportlīdzekļiem utt.

Pārtikas un veterinārais dienests ir izstrādājis putnu 
gripas apkarošanas plānu, kurā noteikta detalizēta rīcība 
slimības uzliesmojuma gadījumā. 

Kā rīkoties?
Konstatējot kādu no putnu gripas klīniskajām 

pazīmēm vai vairāku putnu (arī savvaļas) vienlaicīgu 
nobeigšanos, novietnes īpašniekam nekavējoties jāziņo 
praktizējošam veterinārārstam vai attiecīgās Pārtikas un 
veterinārā dienesta pārvaldes veterinārajam inspektoram.  

Lai pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar 
putnu gripu, līdz š.g. 1. jūnijam jāievēro biodrošības 
pasākumi:

1. Nedrīkst pieļaut mājputnu tiešu un netiešu 
(piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu 
mājputnu barībā, ūdenī) kontaktu ar savvaļas putniem;

2. Norobežot mājputnu piekļuvi atklātām 
ūdenstilpnēm – dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši 
tādām ūdenstilpnēm, kurām var piekļūt savvaļas putni, jo 
tie ir biežākie putnu gripas izplatītāji.  Neļaut mājputniem 
dzert no dīķiem, peļķēm;

3. Iespēju robežās mājputnus turēt atsevišķi no citiem 
mājdzīvniekiem;

4. Nepieļaut mīļdzīvnieku (suņu, kaķu) piekļūšanu 
mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt 
putnu gripas pārnesēji, jo īpaši medību suņi, kuri ir bijuši 
ūdensputnu medībās;

5. Kūtī jālieto tikai šim mērķim paredzēts apģērbs 
un apavi, kurus nomaina pirms un pēc katra kūts 
apmeklējuma;

6. Pirms un pēc katra kūts apmeklējuma jāievēro 
personīgā higiēna, jāmazgā rokas;

7. No silēm regulāri jāizvāc barības pārpalikumi, 
neļaujot pie tiem piekļūt savvaļas putniem un 
dzīvniekiem, arī grauzējiem;

8. Barība un pakaiši jāuzglabā vietās, kur tiem nevar 
piekļūt savvaļas putni un dzīvnieki, grauzēji, kā arī suņi, 
kaķi, kas var būt putnu gripas pārnesēji;

9. Regulāri jāveic grauzēju apkarošanas pasākumi;
10. Nepirkt mājputnus un inkubācijai vai perēšanai 

paredzētās olas no nezināmiem putnu tirgotājiem 
(visaktīvākā tirdzniecība ar mājputniem parasti noris 

tieši pavasarī, kad novēro arī vislielākos putnu gripas 
draudus, jo notiek savvaļas putnu migrācija);

11. Pirms pievienošanas pārējiem mājputniem, no 
jauna nopirktos putnus vismaz trīs, četras nedēļas 
ieteicams turēt citā – norobežotā telpā – karantīnā, tā 
pasargājot savus putnus no iespējamās saslimšanas;

12. Līdz minimumam samazināt transporta kustību 
novietnes teritorijā;

13. Jāapzinās, ka vīruss aktīvi izplatās savvaļas putnu 
populācijā (īpaši – ūdensputnu populācijā), tādēļ ar 
aprīkojumu, transportu, apģērbu un apaviem to var 
ienest mājputnu novietnē.

Putnu gripas izplatība
2016. – 2017. gadā augsti patogēnā putnu gripa 

konstatēta mājputniem Apvienotajā Karalistē, Čehijā, 
Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Dānijā, Zviedrijā, 
Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Itālijā, Slovākijā, 
Horvātijā, Grieķijā un Polijā, kā arī Maķedonijā un 
Ukrainā. Savukārt savvaļas putniem putnu gripas 
vīruss konstatēts 25 valstīs – Apvienotajā Karalistē, 
Čehijā, Francijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, 
Portugālē, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Horvātijā, Grieķijā, 
Austrijā, Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Bulgārijā 
un Rumānijā, kā arī Šveicē, Albānijā, Maķedonijā un 
Ukrainā.

Esiet atbildīgi un rīkojieties atbilstoši situācijas 
prasībām, šādi jūs variet pasargāt sevi un savus 
mājdzīvniekus.  

Ar cieņu, veterinārārste Jeļena Belova

Domes sēde

Dome informē

Marta mēnesī tika sasauktas divas ārkārtas un kārtējā Tērvetes novada domes sēde
2017. gada 16. un 23. martā sasauktajās 
ārkārtas sēdēs pieņemtie lēmumi

PAR ATBALSTu BIEDRīBAS “TSK SPRīDīTIS” 
PRoJEKTAM

Tērvetes novada dome atbalstīja biedrības ”TSK 
Sprīdītis” organizēto orientēšanās

sacensību “Tērvetes pavasaris” rīkošanu, piešķirot 
Tērvetes novada pašvaldības finansiālo atbalstu EUR 
70,50 apmērā sacensību uzvarētāju apbalvošanas balvu

iegādei, finansējumu piešķirot no Tērvetes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem sadaļā - Finansējums 
biedrībām.

PAR TēRVETES NoVADA VēLēšANu 
KoMISIJAS LocEKļA APSTIPRINāšANu

Ievērojot to, ka Tērvetes novada vēlēšanu komisijas 
loceklis Jānis Izaks ir izbeidzis savu darbību Tērvetes 
novada vēlēšanu komisijā, tika izsludināts jauns vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš uz 
vakanto vēlēšanu komisijas locekļa amatu, nosakot, ka 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma noteiktajā kārtībā Tērvetes novada domē 
var pieteikt līdz 2017.gada 22.martam. Tērvetes novada 
vēlēšanu komisija saņēma iesniegumu no Armanda 
Ārmaņa, kā kandidatūra atbilda darbam Vēlēšanu 
komisijā. Rezultātā kandidatūra tika apstiprināta darbam 
Tērvetes novada pašvaldību vēlēšanu komisijā. 

PAR DALīBu PRoJEKTā
Dome vienbalsīgi lēma piedalīties Latvijas vides 

aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā 
„Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Nacionālas 
nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot 
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” un iesniegt projekta 
iesniegumu „Tērvetes vēsturiskā centra viduslaiku pils 
izpēte un vides labiekārtošana”. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas EUR 72735,77, t.sk. Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansējums EUR 54551,83 un Tērvetes novada 
domes līdzfinansējums EUR 18183,94. 

PAR PIENāKuMu VēRTīBAS NoTEIKšANu, 
ATSAVINoT NEKuSTAMo īPAšuMu PRET 
PIENāKuMIEM

Ievērojot Labklājības ministrijas 2016. gada 22. 
jūlija vēstulē “Par pilna iztikas minimuma patēriņa 
preču un pakalpojumu groza jeb iztikas minimuma 
groza aprēķināšanas pārtraukšanu un atsauci uz to 
saturošiem normatīvajiem aktiem” minētos ieteikumus, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” un Ministru 
kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr.1250 
“Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un 
ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. punktu, 
Tērvetes novada dome, vienbalsīgi atbalstīja un noteica, 
ka gadījumos, kad nekustamo īpašumu atsavina pret 
pienākumiem, tad pienākumu minimālā vērtība Tērvetes 
novadā tiek noteikta vienādā apmērā ar Tērvetes novada 
pašvaldībā noteikto maznodrošinātās personas statusam 
atbilstošu ienākuma līmeni.

Tērvetes novada pašvaldības izpild
direktora 2017. gada 30. marta  

ziņojums par pašvaldības darbu.
9. martā noslēdzās iepirkums “Tērvetes pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”. Iepirkumu 
komisijai tika iesniegts viens piedāvājums no SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrības “IGATE””. Pārbaudot šī 
pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likumam, 
tika noskaidrots, ka nav konstatēti SIA”Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE”” izslēgšanas no dalības iepirkumā 
apstākļi, tādējādi minētais pretendents atzīstams par 

iepirkuma uzvarētāju. Šajā sakarā ir noslēgts iepirkuma 
līgums ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību “IGATE”” 
par kopējo iepirkuma cenu 118 353,00 EUR, bez PVN.

 28. martā tika izsludināts iepirkums Publisko 
iepirkumu likuma kārtībā “Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu “Labrenči” pārbūve”. Iekārtu pārbūve 
nepieciešama, jo esošā NAI darbība nespēj nodrošināt 
notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši 2002. gada 22.janvāra 
MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” prasībām. Būvniecība notiks saskaņā ar 
izstrādāto tehnisko projektu. Pretendentiem piedāvājumi 
jāiesniedz līdz 10. aprīlim. Būvdarbu izpilde paredzēta 
trīs kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības 
ceļu ikdienas  uzturēšanas darbu veikšanu aprīļa sākumā 
tiks uzsākti melnā seguma remontdarbi, bedrītes 
aizpildot ar karsto asfaltbetonu.  

 Cenu aptaujas rezultātā 15. martā noslēgts līgums 
ar SIA “AUTONAMS “ par Tērvetes novada pašvaldības 
autoparka uzraudzības sistēmas uzstādīšanu un servera 
nomu. Paredzēts, ka 16 pašvaldībai piederošajiem 
transporta līdzekļiem līdz 1. aprīlim tiks uzstādītas 
GPS/GSM iekārtas ar mērķi noteikt aprīkoto transporta 
līdzekļu pārvietošanās maršrutu, atrašanās vietu un 
degvielas patēriņu, kā arī būs iespēja sagatavot braucienu 
atskaites.

 9. martā noslēgts  līgums ar A/S “Sadales tīkls” par 
elektroietaišu rekonstrukciju līdz piederības robežai, 
palielinot to slodzi pašvaldības daudzdzīvokļu mājām  
“Dzērvītes”, “Vālodzītes” un “Cīruļi”. Līguma kopējās 
izmaksas ir 5864,36 EUR, t. sk. PVN. Līgums paredz, 
ka 50% darbu izmaksas apmaksā Tērvetes pašvaldība, 
bet otru pusi sedz A/S “Sadales tīkls”. Savukārt,  cenu 
aptaujas rezultātā, 29. martā ir noslēgts otrs līgums ar 
SIA “J.E.F.”, kas paredz pēc uzskaites elektrotīklu izbūvi 
līdz katram dzīvoklim augstāk minētajās pašvaldības 
daudzdzīvokļu ēkās. Šī līguma kopējās izmaksas sedz 
Tērvetes pašvaldība un tās ir 6554,38 EUR, t. sk. PVN. 
Darbus paredzēts pabeigt līdz 31. maijam.

 9. martā tika sasaukta jaunizveidojamās iestādes 
“Tērvetes namsaimnieks” vadītāja amata konkursa 
komisijas sēde. Sēdē tika vērtēti līdz konkursa noteiktajam 
termiņam iesniegtie piecu pretendentu  pieteikumi. 
Uzklausot komisijas locekļu atzinumus par pretendentu 
atbilstību pretendentiem izvirzītajām prasībām komisija 
konstatēja, ka neviens no pretendentiem nav iesnieguši 
visus konkursa nolikuma konkrētajiem apakšpunktiem 
pieprasītos dokumentus vai neatbilst konkursa nolikuma 
2.3. apakšpunktā izvirzītajām prasībām, kamdēļ neviens 
no pretendentiem nav virzāms uz konkursa otro atlases 
kārtu. Komisija nolēma: izbeigt veidojamās iestādes 
“Tērvetes namsaimnieks” vadītāja amata konkursu 
bez rezultātiem un ieteikt Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektoram apstiprināt jaunu konkursa nolikumu 
un izsludināt atkārtotu konkursu, izvērtējot iespējas 
mainīt pretendentiem izvirzītās prasības.

 Projektu izstrāde: 
- Projekta “Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana 
Tērvetē” ietvaros noslēgts līgums par izrādes tērpu iegādi 
un paredzēts gatavot skices lugas dekorācijām.
- Tiek gatavots projekta pieteikums “Skatuves grīdas 
atjaunošana un aprīkojuma iegāde Tērvetes kultūras 
namam” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
izsludinātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.
- Tiek gatavoti trīs projektu pieteikumi Zemgales 
plānošanas reģiona izsludinātajā Zemgales kultūras 
projektu konkursā 2017.gadam: “The Songbook” 
Tērvetē”, “Tērvetes vēsturiskā centra viduslaiku pils 
konservācijas projekta izstrāde” un “Kopīgus svētkus 
svinam, kopīgas darbdienas..”. 

 Par Dzīvokļu, komunālo un parādu piedziņas 
komisijas darbu 2016. gadā 
2016. gadā komisijā saņemti un izskatīti 86 iesniegumi. 
Rindas kārtībā piešķirti 12 pašvaldībai piederoši 
dzīvokļi, 2 piešķirti ārpus kārtas, bet dažādu iemeslu dēļ 
6 gadījumos atteikta dzīvokļu piešķiršana.
28 iedzīvotāji uzņemti dzīvokļu rindā, savukārt 10 
gadījumos noslēgtie īres līgumi lauzti.
52 komunālo un īres maksājumu parādniekiem izsūtīti 
brīdinājumi:  Tērvete 23, Bukaiši 13, Kroņauce 4, 
Augstkalne12.
Tiesā iesniegtas 19 lietas par kopējo summu 11 208 EUR.
Iesniegtas prasības tiesā par 2 īrnieku izlikšanu no 
dzīvokļiem.
Sastādīti 12 maksājumu grafiki par kopējo summu 
8234 EUR, kas uz šo brīdi ir nomaksāti. Parādsaistības 
2016. gadā izbeiguši 21 īres un komunālo maksājumu 
parādnieks.
2016. gadā izsūtīti rēķini par īres un komunālajiem 
pakalpojumiem  261 935 EUR, samaksāti 265 210 EUR, 
kas sadalās šādi:
•	 Tērvete – aprēķināts 92 050 EUR,  samaksāts 91 609 EUR;
•	 Kroņauce – aprēķināts 115 265 EUR, samaksāts 119 563 EUR;
•	 Augstkalne – aprēķināts 35 523 EUR, samaksāts 36 220 EUR;
•	 Bukaiši – aprēķināts 19 097 EUR, samaksāts 17 818 EUR.

30. 03. 2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
 Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma 

„Birztaliņas” un nekustamā īpašuma „Brieži” sadalīšanu, 
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu, kā 
arī par par nekustamā īpašuma “Krastmaļi” atsavināšanu.

 Dome lēma par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Krastiņi”, 
“Priednieki”, RC “Tērvete”, “Šalkas” un “Veseri” 
sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanai.

 Deputāti apstiprināja grozījumus Tērvetes novada 
domes 2016. gada 26. maija nolikumā “Tērvetes novada  
Sporta  nodaļas nolikums” un 2013. gada 19. septembra   
nolikumā “Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas 
nolikums”.

 Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu – Uzsākt 
Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādi 2018. – 
2024. gadam, par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprinot 
Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītāju Lindu 
Mierlauku.

 Domes sēdē tika apstiprināts precizētais Tērvetes 
novada investīciju plāns 2014.-2018.gadam.  

 Deputāti precizēja Tērvetes novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada domes 
2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.14 
„Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”” un apstiprināja 
tos galīgajā redakcijā.

 Dome atbalstīja projekta “Bukaišu Saieta laukuma 
izbūve” realizāciju. Tika pieņemts lēmums – publiska 
finansējuma piešķiršanas gadījumā nodot biedrībai 
„Skaties tālāk”patapinājumā līdz 2026. gada 31. 
decembrim pašvaldības apsaimniekošanā un lietošanā 
esošo zemes vienības daļu 325 kv.m. platībā no zemes 
vienības ”Lidoņi’, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

Projekta “Bukaišu Saieta laukuma izbūve” atbalstīšanas 
un tā realizācijai publiska finansējuma piešķiršanas 
gadījumā piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 
1000,00. 

 Dome lēma piedalīties ELFLA izsludinātajā projektu 
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un iesniegt projekta pieteikumu:
•	 „Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma iegāde 

Tērvetes kultūras namam”. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas EUR 22 237,69, t.sk. projekta finansējums 
EUR 20 013,92 un Tērvetes novada domes 
līdzfinansējums EUR 2 223,77.  Projekta uzraudzības 
periodā projekta īstenošanas rezultātus uzraudzīs un 
uzturēs Tērvetes novada pašvaldība  

•	 Vienbalsīgi deputāti atlika  projekta  „Gājēju akmens 
ceļa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes 
kapos”  pieteikuma iesniegšanu     ELFLA izsludinātajā 
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.

•	 pieņemts lēmums - piedalīties Zemgales plānošanas 
reģiona izsludinātajā Zemgales kultūras projektu  
konkursā 2017.gadam un iesniegt projekta pieteikumu 
”The Songbook” Tērvetē” Tērvetes novada svētku 
koncertam. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 
2 624,23, t.sk. Kultūras programmas finansējums EUR 
2 174,23  un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 
EUR 450,00. Projekta apstiprināšanas gadījumā ar 
daļēju programmas finansējumu projekta īstenošanai 
garantēt pašvaldības līdzfinansējumu.

•	 vienbalsīgi lemts - piedalīties Zemgales plānošanas 
reģiona izsludinātajā Zemgales kultūras projektu 
konkursā 2017. gadam un iesniegt projekta 
pieteikumu: „Tērvetes vēsturiskā centra viduslaiku 
pils konservācijas projekta izstrāde”. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas EUR 2 949,00, kas ir 
100% programmai pieprasītais finansējums. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā ar daļēju programmas 
finansējumu projekta īstenošanai garantēt pašvaldības 
līdzfinansējumu.

•	 vienoti lemts arī par piedalīšanos Zemgales 
plānošanas reģiona izsludinātajā Zemgales kultūras 
projektu konkursā 2017. gadam un iesniegt projektu 
pieteikumu: „Kopīgus svētkus svinam, kopīgas 
darbdienas..”. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 
2012, t.sk. Kultūras programmas finansējums EUR 
1 212,00 un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 
EUR 800,00. 
 Deputāti pilnvaroja Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāju Daci Reiniku slēgt līgumu ar AS „Latvijas 
valsts meži” par tiesībām ierīkot Tērvetes novada 
mājražotāju pārtikas izstrādājumu tirdzniecības vietu 
LVM dabas parkā Tērvetē.

 Deputāti vienbalsīgi atbalstīja Tērvetes novada 
florbola komandas dalību Latvijas 24. čempionāta 
florbolā 2. līgas vīriešiem pusfinālā, sedzot Irlavas Sporta 
halles nomu trim Tērvetes novada florbola komandas 
spēlēm 225.00 euro apmērā, izmaksas sedzot no 
līdzekļiem, kas 2017. gada budžetā paredzēti sportam.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

TēRVETES NoVADA PAšVALDīBAS 
VēLēšANu KoMISIJA AIcINA! 

Pa pastu saņemtajos paziņojumos īpašu uzmanību 
pievērst norādītajai Jūsu vēlēšanu iecirkņa adresei. 

Informējam, ka līdz 16.maijam Jums ir iespēja 
iecirkni mainīt. Papildus informācija pa tālruni 

67049999 un interneta vietnē www.cvk.lv. 



Izglītība

„Kopā darām. Kopā varam. 
Kopā nākam dižoties!”

TIEKAMIES TĒRVETES NOVADA 
KULTŪRAS NAMĀ

13. aprīlī pl. 12.30
Tērvetes novada izglītības iestāžu skolēnu
koncerts un radošo darbu izstāde, kas būs 

skatāma līdz 28. aprīlim.

21. aprīlī pl. 9.30
Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupu 

audzēkņu koncerts
Pasākumā piedalās pirmsskolas un skolu 

interešu izglītības pulciņi.

Uz koncertu aicināts ikviens interesents,
īpaši gaidīti būs skolēnu vecāki!

Uz tikšanos! 

Atgādinājums vecākiem!
Aicinām 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.

Pirmsskolas izglītības grupas tiek komplektētas 
un apstiprinātas Tērvetes novada domē līdz 2017. 

gada 9. jūnijam.   

60 minūtes bez elektriskā apgaismojuma jeb 
Zemes stunda  2017

Jau desmito reizi cauri laika joslām visā 
pasaulē 25. martā tika atzīmēta Zemes stunda 
– starptautisks pasākums, kura dalībnieki 
tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās 
elektriskās iekārtas uz vienu stundu.  Simboliskās 

akcijas mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un 
popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Šo 
pasākumu organizē Pasaules dabas fonds.

Jau ceturto reizi Zemes stunda tika atzīmēta 
Augstkalnes pagastā, izslēdzot ielu apgaismojumu 
no plsk. 20:30 līdz 21:30 pēc vietējā laika un runājot 
par klimata pārmaiņām un iespējām, kā to mainīt. 
Ugunskurs, tēja, spēles, rotaļas, dažādi uzdevumi 
– tā pagāja 60 minūtes bez apgaismojuma, parādot 
savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai 
ikdienā. Stundas pēdējās minūtēs tika saglabāta 
tradīcija – gaisā palaistas degošās papīra laternas. 
Paldies Augstkalnes vidusskolas jauniešiem par šī 
pasākuma organizēšanu! 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Daudzinājām Māru – cilvēka dzīves gādātāju
Š.g. 25. martā Tērvetes novada kultūras namā tika daudzināta folklorā labi zināmā Māra, kas ir Dieva 

viediskā izpausme, cilvēka dzīves aprūpētāja un gādātāja. Pavasarī dzīvās radības atmodas svētkos bijām 
kopā ar Suntažu KN folkloras kopu “Saule”, Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” folkloras kopu 
“Laiva”, Tērvetes novada KN folkloras kopu “Ceļteka”.  Visu folkloras kopu vadītāja – Anda Ābele.

Šī diena – 25. marts – ir nozīmīga 
diena mūsu tautas liktenī. 68 gadus atpakaļ 
cilvēkiem tika atņemtas mājas, tiesības dzimt 
un augt savā zemē. Mēs varam būt laimīgi, 
jo mums ir mājas. Mājas, kurās godinām 
savus senčus, viņu atstāto mantojumu un 
mūžus. Māras daudzinājums, kā arī citi 
gadskārtu ieražu svinēšanas mirkļi ir viens 
no skaistākajiem piemiņas akmeņiem, kuru 
varam uzcelt iepriekšējo paaudžu mūžiem. 

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizētāja

Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju 
un komunistiskā genocīda upurus

Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju un 
komunistiskā genocīda upurus, Augstkalnē pie 
traģisko notikumu piemiņas akmens notika atceres 
brīdis. “Svēti būsiet tautai savai”- tā skan dzejnieces 
Elzas Ķezberes vārdi, kas lasāmi uz piemiņas 
akmens. Pēc piemiņas brīža bija iespēja apmeklēt 
Augstkalnes vidusskolu, kur apskatāma izstāde 
“Sibīrijas bērni”. 

Starp visiem stāstiem arī stāsts par mūsu 
pensionēto skolotāju - represēto Lauru Zeimi, kurā 
viņa ar klātesošajiem dalījās pati.

Augstkalnes vidusskolas jaunieši, kas piedalījās 
pasākumā saka: “Šos baisos notikumus nedrīkst 
aizmirst! Īpaši šajā laikā, kad arvien mazāk paliek 
to cilvēku, kas piedzīvojuši Padomju varas īstenotās 
deportācijas uz Sibīriju. Daudzu represēto atmiņu 
stāstus mūžam glabās vēstures grāmatas, tomēr 
vai šodienas sabiedrība maz spēj izprast tolaik 

piedzīvotos notikumus? Šādus piemiņas pasākumus 
ļoti maz apmeklē vidējā un jaunākā paaudze, tādēļ 
māc bažas, kas būs pēc tam turpmākajos gados, 
kad deportācijas piedzīvojušie vairs nespēs paši 
apmeklēt šos pasākumus? Šobrīd arī skolās vēsturē 
apgūstamais apjoms ir pārāk liels, tādēļ ir pārāk maz 
laika, lai vēstures stundās skaidrotu un diskutētu, lai 
izprastu Padomju varas deportāciju nozīmi. 

Jā, daudzos, arī mūsu novadniekos, atmiņas 
vēl ir dzīvas, lai gan skaudrā sāpe garajos gados 
nedaudz pierimusi, tomēr tāpat atmiņu kamols tiek 
tīts ar asarām acīs. Joprojām ir cietušie, kas par šo 
laiku vispār nerunā. Šīs vistraģiskākās dienas tautas 
vēsturē nedrīkst būt nezināmas vai aizmirstas! Tās 
ir jāzin arī jaunajai paaudzei.”   

Anda Sirsone,
Augstkalnes vidusskolas 12. klases skolniece

Gūti labi rezultāti pašdarbības kolektīvu 
reģionālajās skatēs

Reģionālās skates mūsu novada amatiermākslas 
kolektīviem ir finiša taisnē.  Īkšķi jātur gan vēl 
par Tērvetes folkloras kopu “Ceļteka” (vad. Anda 
Ābele), kam starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 
2018” notiek 8. aprīlī. 

Tērvetes novada KN amatierteātris  “Trīne” (vad. 
Dzintra Zimaiša) piedalījās Latvijas amatierteātru 
iestudējumu skates „Gada izrāde. 2016” reģionālajā 
skatē  Penkulē. Skati vērtēja dramaturgs Jānis 
Jurkāns, Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras un 
starpkultūru maģistrante Ilze Lūka un Latvijas 
Kultūras akadēmijas docente Rita Lūriņa. 3. aprīlī 
kļuva zināmi skates rezultāti – iegūts I pakāpes 
diploms (42 p.), līdz augstākai pakāpei pietrūka vien 
3 punkti. 

Žūrijas pārstāvji, sniedzot mutisko vērtējumu, 
ir vairākkārtīgi uzslavējuši režisores veikumu - gan 
viņas sadarbību ar scenogrāfu (I. Noviks) un kostīma 
māksliniecēm (M. Mantrova un R. Zalcmane), gan 
darbu ar aktieriem. Katrs no žūrijas pārstāvjiem ir 
izteikuši arī savas simpātijas  aktierspēlei un tēlu 
saspēlei.

Dobeles, Tērvetes, Auces novadu deju kolektīvu 
skatē Tērvetes novada VPDK “Avots” (vad. Ligita 
Urbele) saņēma I pakāpes diplomu (44,8p.). 

JDK “Avots” (vad. Elīna Medne)  – I pakāpes 
diplomu (54,5p.). 

Bukaišu SDK “Vārpa” – II pakāpes diplomu 
(39,8p.).

Tērvetes novada Augstkalnes vsk. JDK “Savējie” 
(vad. Rudīte Dude) – III pakāpes diplomu (33,0p.).

Tērvetes novada KN jauktais koris “Tērvete” 
(vad. Dace Reinika) Saldus un  Dobeles  koru 
apriņķa  koru skatē saņēma II pakāpes diplomu 
(38,89p.).
Sezona turpinās. uz tikšanos dziesma un dejā!  

Rezultātus apkopoja
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Aicinām 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”

 y Darbu iesniegšanas termiņš – 10. jūnijs.
 y Darbus noformēt uz A4 lapas. 
 y Tekstam jābūt salasāmam (datorrakstā vai salasāmā rokrakstā). 
 y Lapu var noformēt ar zīmējumu, aplikāciju vai atrodot savu individuālo pieeju.
 y 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

Igors Šafars savas radošās prasmes licis lietā, 
no koka darinot apbrīnas vērtas lietas – gan 

kakla tauriņus, gan izlietni. Viņa pagatavoto 
bērna gultiņu par labu esam atzinusi viena no 
jaunākajām pasākuma apmeklētājām.

Šogad piedāvājām arī radošās darbnīcas, kurās 
iesaistīties bija pa spēkam gan mazam, gan lielam. 
Šajā pasākumā neiztika arī bez gardumiem, kurus 
piedāvāja mūsu pašu novada ļaudis. 

Šī pasākuma ideja – atklāt, iepazīt, ieinteresēt  
un rosināt darboties – nav mainījusies šo gadu 
laikā. Mums joprojām ir sava iedvesmas Tērvete 
un mēs ar to varam dižoties.   

Paldies par atsaucību ikvienam, kurš “neslēpa 
sveci zem pūra” un ļāva savu veikumu skatīt 

plašākai publikai – Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN

Kultūras pasākumu organizatore

turpinājums no 1. lpp. ▶



Policija informē

Dažādi

Pašvaldības policija informē   
Marta mēnesī ir saņemti izskatīšanai 7 materiāli 

– par smēķēšanu, par atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskā vietā, protokols sastādīts vecākiem par 
bērna audzināšanas pienākumu nepildīšanu.

 Saņemts iesniegums no Annas Brigaderes 
pamatskolas par neatļautu jauniešu 
smēķēšanu. Vainīgajiem ir sastādīts adminis-
tratīvais protokols – diviem vaininiekiem 
kā soda līdzeklis ir piemērots naudas sods, 
trešajam ir izteikt brīdinājums.

 Tērvetē pie “Elvi” veikala vienai personai 
ir sastādīts Administratīvo pārkāpumu 
protokols, par to, ka persona sabiedriskā 
vietā atradās alkohola reibumā. Vainīgajam 
ir izteikts brīdinājums. Par tādu pašu 
pārkāpumu sastādīts protokols un izteikts 
brīdinājums personai, kas alkohola reibumā 
atradās Bukaišos pie dzīvojamās mājas 
“Rotas”.

 Pašvaldības policija ir saņēmusi iesniegumu 
no Jelgavas Amatu skolas, par to, ka jaunietis 
patvaļīgi bez iemesla neapmeklē izglītības 
iestādi. Par šo pārkāpumu ir sastādīts 
Administratīvo pārkāpumu protokols 
jaunieša vecākiem, kas nosūtīts izskatīšanai 
uz Administratīvās komisijas sēdi.

 Ir sastādīts protokols par meža piegružošanu 
pie mājām “Labrenči”. Vainīgajai personai 
ir sastādīts protokols un nosūtīts uz 
Administratīvās komisijas sēdi. 

 No Sociālā dienesta tika saņemts lūgums pēc 
palīdzības slimas personas pavadīšanai un 
medicīnas iestādi. 
Mēneša laikā 36 reizes ir izbraukts uz 

notikumu vietām, lai risinātu dažādus sadzīviska 
rakstura jautājumus.

Marta mēnesī 2 bezsaimnieku suņi nogādāti 
Saldus dzīvnieku patversmē. 

Paldies visiem tērvetniekiem par 
apzinīgumu, jo atšķirībā no kaimiņu novadiem, 
Tērvetes novadu nepārklāj dūmu mākonis, kas 
veidojas, dedzinot pērno zāli! 

Turpināsim saudzēt dabu, savus īpašumus 
un naudas makus! 

Valsts policija informē   
Marta mēnesī Valsts policija no Tērvetes 

novada saņēmusi 31 izsaukumu.
 Astoņas reizes marta mēnesī Valsts policija 

saņēma izsaukumu uz SAC “Tērvete”, kur 
administrācija vērsās pēc palīdzības jauniešu, 
kam ir nosliece uz klaiņošanu, meklēšanu.

 Piecos gadījumos policijas palīdzība bija 
nepieciešama, lai risinātu dažāda rakstura 
konfliktus. Divos gadījumos konflikts jau 
bijis atrisināts pirms policijas ierašanās.

 Tērvetes pagastā policijas palīdzība bija 
nepieciešama, lai atrisinātu kaimiņu skandālu 
kā rezultātā tika sabojātas dzīvokļa durvis.

 Marta pirmajā dienā saņemts izsaukums 
no Kroņauces par notikušu zādzību, kur no 
automašīnas nozagtas automašīnas riepas ar 
diskiem.

 10. martā Tērvetes pagasta Zelmeņos Bēnes 
PB veikalam izsitot loga stiklu, tika nozagtas 
dažādas preces. Materiālie zaudējumi tiek 
precizēti, vainīgās personas noskaidrotas.

 Tērvetes pagastā no neaiszlēgta pagraba tika 
nozagti dažādi pārtikas produkti.

 No Bukaišiem kāda alkohola reibumā 
esoša persona tika nogādāta Dobeles 
slimnīcā ar galvas sasitumiem un smadzeņu 
satricinājumu.

 Augstkalnes pagastā pa vietējas nozīmes 
ceļu kāds vadītājs vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā (izelpā 1,04 promiles alkohola).

 Tērvetes pagastā divos veikalos vienas dienas 
laikā tika konstatēts, ka nepilngadīgai 
personai neatļauti tiek pārdots enerģijas 
dzēriens “Battery”.

 Policijas palīdzība bijusi nepieciešama 
ātrās medicīniskās palīdzības brigādei, lai 
kādu agresīvu pacientu nogādātu Jelgavas 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

 12. martā uz ceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas 
robeža (Žagare) 31 km dega vieglā automašīna 
Opel Vectra.  

Informāciju apkopoja Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Tuvojas daudzu iecienītā Valpurģu nakts
30. aprīlī jau vienpadsmito gadu Tērvetes 
silā notiks Valpurģu nakts – viens no 
apmeklētākajiem parka pasākumiem:
·	 no plkst. 19.00 mazuļus gaidīsim Mijkrēšļa 

stundā Rūķīšu mežā;
·	 no plkst. 21.00 naksnīgo sajūtu tvērējus 

Pasaku mežā gaidīs Sila raganiņas. 
·	 uz Atrakciju laukuma skatuves izskanēs 

svētku koncerts, notiks masku konkurss 
apmeklētājiem un uguns šovs. 

·	 Pavasara salūts izgaismos teiksmaino mežu 
plkst. 23.00, kas iezīmēs pasākuma noslēgumu.  

·	 Valpurģu nakts svētku ietvaros būs atvērta 
Tauriņu māja un arī Laimīgās zemes Gaisa 
takas. 

Aicinām līdzi ņemt lukturīšus un pavasarīgu 
noskaņojumu.

uz tikšanos mežā!  
Tērvetes sila saime

Vēl vari paspēt piedalīties Tērvetes novada domes izsludinātajā
2017. gada projektu konkursā  „Mēs  Tērvetes novadam” 

Maksimālā summa, ko Tērvetes novada dome piešķir vienam projektam, ir 1000 euro.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Tērvetes novada domē līdz 2017. gada 13. aprīlim.

Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 2017. gada 30. novembrim. 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 

Tērvetes bibliotēkā visu aprīļa 
mēnesi skatāmas vairākas

radošu darbu izstādes: 
•	 Annas Brigaderes pamatskolas 

pirms skolas grupas “Lāčuki” pavasara 
saulītes zīmējumi (audz. Marita Eglīte)

•	 Fotoizstāde “Pavasaris” 
(autors Aivars Narvaišs)

•	 Kroņauces floristikas pulciņa darbu 
izstāde “No pavasara līdz ziemai” 

(vad. Antra Priede)  

Vēsma upīte,
Tērvetes bibliotēkas vadītāja

13. un 14. maijā Kroņaucē, 
mājās “Viestardi”

TULPJU SVĒTKI 
Svētku ietvaros no pl. 10.00
•	 varēsiet baudīt tulpju krāšņumu 

(aptuveni 400 šķirnes) 
•	 būs iespēja pasūtīt tulpju sīpolus
•	 notiks Tērvetes novada mājražotāju tirdziņš
•	 Kaimiņu un pašmāju novadu amatierteātru 

izrādes
•	 piedāvāsim uz ugunskura gatavotu zupu 

ikvienam
•	 aicinās radošās darbnīcas
•	 varēsiet piedalīties jautrās atrakcijās gan 

lieliem, gan maziem
•	 Svētku noslēgumā 14. maijā “Viestardu” 

saimnieces ceptā svētku kūka.  
Precīzāka informācija sekos turpmāk! 

Tērvetes novada dome atgādina, 

ka koku ciršana  NAV ATĻAUTA
laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. 

4. maijā  Baltā galdauta svētki 
Šogad Baltā galdauta svētkos tiks atklātas 

Latvijas valsts simtgades svinības! Aicinām Jūs 
savā ģimenē, pagalmā, draugu lokā vai darba 
kolektīvā svinēt šo dienu! 

4. maijā Iekšlietu ministrijas iniciētā tautas 
akcijā “Apskauj Latviju!” ap Latvijas robežu 
tiks veidota kā simboliska Latvijas garīguma 
sardze, iestādot 100 ozolus 43 Latvijas pierobežu 
teritorijās. Stādīšanas darbi tiks uzsākti šīs dienas 
pl. 9.00 vienlaicīgi no Rīgas divos virzienos un no 
četriem galējiem Latvijas punktiem. Arī Tērvetes 
novada pierobežas pagastos zaļos šie īpašie 
simtgades ozoli. 

Baltā galdauta svētku norises 
Tērvetes novadā: 

4. maijā pl. 11.30 pie Augstkalnes pagasta 
pārvaldes 
Kopīgi klāsim svētku galdu. Ikviens var iesaistīties 
galda klāšanā, atnesot arī sevis sarūpēto cienastu. 
Ar dziesmām un dejām svētkos sveiks Augstkalnes 
vidusskolas skolēni. 
pl.12.00 Tērvetes novada domes priekš sēdētājas 
Daces Reinikas uzruna. Simtgades ozola stādīšana 
akcijas “Apskauj Latviju!” ietvaros.
4. maijā pl. 13.00 pie Bukaišu pagasta pārvaldes
Latvijas pirmās simtgades liecinieki ir arī Bukaišu 
vecā ozolu parka 13 dižozoli un senā kastaņu aleja. 
Jaunais Melnā stārķa parks Bukaišos kļūs par 
nākamās simtgades liecinieku. Simtgades ozola 
stādīšana akcijas “Apskauj Latviju!” ietvaros ir kā 
slieksnis, uz kura satiekas pagātne ar nākotni.

Esi klāt Bukaišos un svini Baltā galdauta svētkus 
kopā ar mums! Klāsim baltu galdautu, liksim  
svētku galdā cienastu, stādīsim simtgades ozolu, ar 
SDK “Vārpa “ dejām un  izteiktajiem vēlējumiem 
sveiksim Latviju svētkos.
Bukaišu tautas namā pl.19.00
kinofilma CEPLIS (1972., režisors Rolands 
Kalniņš) - kinolentes modernā kvalitātē atjaunotā 
un digitalizētā versija. Ieeja -bez maksas
no 1. maija 
Tērvetes novada kultūras namā 
Izstāde “Es esmu Latvija”. 
«Es esmu Latvija» – ir valsts simtgades galvenais 
vēstījums. Latvija sākas mūsu mājās, mūsu ģimenē, 
ar katru no jums. 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 agrākajos gados.
Vai jums mājās ir savs īpašais 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, jūsu kristību  kleita, pirmās zeķītes, 
Tērvetes rakstu cimdi, tas viss iederēsies. Arī 
pirmā klasē darināts izšuvums derēs. 
Eksponātus izstādei gaidīsim līdz 23. aprīlim. 
Ja nepieciešams, aizbrauksim tiem pakaļ. 
Kontakttālrunis - 26413219, Ineta Strazdiņa
Paldies tiem, kas jau ir izrādījuši interesei un 
pieteikušies.   

Reģionālajam laikrakstam “Zemgale” – 50 
Š.g. 31. martā jaunatklātajā mašīnu muzejā Dobelē reģionālā laikraksta “Zemgale” kolektīvs 

bija pulcējis savus vistuvākos sadarbības partnerus, lai atskatītos uz 50 gadu garumā paveikto darbu. 
Redakcijas kolektīvu sveica arī Tērvetes novada dome un biedrība “Tērvetes mājražotāji”. 

Jubilejas reizē suminājām ikvienu laikraksta 
redakcijas darbinieku, tomēr īpaši PALDIES 
teicām korespondentei Edītei Bēvaldei, kas 
rūpējas, lai notiekošais Tērvetes novadā nokļūtu 
līdz katram Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
avīzes lasītājam!    

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novērtēts biedrības “Tērvetes mājražotāji un 
amatnieki” radošums 

18. martā biedrības “Tērvetes mājražotaji un 
amatnieki” dalībniekiem bija jāpārstāv sevi un 
Tērvetes novads Līvanos. Pilsētā ar saukli “Atslēga 
Latgales vārtos” norisinājās Latvijas Pašvaldību 
savienības 2016. gada konkurss  “Sabiedrība ar 
dvēseli- Latvija”. Par pārsteigumu pašiem, jau otro 
gadu pēc kārtas tikām virzīti šim konkursam ar 
Tērvetes novada finansētu un biedrības realizētu 
projektu “Mēs esam šeit!”, kā ietvaros tika 
izgatavotas un uzstādītas vienojošas ceļa norādes 
uz 5 mājražotāju saimniecībām, lai ikviens novada 
viesis skaidri zinātu ceļu pie mājražotājiem. 
Tādējādi mūspusē tiek veidots sakārtots un 
saprotams ceļa norāžu tīkls.

Kamēr paši mājražotāji pārstāvēja sevi un 
biedrību pasākumā “Rodi iedvesmu Tērvetē!”, man 
bija tas gods pārstāvēt Tērveti Līvānos, prezentējot 
2016. gadā izloloto projektu. Lai arī augstās 
godalgas nesaņēmām, tomēr pasākums ar Latgales 
viesmīlību pārsteidza un iedvesmoja. Viesi tika 
sagaidīti ar jestrām  folkloras grupas dziesmām, 
kuras pasākuma laikā nomainīja bērnu popgrupa 
“Sienāži”, grupa “Jauda”, kā arī vīru folkloras kopa 
„Rūžupis veiri”.

No katra reģiona tika virzīti projekti gan 
veicināšanas balvām, gan izvelēti 3 labākie projekti, 
par kuriem klātesošie uz vietas balsoja. Savukārt 
par augstāko vietu sīvā cīņā balsoja īpaša žūrija, 
kuras četru cilvēku sastāvā ietilpa arī apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli” valdes priekšsēdētajs 
Edvīns Bartkevičs un iniciatīvas Latvijā ieviesējs- 
Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis mūsu valstī 
Niko Opdams. Augstāko apbalvojumu šogad 
saņēma biedrības “Plaužezeram” realizētais 
projekts “Bērnu rotaļu laukums pie Plaužu ezera” 
Ogres novadā.

Paldies viesmīlīgajiem Līvānu saimniekiem par 
uzņemšanu! Paldies visiem projektu realizētajiem 
par par padarītajiem darbiņiem! Lai jaunas idejas 
rod spārnus, un iemiesojas nākamajos labajos sirds 
darbos!  

Monta Mantrova,
lauku attīstības konsultante Tērvetē

Lauku atbalsta dienesta Zemgales RLP 
darbinieki ar klātienes konsultācijām 

Tērvetes novadā būs sastopami:
Š. g. 11. maijā 

 no 10.00 – 12.00 Bukaišu pagasta bibliotēkā;
 no 13.00 – 15.00 Augstkalnes pagasta 

 pārvaldes ēkā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumos  zvanīt pa 
tālruni 26352751, Monta Mantrova, Tērvetes 

novada lauku attīstības konsultante. 


