
No pavasara – vasarā,
No rudens zelta – ziemā
Rit laiks un tas tev pasaka,
Ka esi savā vietā
Un ka tos laimes pakavus
Var rast pat ikdienībā.
/M.Svīķe/

Maiju Andersoni, Inaidu Jagučansku, 
Vaclavu Juhņeviču, Līgu Kļaviņu, 

Jāni Trakinu, Intu Cvetkovu, 
Valentīnu Petrilaiti, Veltu Puķīti no 

Klūnām, Aivaru Denišku, 
Guntaru Garneli, Sārtīti Strakšu, 

Broņislavu Tomaševiču
Stipru veselību un možu garu

80. dzimšanas dienā vēlam Ritai Bērziņai 
– Dimaševskai un 90. dzimšanas dienā 

Malvīnei Balgalvei!

Lai jubilāriem veselība un dzīvesprieks!
Tērvetes novada dome 

Veselību, sauli sirdī un 
dzīvesprieku vēlam ikvienam 

Tērvetes novada maija mēneša 
jubilāram! Īpaši sveicam:

Mātes diena ir vēl viena brīnišķīga 
iespēja pateikties savai mātei 

par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš 
pirmā dzīves mirkļa līdz šodienai.

Lai sirsnīga un pateicīgu jūtu 
piepildīta katrā mājā ir 

Mātes diena!

Visas Tērvetes novada māmiņas sirsnīgi 
svētkos sveic

Tērvetes novada dome 

Pie mātes bērns, pie sava bērna - māte:
Nav laimes lielākas!
Nav citu jūtu,
Kas augstākas kā mātes godība,
Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.
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Soli tuvāk Latvijas simtgadei
4. maijā aizsākas Latvijas simtgades svinības. 

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas 
otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, 
pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR 
Augstāka padome pieņēma deklarāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu. Pulcēties uz 
Baltā galdauta svētkiem tika aicināts ikviens. Tieši 
baltais galdauts ir vienotības un kopā sanākšanas 
simbols gan ģimenei, gan darba kolektīviem, gan 
latviešu tautai.

Šogad šī diena bija jau īpašāka, jo Baltā galdauta 
svētku ietvaros izskanēja aicinājums “Apskauj 
Latviju!”. Latvijas 45 pierobežas pašvaldībās 
noteikta laika secībā tika stādīti simtgades ozoli, 
simboliska Latvijas garīguma sardze. 

Divi no simts ozoliem tagad zaļos arī mūsu 
novadā – Augstkalnē jaunajā parkā pie pagasta 
pārvaldes un Bukaišos līdzās Melnā stārķa parkam.

Augstkalnē svētku galdā tika celti gan 
pašvaldības, gan  svētku apmeklētāju nestie cienasti. 
Klātesošos gan ar dzejas rindām, gan ar dziesmām 
un dejām sveica Augstkalnes vidusskolas skolēni. 
Saulainā diena lieliski papildināja svētku noskaņu. 
Nozīmību dienai piešķīra ozola stādīšanas brīdis.  

Jaunsargiem ejot priekšgalā, svētku dalībnieki, 
dziedot Augstkalnes vidusskolas himnu, gājienā 
devās uz parku. 

Simtgades ozolu Augstkalnē stādīja 2004. 
gadā dzimušie bērni kopā ar Augstkalnes pagasta 
iedzīvotāju Gunti Dudi, kas Latvijai iestādījis 
vairākus ozolus, bet savā dzimtajā pagastā šis ir 
viņa pirmais stādītais ozols. 

Šie bērni ir Augstkalnes  jaunā parka vienaudži. 
Parkā pirmie kociņi tika iestādīti tieši 2004. gadā, 
atsaucoties eksprezidentes Vairas Vīķes Freibergas 
aicinājumam. Tagad parkā zaļos arī simtgades 
ozols. 

To atrast būs viegli, jo blakus tam īpaša 
simtgades norāde. 

Klātesošos uzrunāja Latvijas valsts simtgades 
radošās padomes pārstāve, Lielās talkas kustības 
vadītāja, biedrības „Pēdas” valdes priekšsēdētāja 
Vita Jaunzeme. 

Iekšlietu ministrijas pārstāvis Kaspars Rekscs 
pasniedza Apliecinājumu jaunsargiem, tā uzticot 
viņiem rūpes par ozolu. 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika svētku viesiem simboliski pasniedza 
Tērvetes maizes kukulīti. 

Augstkalnē, vecajā parkā aug mazie, 2015. 
gadā akcijā “Ozolu stāsts” no ozolzīlēm izaugušie 
mazie ozoliņi. Arī tie tiks stādīti par godu Latvijas 
simtgadei Tērvetes novada sētās, pagaidām tiem 
vēl mazliet jāpaaugas. Ozols ir simboliska zīme 
aizsākumam un turpinājumam. Par to stāstam 
savā ozolu stāstā. 

Arī Bukaišos ozoliem īpašs stāsts. Vecā ozolu 
parka 13 dižozoli un senā kastaņu aleja ir Latvijas 
pirmās simtgades liecinieki. Melnā stārķa parks 
Bukaišos kļūs par nākamās simtgades liecinieku. 
Simtgades ozola stādīšana ir kā slieksnis, uz kura 
satikties pagātnei ar nākotni. 

Akcijas “Apskauj Latviju!” ozolu Bukaišos 
stādīja Skaidrīte Urbāne un kādreizējais Bukaišu 
pagasta vadītājs, šobrīd Tērvetes novada domes 
izpilddirektors Māris Berlands, kuplā svētku 
apmeklētāju pulka ieskauti. 

Pie ozola saknēm tika ierakts vēstījums 
nākamajām paaudzēm, ar kuru klātesošos 

iepazīstināja Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja 
Sandra Latiša. 

Izskanēja paldies visiem bijušajiem Bukaišu 
pagasta vadītājiem – Laimonim Jantonam, 
Edvīnam Beržinskim, Mārim Berlandam un 
Maijai Bērziņai. Tieši viņiem tika uzticēts šai dienā 
kopīgi iedegt svētku ugunskuru. Svētki turpinājās, 
skanot folkloras kopas “Dimzēns” dziesmām un 
senioru deju kopai “Vārpa” izdejojot latvju dančus. 
Svētku galdu rotāja cienasts. Daļa no gardumiem 
bija tapusi iepriekšēja dienā, kopā pie cepeškrāsns 
rosoties uzņēmīgajām Bukaišu saimniecēm. 

Visu dienas mirkļu kopsumma, gan 
nozīmīgais notikums, gan ikviens cilvēks ar savu 
vēlmi piedalīties, katrs smaids - tas viss kopā radīja 
svētkus! Un svētki mūs vieno! Paldies ikvienam, 
kas ar savu klātbūtni vai līdzdarbošanos vēlējās šos 
svētkus radīt, lai visi varam būt kopā!   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Foto - Anda Sirsone un Inita Roze

Augstkalnē

Tērvetes novada klutūras namā

Annas Brigaderes pamatskolā

Bukaišos

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 27. aprīlī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Domes sēdē piedalījās visi deputāti, darba kārtībā 
izskatīšanai bija iekļauti 12  jautājumi.

     Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda  ziņojums 

par pašvaldības darbu
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 1. 

ceturksnī
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 4 551 

070 EUR  izpilde uz 31.03.017.  ir  1 190 711 EUR, kas 
sastāda  26.16 %, t.sk.: 

•	 nodokļu ieņēmumu plāns 2 126 561 EUR, izpil-
de  575 638 EUR (27 %),

•	 nenodokļu ieņēmumu plāns 88 160 EUR, izpil-
de 5804 EUR (6.6 %),

•	 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 
plāns 1 015 390 EUR, izpilde 277 293 EUR (27.3 
%),

•	 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 
1 320 959 EUR, izpilde  331 976 EUR (25.1 %).

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 
18.34%, jeb izlietoti 914 168 EUR no plānotiem 4 983 231 
EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 
19.3%,  bet kapitāliem izdevumiem izlietoti 1.2% no 
plānotiem izdevumiem.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017.
gadam ir 160 907 EUR, uz 31.03.2017. plāns izpildīts par 
26.46 %, t.sk. dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāna 
izpilde ir 46,3 %. No plānotajiem autoceļu fonda līdzekļu 
ieņēmumiem saņemti 25%. 

Speciālā budžeta izdevumu plāna izpilde 
1.ceturksnī ir 3 %

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas 
līdzekļu atlikums ir  8047 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 
31.03.2017. sastāda 1 983 339 EUR. 
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.

Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu 
izlietojums 2017. gadā  

Uz 31.03.2017. izlietoti 6888 EUR, t.sk. Augstkalnes 
pagastā - 2252 EUR, Bukaišu pagastā – 1222 EUR, 
Tērvetes pagastā – 3415 EUR. Līdzekļi izlietoti 
galvenokārt sniega šķūrēšanai un ceļu greiderēšanai. 

 24. aprīlī tika izsludināts iepirkums “Tērvetes novada 
attīstības programmas 2018.-2024. gadam un Tērvetes 
novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam 
izstrāde”. Teritorijas plānojums un attīstības programma 
izstrādājama atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darba 
uzdevumam. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz 
līdz 8. maijam.

 5. aprīlī cenu aptaujas rezultātā noslēgts būvdarbu 
līgums ar SIA “Skorpions VS” par Tērvetes brīvdabas 
estrādes vienkāršoto atjaunošanas darbu veikšanu. 
Būvdarbu izmaksas sastāda 24 029 EUR, t. sk. PVN. 
Finansējums šim mērķim 20 000 EUR apmērā tika 
piešķirts no valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas 
pašvaldību pasākumiem” 2017. gadā piešķirtā 
finansējuma pašvaldības pasākumam „Brīvdabas 
estrādes atjaunošana”. Atlikusī finansējuma daļa tiks segta 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbus paredzēts 
pabeigt līdz 31. maijam. 

 Saskaņā ar Tērvetes novada domes un AS “Latvijas 
valsts meži” 2017. gada 30. martā noslēgto Līgumu par 
tiesībām ierīkot Tērvetes novada mājražotāju pārtikas 
izstrādājumu tirdzniecības vietu Latvijas valsts mežu 
dabas parka teritorijā, 5. aprīlī tika noslēgts līgums 
ar SIA “SkorpionsVS” par tirdzniecības vietas izbūvi. 
Tirdzniecības vietā varēs realizēt Tērvetes novada 
mājražotāju un vietējo lauksaimniecības produktu 
ražotāju ražotos pārtikas produktus.  Būvniecība 
pabeigta 25. aprīlī, ievērojot līgumā noteiktos termiņus. 
Darbu izmaksas 5932 EUR, t. sk. PVN.

 11. aprīlī noslēdzās iepirkums  “Notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu “Labrenči” pārbūve”. Tika saņemti trīs pre-
tendentu piedāvājumi.  SIA “GATE L” piedāvāja pārbūvi 
veikt par 48 359 EUR, SIA “Siltumkomforts” par 49 606 
EUR, bet SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas” par 47 683 
EUR, t. sk. PVN.

Iepirkumu komisija, izskatot pretendentu iesniegtos pie-
dāvājumus un konstatējot, ka piedāvājums ar viszemāko 
cenu, kas atbilst iepirkuma prasībām ir iesniedzis SIA 
“Ekostandarts Tehnoloģijas” un pretendents nav izslē-
dzams no dalības iepirkumā, atzīst, ka par iepirkuma 
uzvarētāju ir atzīstams SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas” 
par augstāk minēto cenu. Būvniecības finansēšanai tiks 
izmantoti pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu lī-
dzekļi, kā arī daļēji izmaksas tiks segtas no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Būvdarbu izpilde paredzēta trīs ka-
lendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.

 13. aprīlī cenu aptaujas rezultātā noslēgts būvdarbu 
līgums ar SIA “Skorpions VS” par Augstkalnes pagasta 
Mežmuižas pils ieejas kāpņu un terases atjaunošanas 
darbu veikšanu. Būvdarbu izmaksas ir 19 224 EUR, 
t. sk. PVN. Finansējums šim mērķim 8583 EUR tika 
piešķirts no valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas 
pašvaldību pasākumiem” 2017. gadā piešķirtā 
finansējuma pašvaldības pasākumam “Augstkalnes 
pagasta Mežmuižas pils terases atjaunošana”. Atlikusī 
finansējuma daļa tiks segta no pašvaldības budžetā 
šim mērķim plānotajiem  līdzekļiem. Darbus paredzēts 
pabeigt līdz 31. maijam.  

 18. aprīlī ir saņemts  Valsts būvniecības kontroles 
atzinums par SAC “Tērvete” ēkas “Mežmalieši” eksplua-
tācijas pārbaudi. Atzinumā ir norādīti turpmāk veicamie 
pasākumi ēkas tehniskā  stāvokļa uzlabošanai. 

 19. aprīlī notika SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērve-
te”” dalībnieku sapulce, kurā tika izskatīti vairāki ar SIA 
darbību saistīti jautājumi. Kā būtiskākie  tika pieņemti 
lēmumi  par SIA  «Rehabilitācijas centrs «Tērvete»» 2016. 
gada pārskata apstiprināšanu  un peļņas sadali. Atbilstoši 
Tērvetes novada domes 2016. gada 24. marta noteikumu 
«Kapitālsabiedrībā, kurā Tērvetes novada pašvaldībai ir 
izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas 
noteikšanas un izmaksāšanas kārtība» nosacījumiem, di-
videndes nav nosakāmas un sabiedrības peļņa ir novirzā-
ma sabiedrības attīstībai. Tika nolemts 2016. gada peļņu 
56 808 EUR  apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai.    
Sapulces noslēgumā SIA «Rehabilitācijas centrs «Tērve-
te»» valdes priekšsēdētājs informēja par paveikto 2017. 
gada 1. ceturksnī.  Nozīmīgākie pasākumi: 
•	 noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu «Par 

sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpoju-
mu sniegšanu un apmaksu». Finansējuma apjoms 
2017. gadam  626 716 EUR.

•	 noslēgts līgums ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi par 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Jel-
gavas pilsētas administratīvajā teritorijā mītošajiem 
klientiem. Plānotais apjoms - 42 pacientu rehabilitā-
cija par kopējo summu  17 460 EUR.  

•	 2017. gada 1. ceturksnī ir  pabeigti iepirkuma «Re-
habilitācijas centrs «Tērvete»» ēkas atjaunošanas 
otrās kārtas  darbi par kopējo summu 63 486 EUR,  
pabeigti divi grāmatvedības telpu remonti par sum-
mu 16 923 EUR, kā arī vienas  zemūdens masāžas  
vannas telpas atjaunošana par summu 10 285 EUR.   

Informatīvi - uz šo brīdi centrā strādā 60 darbinieki.
 Laikā no 26. - 30. aprīlim Attīstības nodaļas vadītāja 

Linda Mierlauka  pēc Zemgales plānošanas reģiona 
uzaicinājuma piedalījās  pasākumā “Zemgales dienas Īrijā  
2017”. Pasākums “Zemgales dienas Īrijā 2017”  tiek rīkots 
sadarbībā ar latviešu biedrības Īrijā “LatWest” un Latvijas 
vēstniecības Īrijā atbalstu, kā projekta “Reģionālās 
dienas Īrijā 2015-2018” aktivitāte. Pasākuma mērķis ir 
vērsts,  sagaidot Latvijas 100 gadi , stiprināt valsts gribu, 
piederības sajūtu un stimulēt sadarbību. Pasākuma laikā 
bija plānots tikties ar Īrijas pašvaldību pārstāvjiem, 
izveidojot Zemgales stendu, parādīt, ko ražo Zemgalē, 
arī Tērvetē, tādejādi veicinot attiecības starp Īriju un 
Latviju arī kultūras, izglītības un sporta jomās. Vizītes 
laikā bija plānota arī piedalīšanās seminārā - diskusijā 
Dublinā ar Īrijas pašvaldību savienības pārstāvjiem. Uz 
komandējumu attiecināmos izdevumus 80% apmērā 
apmaksās Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA).  

 Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 
izpilddirektora 2017. gada 6. aprīļa  rīkojumu, atkārtoti 
izsludināts konkurss uz jaunveidojamās iestādes 
“Tērvetes namsaimnieks” vadītāja amatu. Sludinājums 
par konkursu ir publicēts Tērvetes novada mājas lapā 
un Nodarbinātības Valsts aģentūras vakanču portālā. 

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 8. 
maijam.

  Projektu izstrāde 
Latvijas Pašvaldību savienības organizētā pasākuma 

ietvaros “Meža dienas 2016. - 2018. Idejas-pašvaldību 
labie darbi parkos Latvijas 100 - gadei “ ietvaros Tērvetes 
novadā Augstkalnē Mežmuižas parkā tiks  uzstādīti divi 
koka soli un divas atkritumu urnas.  Soli un urnas tiks 
izgatavoti LVM galdniecībā par kopējo 2017. gadam 
piešķirto finansējumu 500 EUR, t. sk. PVN.   

2017. gada 25. aprīlī noslēdzās iepirkums mentora 
pakalpojumam projekta „PROTI un DARI!” ietvaros. 
Piedalījās divi pretendenti, izvēlēta Liene  Briedīte, kas 
piedāvāja zemākas izmaksas. Liene šajā projektā darbojās 
kā mentors arī 2016. gadā.

Tiek gatavots projekta pieteikums 
VARAM izsludinātajā ESF specifiskā atbalsta 
mērķa  3.3.1.  “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu 
atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” projektu 
konkursam. Tērvetes novada domes projekta „Atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” ietvaros 
tiek gatavota dokumentācija iepirkumam par izmaksu 
- ieguvumu analīzes izstrādi, kas ir projekta pieteikuma 
pielikums.

Uzņēmējdarbības speciālistes Montas 
Mantrovas ziņojums par 2016. gadu
 Laika posmā no 1991. – 2017. gadam (pēc Lursoft 

datiem) Tērvetes novada teritorijā reģistrētas: 
•	 26	biedrības,	uz	26.04.2017.	palikušas	–	25;
•	 2	nodibinājumi,	uz	26.04.2017.	–	1;
•	 81	 SIA,	 uz	 26.04.2017.	 –	 70,	 t.sk.	 2016.	 gadā	

reģistrētas	2	jaunas;
•	 2	akciju	sabiedrības;
•	 14	individuālie	komersanti,	uz	26.04.2017.	–	7;
•	 20	individuālie	uzņēmumi,	uz	26.04.2017.	–	12;
•	 313	zemnieku	saimniecības,	uz	26.04.2017.	–	200;
•	 5	kooperatīvās	sabiedrības,	uz	26.04.2017.	–	3.

 Viena no aktīvākajām biedrībām, kas nodibināta 
2014. gada nogalē ir biedrība “Tērvetes novada 
mājražotāji un amatnieki”, kas,  piedaloties dažādās 
aktivitātēs, 2016. gadā jau devusi savu artavu Tērvetes 
novada vārda  popularizēšanā:
•	 Projekta “Mēs esam šeit!” izstrāde, kas īstenots sa-

darbībā ar Tērvetes novada domi, ir atzinīgi novērtē-
ta Latvijas Pašvaldību savienības konkursā “Sabied-
rība ar dvēseli”. Tā rezultātā 5 biedrībā iesaistījušās 
saimniecības ieguva vienotas ceļa norādes uz savu 
atrašanās	un	darbošanās	vietu;

•	 Atjaunotā	Labrenču	 tirgus	aktivitātēm	 ir	 izgatavots	
bērnu	karuselis;

•	 Uzsākta	 pārtikas	 preču	 tirdzniecība	 pie	 ieejas	
Tērvetes	dabas	parkā;

•	 	Sadarbībā	ar	Tērvetes	novada	aktīvajiem	jauniešiem	
un BM studio Bauska izveidota  filma par biedrību 
“Tērvetes	mājražotāji	&	amatnieki”;	
Biedrība iesaistījusies arī dažādu citu projektu 
realizēšanā.

Uzņēmējdarbības pārstāvji ir iesaistījušies:
 Diskusijās, kad Tērvetes novadā marta mēnesī 

viesojās	zemkopības	ministrs	J.	Dūklavs	un	ZM	parstāvji;
 Uzņēmēji ir atsaukušies aicinājumam uz savstarpēju 

tikšanos, lai diskutētu par pašvaldības grants ceļiem, 
kam	nepieciešams	remonts;

 tika turpināta tradīcija doties vizītēs pie novada 
uzņēmējiem. 2016. gadā apmeklējām: SIA “SIGUS B”, 
z/s “Blīkšķi”, SIA HANSA UNI, LKS “Dāmnieki”.

 Uzņēmēji piedalās izstādēs un svētkos: Balttour 
2016, Riga Food 2016, Uzņēmēju dienas Zemgalē, 
Tulpju svētki “Viestardos”, Traktordiena 2016, Zemgaļu 
svētki 2016, Tērvetes novada svētki 2016.

 Uzsākot skolas gaitas, pie Tērvetes novada 
uzņēmējiem ar karjeras iespējām laukos iepazīstas 
abu novada skolu 7.-9. klašu audzēkņi. Šīs vizītes nu 

jau tradicionāli tiek organizētas skolu Karjeras dienu 
ietvaros.

 Pie Tērvetes lielākiem un mazākiem uzņēmējiem 
pēc pieredzes braukuši Daugavpils, Amatas, Jaunpils un 
Bauskas novadu uzņēmēji, kā arī amatnieku biedrība 
“Rūzele” no Rūjienas novada. Vislielākā interese tikusi 
izrādīta par biedrības “Tērvetes novada mājražotāji un 
amatnieki” izveidi un darbību.

 Tērvetes novadā viesojušies arī interesenti no 
ārvalstīm - Moldovas un Ukrainas.

  2016. gadā sevi pieteikuši 2 jauni uzņēmēji:
•	 SIA	“Tērvetes	tauriņi”;
•	 “Mana	aptieka”	Augstkalnes	pagastā

 A/S “Tērvetes AL”  ieguva balvu konkursā 
“Videi draudzīgākais uzņēmums”. Balva iegūta divās 
nominācijās - nominācijā “Gada izaugsmes balva - 
gada veiksminieks” un  nominācijā   “Lielākais  alus 
tirdzniecības kāpums veikalu grupā”,

 A/S “Tērvete” piedalījās Zemgales plānošanas 
reģiona Uzņēmējdarbības centra organizētā pirmā 
Zemgales reģiona 22 novadu uzņēmēju godināšanas 
ceremonijā “Gada uzņēmējs 2016 Zemgalē”,

 A/S “Tērvete” un novada domes priekšsēdētāja 
bija uzaicināti un piedalījās Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98. gadadienai veltītā svinīgajā 
pieņemšanā pie valsts prezidenta Rīgas pilī,
* 2016. gada nogalē pie Tērvetes novada uzņēmējiem 
viesojās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi Ivetu Vējoni. 

Domes priekšsēdētāja iepazīstināja deputātus ar 
Tērvetes novada attīstības programmas 2012. – 2018. 
gadam uzraudzības pārskatu, vēršot uzmanību  tā 
struktūrai, kas ietver pašreizējās situācijas raksturojumu, 
rezultatīvo rādītāju un investīciju plāna analīzi, 
atbilstoši plānošanas dokumenta stratēģiskajai daļai. 
Domes priekšsēdētāja informēja, ka pilns šī dokumenta 
izklāsts pieejams Tērvetes novada pašvaldības www.
tervetesnovads.lv.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
 Dome apstiprināja Tērvetes novada domes 

noteikumus  „Tērvetes novada bāriņtiesas Ētikas 
normas”. Sēdē tika apstiprināti arī Tērvetes novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 4   “Grozījumi Tērvetes 
novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 8 „Par pabalstiem ārkārtas situācijā, 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei””, kas paredz izmaiņas izmaksājamo 
pabalstu apmēros. Turpmāk paredzēts palielināt 
pabalstu līdz 5 euro pirmsskolas izglītības bērnu 
Ziemassvētku paciņām un represētajām personām 
piešķirt pabalstu 35 euro apmērā. 

 Deputāti apstiprināja Tērvetes novada kultūras nama 
organizēto pasākumu ieejas maksu cenrādi.

 Pamatojoties uz 2017. gada 4. aprīļa Annas 
Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas ”Sprīdītis” vecāku padomes un vecāku 
parakstītu iesniegumu,  uzklausot skolas direktora 
Aldi Tisenkopfu un pirmsskolas grupas metodiķes  
Lindu Kuduli argumentāciju, Tērvetes novada 
dome pieņēma lēmumu - Noteikt  pilna laika 
slodzi kvalificētai skolas māsai  Annas Brigaderes 
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”  
ar 2017. gada  1. septembri.

 Dome lēma par nekustamā īpašuma „Godiņi”, 
Bukaišu pagasts, un “Viesturi”, Bukaišu pagasts, 
sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu atdalītajam 
zemes gabalam, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Četri lēmumi tika pieņemti par pašvaldībai 
piekritīgas zemes piešķiršanu nomā.

 Dome pieņēma lēmumu - atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokļa īpašumu Nr. 69, “Labrenči”, Tērvete, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 
cenu EUR 3015,00.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Tērvetes novada dome  

aicina darbā daiļdārznieku
multifunkcionālās ēkas “Zelmeņi” teritorijas 

apstādījumu kopšanai, ēkas telpaugu kopšanai 
un pasākumu telpu noformēšanai (floristika).

Iesniegumu un CV sūtīt uz e- pasta adresi  
tervetesnd@zemgale.lv  vai nogādāt Tērvetes 

novada dome, adrese ” Zemeņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, LV-3730

Sīkāka informācija pa tālruni  26552303 
(izpilddirektors Māris Berlands).  

Tērvetes novada būvvalde informē, ka Zelmeņu ciema teritorijā laika posmā no 2017. gada 15. maija līdz 
16. jūnijam plānojas elektroapgādes kabeļu nomaiņa, kas paredz rakšanas darbus.  

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.
Aicinām interesentus uz konsultācijām! 

Informējam iedzīvotājus! 
Lai gan 2017. gada 30. martā ir beidzies 

iesniegšanas termiņš atklātajam konkursam “Atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Tērvetes 
novadā”, iepirkuma rezultāti vēl nav apstiprināti, 
vēl nav pieņemts lēmums par turpmāko atkritumu 
apsaimniekotāju.

Neskatoties uz iespējamajiem iepirkuma rezultātiem, 
esošais atkritumu apsaimniekotājs SIA  “CleanR” turpinās 
veikt atkritumu izvešanu vēl vismaz līdz 31. jūlijam.

Par turpmāko informēsim jūnija mēneša izdevumā 
“Laikam līdzi”. 

Māris Berlands, 
Tērvetes novada domes izpilddirektors

Noslēdzies Tērvetes novada domes 
2017. gada projektu konkurss “Mēs 
– Tērvetes novadam” 

Pateicoties iedzīvotāju un biedrību atsaucībai, 
konkursam tika iesniegti 4 projekti. Projekti tiks izvērtēti 
projektu konkursa izvērtēšanas komisijā.

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Dzeguzēni” 
iesniedza projektu “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma 
izveide Augstkalnes pagastā Dzeguzēnos”. 

Projekta mērķis – Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, 
pilnvērtīgu un drošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu 
laukumu ar divu veidu šūpolēm, divu veidu kāpšļiem, 
slidkalniņu un smilšukasti. Projekta plānotās izmaksas 
1052 euro.

Biedrība “Mežmuižas Mežrozītes” iesniedza 
projektu “Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”.

Projekta mērķi – Baltu vienības dienā popularizēt 
un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot 

prasmes - stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, 
apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, 
kultūras un vēstures norises.

Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru 
un diktafonu. Projekta plānotās izmaksas 395 euro.

Biedrība “Labrenči” iesniedza projektu “Aktīvs 
sportists liels un mazs”.

Projekta mērķis – Turpināt daudzdzīvokļu mājas 
“Labrenči” Tērvetes pagastā pagalma labiekārtošanu 
atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, veidojot 
daudzfunkcionālu vidi aktīvām atpūtas iespējām.

Projekta rezultātā plānots iegādāties futbola vārtus 
ar tīklu, basketbola grozu, atjaunot pludmales volejbola 
laukumu, uzstādīt tīklu un solu drēbju novietošanai. 
Iegādāties volejbola, basketbola un futbola bumbas. 
Projekta plānotās izmaksas 823 euro.

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 
iesniedza projektu “Materiāltehniskās bāzes 
papildinājums biedrībai”.

Projekta mērķis – Turpināt veidot biedrības koptēlu, 
pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma 
izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un 
uzņēmumus.

Projekta rezultātā plānots papildināt 2015. gadā 
izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot 
esošo un izveidot vēl vienu jaunu baneri. Tiks iegādāts 

lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai 
tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam. Projektā 
plānotās izmaksas 843 euro.  

Informāciju apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Pašvaldību vēlēšanas

Esi atbildīgs! Nāc un piedalies! Izdari izvēli par sevi un Tērvetes novadu!

LIELAJĀ TALKĀ vienoti PAR ZAĻU TĒRVETES NOVADU

Tērvetes novada domes darbinieki īpašu 
uzmanību veltīja Kristapa Helmaņa takai, kas 
atrodas Tērvetes vēsturiskajā centrā un ved gar 
Tērvetes baznīcu līdz pat purviņam.

Interešu klubiņš “Kamenītes” aktīvi darbojās 
dabas parkā Tērvetē.

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās jāievēl 
deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti

VēLēšAnU IECIRKņA noSKAIDRošAnA 
Un MAIņA

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots 
Vēlētāju reģistrs. 3.jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs  ir 
reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī. 

Aicinām pievērst uzmanību iepriekš pa pastu 
saņemtajās vēstulītēs norādītajam Vēlēšanu iecirknim 
un tā adresei. Ja vēlies līdz 16. maijam vēlētāji var 
izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru 
citu iecirkni  savā pašvaldībā vai  pašvaldībā, kur 
vēlētājam pieder nekustamais īpašums. 

VēLēšAnU IECIRKņI 
TēRVETES noVADā

Novada administratīvā teritorija/ iestāde Iecirkņa umurs Iecirkņa adrese
Augstkalnes pagasts, Bērnudārzs 440. „Zvaniņi”, Augstkalne
Bukaišu pagasts, Bukaišu Tautas nams 441. „Lidoņi”, Bukaiši
Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes pagasta pārvalde 432. „Sprīdītis”, Kroņauce
Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novada kultūras 
nams 439. „Zelmeņi”, Zelmeņi

BALSošAnAS DoKUMEnTI
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 
nepieciešama pase vai personas apliecība.

BALSošAnAS KāRTīBA
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt 

iecirknī, no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā

atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs 
vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Iecirkņu darba laiks 
2017. gada 3. jūnijā, pašvaldību vēlēšanu 

dienā, ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. 

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas 
dienā varēs nobalsot iepriekš.

31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00

Informāciju sagatavoja:
Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

Dace Vācere

Tērvetes novada domes vēlēšanām ir iesniegti 
un reģistrēti divi kandidātu saraksti

1. Vēlētāju apvienības “Mūsu mājas ir te” ar 12 
deputātu	kandidātiem;

2. Nacionālā apvienības “Visu Latvijai”- 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ar 9  deputātu 
kandidātiem.

Vēlētāju apvienība  „Mūsu mājas ir te”
Deputātu kandidāti:

1. Dace Reinika
2. Ieva Krūmiņa
3. Arvīds Bruss
4. Normunds Namnieks
5. Linda Karloviča
6. Indriķis Vēveris

7. Sandris Laizāns
8. Dzintra Sirsone
9. Ruta Vazdiķe
10. Aldis Tisenkopfs
11. Ainārs Miķelsons
12. Indra Vilsone

VēLēTāJU APVIEnīBAS „MūSU MāJAS IR 
TE” PRoGRAMMA

Strādājot četrus gadus vienotā komandā ar apvienību 
„Līdzi laikam”, esam apvienojušies, lai kopīgi īstenotu 
novada attīstībai izvirzītos mērķus. Turpināsim strādāt 
tā, lai veicinātu novada izaugsmi, kas balstīta uz Tērvetes, 
Augstkalnes un Bukaišu pagasta līdzāspastāvēšanu, 
lēmumus pieņemot atklāti un demokrātiski. Veidosim 
kopīgu Tērvetes novada tēlu, saglabājot katras apdzīvotas 
vietas vienreizīgumu. Mēs esam pierādījuši, ka varam 
savā novadā veiksmīgi pastāvēt un attīstīties, kā arī 
sadarboties ar citiem novadiem, tādēļ esam pret jaunām 
reģionālām reformām. 
noVADA ATTīSTīBA Un UZņēMēJDARBīBA 

1. Turpināsim maksimāli piesaistīt ES fondus 
un pašvaldības līdzekļus novada attīstībai, veicinot 
kvalitatīvāku ceļu uzturēšanu, ēku siltināšanas procesu 
novadā, atbalstot nevalstisko organizāciju darbību. 

2. Lai atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvas, turpināsim 
organizēt pašvaldības mazo projektu konkursus. 

3. Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā, apspriešanā. 

4. Aktivizēsim senioru iesaistīšanu pašvaldības 
sabiedriskajā dzīvē. 

5. Veicināsim ar tūrismu saistīto pakalpojumu 
attīstību, popularizēsim Tērvetes novada vārdu Latvijā 
un ārpus tās robežām. 

6. Turpināsim darbu pie vides sakārtošanas, 
veicināsim privātīpašumu teritoriju sakopšanu, 
turpināsim sakoptāko īpašumu izvērtēšanu. 

7. Atbalstīsim un aktīvi sadarbosimies ar novada 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem: 

7.1. ātri un operatīvi risināsim jautājumus, kas 
saistīti	ar	uzņēmējdarbības	attīstīšanu;	

7.2.	apmaksāsim	dalību	lielākās	izstādēs	un	tirdziņos;	
7.3. atbalstīsim lauksaimniecisko ražošanu, veicinot 

vietējo tirdziņu attīstību, kur realizēt savu 
saražoto	produkciju;	

7.4. atbalstīsim nodokļu atlaides piemērošanu, 
uzsākot uzņēmējdarbību Tērvetes novadā. 

8. Turpināsim darbu pie komunālo pakalpojumu 
jomas sakārtošanas, izveidojot pašvaldības iestādi 
komunālo pakalpojumu sniegšanai novada iedzīvotājiem. 

9. Pastiprināti pievērsīsimies atkritumu šķirošanas 
problēmai, izveidojot jaunus dalīto atkritumu savākšanas 
laukumus. 

10. Izsvērti rīkosimies, nosakot tarifus un cenas 
komunālajiem maksājumiem. Sadarbosimies ar 

māju iedzīvotājiem pašvaldības daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanā. 

11. Turpināsim izdot bezmaksas informatīvo 
izdevumu „Laikam līdzi”. 

12. Sniegsim informāciju iedzīvotājiem par novada 
budžeta līdzekļu izlietojumu.

SoCIāLIE JAUTāJUMI 
1. Atbalstīsim ģimenes ar bērniem: 
1.1. no 2018.gada 1. septembra novadā deklarētiem 

pirmās klases skolēniem nodrošināsim 
pabalstu	 izglītībai;	 ikgadējo	 pabalstu	 izglītībai	
nodrošināsim arī maznodrošināto ģimeņu 
bērniem;	

1.2. palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu 
līdz 170 eiro, ja abi vecāki un jaundzimušais 
deklarēti	pašvaldībā;	līdz	120	eiro,	ja	pašvaldībā	
deklarēts	jaundzimušais	un	viens	no	vecākiem;	
ja ģimenē piedzims dvīnīši vai trīnīši, pabalstu 
attiecīgi	divkāršosim	vai	trīskāršosim;	

1.3. turpināsim brīvpusdienu piešķiršanu novada 
skolu audzēkņiem, kuri apgūst obligātās 
izglītības	programmu;	

1.4. turpināsim daļēji dotēt pusdienas arī tiem 
pašvaldībā deklarētiem bērniem, kuri mācās 
citu	novadu	skolās;	

1.5. turpināsim ierīkot bērnu rotaļu laukumus vietās, 
kur tie visvairāk nepieciešami. 

2. Veicināsim audžuģimeņu attīstību novadā. 
3. Turpināsim veidot vienotu sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas sistēmu novadā, nepazeminot tās kvalitāti. 
Atbalstīsim SAC ”Tērvete” un RC ”Tērvete” darbību. 

4. Sumināsim novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves 
jubilejās. 

DRošīBA 
1.Strādāsim, lai izveidotu jaunas gājēju pārejas un 

uzstādītu ātruma ierobežojuma zīmes vietās, kur tas 
visvairāk nepieciešams. 

2. Nodrošināsim drošu piekļuvi pirmsskolas grupai 
„Sprīdītis”. 

IZGLīTīBA, KULTūRA Un SPoRTS 
1. Stiprināsim skolu materiāli tehnisko bāzi un 

rūpēsimies par izglītības kvalitāti, radot iedzīvotāju vēlmi 
skolot bērnus novada skolās. 

2. Strādāsim pie lokālā un nacionālā patriotisma 
ieaudzināšanas skolēnos, jauniešos, atzīmējot svētkus, 
organizējot atceres dienu pasākumus novadā. 

3. Nodrošināsim atbalstu jauniešu centra darbībai. 
4. Saglabāsim un atbalstīsim esošos mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvus, amatu pulciņus un bibliotēkas. 
5. Veicināsim kultūras un sporta dzīves daudzveidību, 

novērtēsim un atbalstīsim iniciatīvas un idejas kultūras 
un sporta dzīves paplašināšanā un uzlabošanā. 

6. Izveidosim jaunu multifunkcionālu āra sporta 
laukumu pie Augstkalnes vidusskolas.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Deputātu kandidāti
1. Anitra Skalbiņa
2. Linda Kudule
3. Gundars Lācis
4. Augēnija Rulle
5. Valda Prīliņa

6. Kaspars Kūriņs
7. Vita Vēvere
8. Madara Darguža
9. Kārlis Krievkalns

nACIonāLāS APVIEnīBAS „VISU 
LATVIJAI!” – „TēVZEMEI Un BRīVīBAI/

LnnK” PRoGRAMMA
Tik tāds, kas sevi atbildīgu jūt, var kalps un arī 

valdnieks reizē būt.  /A.Brigadere/

Mēs dzīvojam vietā, kuru apdzīvojuši dižie zemgaļi, 
kas gudri apsaimniekoja savu zemi, domādami par 
to, ko mantos bērni – dzimtu turpinātāji. Nacionālā 
Apvienība ir panākusi būtiskus uzlabojumus ģimenēm 
ar bērniem valsts līmenī un mērķtiecīgi realizē šo valsts 
atbalsta politiku. Arī mūsu novads ar savām atbalsta 
programmām ir ģimenei draudzīga pašvaldība un mūsu 
komandas pamatuzdevums – veidot jauniem cilvēkiem 
un ģimenei ar bērniem vislabvēlīgāko vidi, lai redzētu 
šeit laimīgus cilvēkus, kas jūtas pašpietiekami šeit un 
ir droši par savu bērnu nākotni savās mājās. Esam 
atbildīgi par rīcību nodrošināt pienācīgu dzīves kvalitāti 
katram iedzīvotājam, rūpējoties par infrastruktūru, 
daudzpusīgu sadarbību ar uzņēmējiem, iedzīvotāju 
sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi, izglītību, 
kultūru un pievilcīgu, sakoptu vidi. Mēs kopīgiem 
spēkiem saglabāsim un pilnveidosim mūsu novadu, 
izmantojot savu darba pieredzi, zināšanas un izpratni par 
pamatvērtībām.

ATKLāTīBA Un GoDīGUMS
•	 Novada attīstību nodrošināsim izveidojot 

profesionālu, atklātu un katram tērvetniekam 
pieejamu	novada	pārvaldi;

•	 Veidosim cilvēkiem viegli saprotamu sociāli 
atbildīgu	budžetu,	ar	racionālu	izlietojumu;

•	 Informēsim iedzīvotājus par pašvaldības iestāžu 
darbu, sniegsim skaidrojumu par pieņemto lēmumu 
pamatojumu	un	nepieciešamību;

•	 Sadarbību ar iedzīvotājiem balstīsim uz pastāvīgu 
dialogu, ņemot vērā profesionālo viedokli svarīgu 
jautājumu lemšanā.

ATTīSTīBA
•	 Atbalstīsim visa veida uzņēmējdarbību, koordinētas 

sadarbības veidošanu ar  novada domi, radot jaunas 
darba	vietas;

•	 Partnerība ar uzņēmējiem, NVO, iedzīvotāju 
interešu grupām kā projektu pieteikumu izstrādē 
un ieviešanā, tā arī deleģējot funkcijas efektīgākam 
darbam;

•	 Veicināsim Eiropas Savienības pieejamo fondu 
maksimālu apguvi pagastu teritoriju sakārtošanā, 
labiekārtošanā,	attīstībā;

•	 Turpināsim komunālās saimniecības darbības 
mērķtiecīgu sakārtošanu ar racionālu saimniekošanu 
un	materiāltehniskās	bāzes	lietderīgu	izmantošanu;

•	 Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu rūpīga 
un	saimnieciska	pārvaldīšana;

•	 Infrastruktūras, pašvaldības ceļu turpmāka 

sakārtošana – iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai 
labvēlīgas	vides	radīšanai;

•	 Izvērtēsim iespējas samazināt NĪN saimniecībām 
un uzņēmējiem, kuri iegulda līdzekļus novada 
infrastruktūras	sakārtošanā;

•	 „Zaļais iepirkums” – iepirkuma procedūras 
nosacījumu izstrādāšana, lai skolas ar pārtiku 
apgādātu vietējās zemnieku saimniecības un radītu 
citas	priekšrocības	pašu	uzņēmējiem;

ATBALSTS ĢIMEnēM AR BēRnIEM
•	 Palielināsim pabalstu ģimenēm par otro un 

nākamiem	bērniem;
•	 Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana, sporta 

laukumu	iekārtošana,	uzturēšana	visos	pagastos;
•	 Atbalsts jauniešu iniciatīvu grupām, interešu 

sfēru dažādošana, izveidosim aktīvo jauniešu 
koordinatora	pilnas	slodzes	darba	vietu;

•	 Veidosim Vecāku atbalsta centru sadarbībā ar NVO, 
kurā varēs saņemt padomu, pārrunāt pieredzi,  īpaši 
ģimenes, kuras rūpējas par bērniem ar īpašām 
vajadzībām,	vai	uzņēmušās	rūpes	par	bāreni;

•	 Rūpēsimies, lai visos trijos pagastos būtu dažādi 
interešu izglītības pulciņi visām vecuma grupām. 

SABIEDRīBA Un SoCIāLā VIDE
•	 Nodrošināsim pilnvērtīgu ģimenisku vidi 

ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem, veidojot 
labvēlīgu sistēmu audžuģimenēm, aizbildņiem, 
atbalsta ģimenēm, strādājot preventīvi ar sociālā 
riska ģimenēm un bērniem, pilnveidojot atbildīgo 
dienestu	sadarbību	un	NVO	iesaisti;

•	 Pilnveidosim sociālo un veselības pakalpojumu 
pieejamību;

•	 Atbalstīsim		jaunsardzi,	skautus,	gaidas,	mazpulkus;
•	 Iesaistīsim jaunatnes organizācijas sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanā jauniešu apzinīgas 
attieksmes	veicināšanai;

•	 Iesaistīsim senjorus un personas ar īpašām 
vajadzībām sabiedriskajās aktivitātēs, atbalstīsim 
viņu interešu pulciņus.

KULTūRVIDE
•	 Kopsim latvisko vidi un dzīvesziņu - būsim 

atbildīgi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 
popularizēšanā un rūpīgā apsaimniekošanā, dabas 
objektu	uzturēšanā;

•	 Atbalsts novadpētniecības projektiem,  piemiņas 
vietu	ierīkošanai	un	sakārtošanai;

•	 Sadarbībā ar Kultūras ministriju realizēsim 
daudzveidīgu Latvijas simtgades svētku pasākumu 
programmu, iesaistot novadniekus, īpašu uzmanību 
veltot novada vēsturei un ar valstiskumu saistīto 
notikumu un personību godināšanai. 

•	 Atbalstīsim tradicionālos kultūrvēsturiskos 
pasākumus,  jaunu svētku un festivālu tradīciju 
veidošanu.

Lielo Talku aktīvi atbalstīja Augstkalnes pagasta 
seniori, sakopdami Augstkalnes pagasta centru.

Augstkalnes pagasta pārvaldes darbinieki 
turpināja labiekārtošanas darbus pērn izveidotajā 
lielajā puķu dobē, kas priecē ne tikai pagasta 
iedzīvotājus, bet arī viesus.

turpinājums 4. lpp. ▶

Vairāk informācijas par deputātu kandidātiem 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: 

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists



Policija informē

Dažādi

Pašvaldības policija informē   
Aprīļa mēnesī tika saņemti 26 izsaukumi.

 Mēneša sākumā tika saņemts izsaukums uz 
Bukaišiem, uz Ukru gāršu, kur mežsargs 
informēja, ka lieguma zonā ir saurbti ļoti 
daudz bērzi. Ierodoties notikuma vietā, fakts 
apstiprinājās, par ko tālāk tika informēts 
Mežu drošības dienests. Vainīgās personas 
tika noskaidrotas.

 Šomēnes ir veidojusies cieša sadarbība ar 
mežsargu, veicot arī reida pasākumus. Gluži 
nejauši tika konstatēta nelikumīga malkas 
izvešana. Par notiekošo tika informēta Valsts 
policija. 

 No Augstkalnes pagasta tika saņemtas 
no iedzīvotājiem sūdzības par kaimiņu 
nelikumīgu rīcību, kas bez atļaujas piesavinās 
malku.

 Tika saņemta informācija par patvaļīgajiem 
metāla meklētājiem, ka uzturas privātajos 
laukos. Izbraucot uz notikuma vietu, 
vainīgās personas netika sastaptas, bet fakts 
apstiprinājās.

 Aprīļa mēnesī tika sastādīts Administratīvais 
protokols par atkārtotu alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā. Šajā reizē vainīgajam tika 
piemērots naudas sods 140 euro.

 Kāda persona 2,6 promiļu reibumā tika 
nogādāta Jelgavas pašvaldības policijas 
medicīniskajā atskurbtuvē.

 Šomēnes tika saņemta informācija no 
Tērvetes sanatorijas dzīvojamo māju 
audzinoša rakstura pārrunas. Informācija 
pēc piekritības tālāk tika nodota Valsts 
policijai, jo, izvērtējot notikušo, tika saskatīts 
arī noziedzīgs nodarījums. 
Aprīlī nācās sadarboties ar tiesu izpildītāju, kas 

bija iesnieguši lūguma vēstuli – piedalīties kādas 
personas izlikšanā no dzīvokļa. Priecēja fakts, ka 
viss notika bez starpgadījumiem.

Vēlamies teikt lielu paldies zemessardzei un tās 
vadībai par atsaucīgu darbu sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā  30. aprīļa pasākuma laikā. 

Valsts policija informē   
Aprīļa mēnesī Valsts policija no Tērvetes 

novada bija saņēmusi 27 izsaukumus.
 Tērvetes iedzīvotāji aprīļa pirmajā dienā 

bija snieguši informāciju par kāda 
transportlīdzekļa dīvaino pārvietošanos, 
iespējams tā vadīšanu reibuma stāvoklī.

 Kāds transportlīdzekļa vadītājs pie stūres 
bija sēdies 2,52 promiļu reibumā bez 
transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

 No Tērvetes pagasta tika sniegta informācija 
par sašautu medību suni, kas ticis ievainots ar 
pneimatisko ieroci.

 Bukaišu pagastā tika atrasts nesprādzis otrā 
pasaules kara lādiņš. Šāds atradums tika 
konstatēts mēneša laikā arī atkārtoti.

 Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Augstkalnes pagastā bija nepieciešama kādai 
personai, kas uzvedās neadekvāti.

 No kādas dzīvojamās mājas kāpņu telpas 
Tērvetes pagastā tika nozagts bez uzraudzības 
atstāts velosipēds.

 Vienā gadījumā tika konstatēta patvaļīga 
koku ciršana, kur notikuma vietā tika atrasts 
traktors ar piekabi.

 Tika saņemt izsaukums, kurā palīdzība bija 
nepieciešama ugunsgrēka dzēšanai. Dega pie 
privātmājas piebūvēta saimniecības ēka 120 
m2 platībā.

 Tērvetes pagastā stāvošam traktoram no kādas 
garāmbraucošas automašīnas ar akmeni tika 
sabojāts transportlīdzekļa durvju stikls.

 Kādā gadījumā konstatēta krāpšana, jo pēc 
preces pasūtīšanas un veiktās apmaksas prece 
netika piegādāta.

 Mēneša laikā pieci izsaukumi saņemti, lai 
risinātu konfliktsituācijas. Divos gadījumos 
konstatēta vardarbība, savukārt, divos 
gadījumos konflikts jau atrisinājies pirms 
policijas ierašanās.  

Informāciju apkopoja Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Kultūras afiša 
2. jūnijā no pl. 18.00-23.00
Tērvetes novada baznīcās BAZnīCU nAKTS 
Kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek 
kopš 2014.gada, pulcējot vairāk nekā 190 dievna-
mus visā Latvijā. Pasākums aicina uz satikšanos 
ar Latvijas baznīcām – mākslas un arhitektūras 
skaistumu, garīgo mūziku un pārdomām klusumā 
un lūgšanā, uz nesteidzīgu atpūtu ar tējas krūzi 
un sarunām.
Baznīcu nakts programmā būs iekļautas arī eku-
meniski vienojošas iniciatīvas – baznīcu zvanu 
skaņas pulksten 18.00, kopīga Tēvreizes lūgšana 
pulksten 21.00.
Baznīcu nakts vienojošā tēma šogad - “Ģimene”

13. maijā pl. 13.00
LVM dabas parkā Tērvetē
PASAKAS MoDInāšAnA
Jautra brīvdabas dziesmu spēle bērniem un 
viņu vecākiem “Reiz kādā pasakā…” kopā ar 
Latvijas jaunajiem estrādes solistiem un Latvijas 
Nacionālā teātra aktieri Jāni Skani.

26. un 27. maijā Tērvetē 
TRAKToRDIEnAS - 2017

Citas aktivitātes
27. maijā jauktais koris “Tērvete” piedalās 2018.
gada Dziesmu svētku ieskaņas koncertā Talsos
10. jūnijā VPDK “Avots”, JDK “Avots”, SDK 
“Vārpa” piedalās Zemgales reģiona Deju svētkos 
“Danči Zemgales sētā” Bauskā.   

Aprīlis Bukaišu skolā 
Š.g. 4.aprīlī Bukaišu skolā ieradās Cūkmens, lai 

apbalvotu mūsu pirmsskolēnus par labi padarītu 
darbu. 

Eksāmenu 5-6 gadīgie bērni nokārtoja teicami, 
tā saņemot diplomus, kas apliecina, ka esam 
Cūkmena detektīvi.

Ieskandinot Lieldienas, visa Bukaišu skolas 
saime devās uz Tautas namu. Skolēni skandēja 
J.Baltvilka dzeju par pavasari. 

Klausījāmies Skaidrītes Urbānes sagatavotos 
ticējumus Lieldienu laikam, kā arī kopā ar 

pagasta rokdarbniecēm gatavojām dekupētas un 
citā tehnikā veidotas krāsainas olas, zīmējām un 
aplicējām. Mūs laipni uzņēma un darbus vadīja 
bērnu pieskatīšanas istabas „Saule’’ vadītāja Argīna 
Berlande.

Pirmspēdējā aprīļa nedēļā LVM Tērvetes 
iecirkņa mežkopja Gunta Dudes vadībā iepazinām 
Bukaišu parka mežu. Vispirms noskaidrojām, 
kāpēc izveidots aizsargājamais biotops. Izrādījās, 
ka šeit aug dižās lapegles, dzīvo vidējie dzeņi. 
Tālāk iepazinām, kā tiek cirsts mežs un kā aug 
jau agrāk mūsu skolas skolēnu stādītās eglītes, 
kā mežs iesējas pats. Atklājām, kā zied zalktenes, 
kumeļpēdas, lakači, kur mežā rodas upenes un 
jāņogas. Pats lielākais pārsteigums bija lielais 
ozols- vairāk nekā 5 m resnumā. Lai gan bijām jau 
piekusuši, tomēr saņēmāmies un nocirstā meža 
vietā iestādījām bērzus.

Savukārt 26.aprīlī mūsu pirmsskolēnus kopā ar 
citiem novada draugiem ciemos uzņēma Penkules 
pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņi. 
Ciemos aizvedām Dz.Rinkules-Zemzares izrādi 
„Gribulītis”. Gājām jautrās rotaļās un atpūtāmies.

Talkas mēneša noslēgumā padarījām skaistāku 
un sakoptāku Rūķu ciema apkārtni LVM dabas 
parkā Tērvetē.   

Struktūrvienības Bukaišu skola vadītāja 
Daila BērziņaTIEKAMIES 2016./2017. 

mācību gada SKoLU 

IZLAIDUMOS!
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 

grupu „Sprīdītis” izlaidumā 26. maijā pl. 10.00

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupu 
„Zvaniņi” izlaidumā 30. maijā pl. 9.00

Bukaišu skolas izlaidumā 31. maijā

Augstkalnes vidusskolas 9. klases izlaidumā 
10. jūnijā pl. 18.00

Augstkalnes vidusskolas 12. klases izlaidumā 
3. jūnijā pl. 19.00

Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases 
izlaidumā 10. jūnijā pl. 17.30  

TULPJU SVĒTKI
13. un 14. maijā no plkst. 10.00 mājās 

„Viestardi”, Kroņaucē
Abas dienas 

•	 Tirgosies	Tērvetes	amatnieki,	mājražotāji;	
iespēja	degustēt	produkciju;

•	 Darbosies	radošās	darbnīcas;
•	 Būs iespējams jau svētku laikā pasūtīt tulpju 

sīpolus	uz	rudeni;	
•	 Pusdienās (ap pl. 13.00) zupa.

 13. maijā –
13.00 Muzikālās apvienības “Ķirsītis” pārsteigums
14. maijā –  
12.00 Augstkalnes amatierteātris ar sadzīviskām 

dzīves ainiņām 
13.00 Lielplatones amatierteātris ar Edvarda 
Vulfa lugu “Līnis murdā” 
14.00 Lielplatones pagasta vokālo ansambļu 
“Tikai Tev” un “Vīnava” koncerts 
15.00 Bēnes amatierteātris “Bēne” ar Māras 
Hornas lugu “Brangais Ķēriens” 
16.30 Dobeles pilsētas kultūras nama 
amatierteātris “Smaids” ar Monikas Zīles 
komēdiju “Laulības treniņu aģentūra” 
18.00 svētku noslēgumā tradicionālā tulpju 
svētku kūka 

Pārsteigumi un jautras izdarības arī neizpaliks!
Ieejas maksa 3,50 euro.  

turpinājums no 3. lpp. ▶

Teju 20 Bukaišu pagasta iedzīvotāji un pārvaldes 
darbinieki sakopa vēl viens stūrīti no Lidoņu parka. 
Izskanēja ierosinājums - tā turpināt un sakopt arī 
seno liepu aleju, kura šobrīd ir aizaugusi.

Tērvetes novada 7 aktīvie jaunieši nolēma 
piedalīties talkā un sakopt teritoriju pie Dzirnavu 
ezera Augstkalnē. Priecēja tas, ka darbu novērtēja 
ne tikai paši jaunieši, bet arī Augstkalnes iedzīvotāji, 
kas, dodoties savās gaitās, novēlēja veiksmi un 
uzteica jauniešu iniciatīvu.

Paldies ikvienam, kas iesaistījās Tērvetes 
novada sakopšanas un labiekārtošanas darbos! 
Tas nozīmē, ka mēs esam par zaļu Latviju, par 
zaļu Tērvetes novadu!    

Informāciju apkopoja Inita Roze,
foto – no talkošanas vietām

Kad zaļš top vēl zaļāks
Šajā gadā vairāk nekā 500 talcinieku devās uz 

attālākām parka daļām, lai attīrītu taku 2,5 km 
garumā leģendām apvītajā Kaupēna dzirnavu 
apvidū. 

Talcinieki aiz sevis atstāja sakrautas zaru 
kaudzes, kas tiks savāktas, šķeldotas un atkal 
atgriezīsies mežā. 

Citi talcinieki lasīja Cūkmena draugu atstātos 
atkritumus Tērvetes ūdenskrātuves krastos un 
autoceļa Tērvete – Zaļenieki daļā, Melnajā lejā. Ar 
prieku jāsecina, ka dabā izmesto atkritumu ar katru 
gadu kļūst arvien mazāk.

Arī Purva takā līdzās Tērvetes staburagam 
notika rosība. Talcinieki tīrīja mācību takas 
laipu, informatīvos stendus un attīrīja ainavu no 
kritušajiem zariem. 

Dabas parka saime pateicas ikvienam 
talciniekam par ieguldīto darbu un cer, ka darbīgā 
atpūta dabā sniedza iespēju priecāties par brīžiem, 
kas pavadīti kopā. Sirsnīgs paldies Tērvetes novada 
domei par transporta nodrošinājumu Lielajā Talkā!

Lilita Kauste,
LVM dabas parka Tērvetē TIC vadītāja

Pieredze bagātināta Tērvetes novada sadraudzības 
pašvaldībā Igaunijā 

Laika posmā no 27. līdz 29. aprīlim desmit 
Annas Brigaderes pamatskolas skolēni un četri 
skolotāji viesojās Rakveres novada Lasilas skolā, 
Igaunijā.

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar skolu, 
piedalīties angļu valodas stundā, sportiskās 
aktivitātēs saliedēties šķēršļu trasē, uzzināt daudz 

interesanta par Igauniju un Rakveres novadu. 
Vienlaikus mums bija iespēja piedalīties arī 
Valpurģu nakts pasākumā.

Sadarbības aktivitātes veicināja komunikāciju 
un palīdzēja skolēniem sadraudzēties un praktiski 
izmantot skolā apgūtās angļu valodas prasmes un 
iepazīties ar kultūras tradīcijām Igaunijā.    

Aldis Tisenkopfs,
Annas Brigaderes pamatskolas direktors

Sadraudzības vakars Lasilas skolā

Pirms Valpurģu nakts pasākuma 
apmeklējām Rakveri

Bites bibliotēkā…
Aktīvo darbību atsāk interešu klubs 

“Kamenītes”, kas 12. aprīlī devās uz Zaļenieku 
pagastu, lai ieripinātu Lieldienas.

Bites bibliotēkā ir izveidots albūms 
”Mani novēlējumi Latvijas 100 gadei”, kurā 
ikviens novada iedzīvotājs var atstāt ierakstu 
nākošajām paaudzēm. Pirmo ierakstu ir 
veikusi Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika. Savus novēlējumus ierakstījuši 
Annas Brigaderes pamatskolas 4. klases 
skolēni un audzinātāja Maija Klāsupa.

4. maijā Bites bibliotēkā tika svinēti “Baltā 
galdauta svētki“ - kopā būšanas svētki.   

 Emircijana nikolajeva,
bibliotēkas vadītāja


