
tērvetes novadam - 15!
 21. un 22. jūlijā -  Tērvetes novada svētki

“TĒRVETE - VIETA, KUR ATGRIEZTIES!” – ar tādu moto šogad sagaidām mūsu 
novada jubileju.

Aicinām novada iestāžu, organizāciju un citu kolektīvu pārstāvjus, kā arī ikvienu novada 
iedzīvotāju piedalīties SVĒTKU GĀJIENĀ!

Turpināsim jau aizsākto tradīciju – svētku gājienā īpašu vietu ierādot Mazajiem 
tērvetniekiem.

Esiet radoši un padomājiet par kopējo kolektīva noformējumu, kas piešķirtu gājienam 
krāšņumu, padarot to pievilcīgu un interesantu gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem!

Pasākuma programma tiks publicēta jūlija izdevumā “Laikam līdzi”, novada mājas lapā 
www.tervetesnovads.lv un informācijas stendos. Informācija mājražotājiem un amatniekiem 
par pieteikšanos tirdziņam – pa tel. 26352751 (Monta Mantova).  

uz tikšanos svētkos!
Svētku organizatori

Sveicam Augstkalnes vidusskolas absolventus!
Š. g. 3. jūnijā Tērvetes novadā jau aizvadīts pirmais izlaidums. Savai skolai un skolotājiem 

ardievas teica vienpadsmit Augstkalnes vidusskolas 12. klases absolventi! Īpašu atzinību šajā 
dienā saņēma Katrīna  Freimane - viņai tika pasniegts Ministru prezidenta Māra Kučinska 
pateicības raksts par izciliem sasniegumiem mācībās. Ministru prezidenta pateicība uz 
Augstkalnes vidusskolu nu jau atceļo otro gadu pēc kārtas.  
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AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Pašvaldību vēlēšanās Tērvetes 
novada iedzīvotāji izdarījuši izvēli

Noslēgušās pašvaldību vēlēšanas, un kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija, 
Tērvetes novadā pie balsošanas urnām 3. jūnijā devās 1142  iedzīvotāji jeb 43,03% no visiem balsstiesīgajiem. 
Salīdzinoši ar iepriekšējām Pašvaldības vēlēšanām 2013. gadā balsošanas aktivitāte ir augusi, jo tad tā bija 
41% no visiem  balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Arī salīdzinoši ar kaimiņu pašvaldībām mūsu aktivitāte 
ir visaugstākā, jo Auces novadā nobalsojuši – 40,41%, Dobeles novadā – 38,54% un Jelgavas novadā – 
37,87% balsstiesīgo iedzīvotāju.

Šis fakts ļauj secināt, ka Tērvetes novada ļaudīm ir gana liela interese par to, kā dzīvojam un jūtamies 
Tērvetes novadā, cik esam paši atbildīgi un kam uzticamies. 

Š.g. 3. jūnijā pietiekami liela aktivitāte bijusi visos Tērvetes novada vēlēšanu iecirkņos – Kroņaucē 
Tērvetes pagasta pārvaldē nobalsojuši 46,72% jeb 321 balsstiesīgais iedzīvotājs no 687 balsstiesīgajiem 
iedzīvotājiem,  Zelmeņos Tērvetes KN – 44,84% jeb 339 balsstiesīgie iedzīvotāji no 756, Augstkalnē 
“Zvaniņos” – 41,18% jeb 285 balsstiesīgie iedzīvotāji no 692 un Bukaišos Tautas namā – 37,96% jeb 197 
no 519 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

PALDIES ikvienam, kas, piedaloties Pašvaldības vēlēšanās, tādejādi izrādīja savu attieksmi un 
ieinteresētību par norisēm Tērvetes novadā turpmākos četrus gadus!

Tērvetes novada domes vēlēšanām tika iesniegti divi kandidātu saraksti. VĒLĒŠANU REZULTĀTI:
Mūsu mājas ir te
Derīgās zīmes: 933 (81,70%); Ievēlēti: 8 

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.
1 Dace Reinika 419 95 1257 1
2 Ieva Krūmiņa 184 65 1052 2
3 Arvīds Bruss 198 99 1032 3
5 Linda Karloviča 143 76 1000 4

11 Ainārs Miķelsons 113 75 971 5
8 Dzintra Sirsone 112 96 949 6
7 Sandris Laizāns 123 121 935 7
6 Indriķis Vēveris 90 112 911 8
9 Ruta Vazdiķe 73 96 910 9
4 Normunds Namnieks 90 118 905 10

10 Aldis Tisenkopfs 96 130 899 11
12 Indra Vilsone 83 140 876 12

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Derīgās zīmes: 184 (16,11%); Ievēlēti: 1 

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.
8 Madara Darguža 58 10 232 1
1 Anitra Skalbiņa 36 21 199 2
2 Linda Kudule 35 22 197 3
7 Vita Vēvere 32 19 197 4
3 Gundars Lācis 27 15 196 5
9 Kārlis Krievkalns 23 15 192 6
6 Kaspars Kūriņš 20 17 187 7
5 Valda Prīliņa 24 27 181 8
4 Augēnija Rulle 22 27 179 9

Materiālu apkopoja Dace Vācere, Tērvetes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Nāc, nākdama, Jāņu diena,
Tev Saulīti ritināt…
(L.t.dz.) 

Gaišus, skanīGus, 
latviskām tradīcijām 

baGātus vasaras 
saulGriežu svētkus!
Sveicam visas Tērvetes novada 

Līgas un Jāņus!
Tērvetes novada dome

Tiekamies svētkos 21. jūnijā 
Tērvetes brīvdabas estrādē!

pl.13.15 
Jauktais koris “Tērvete” ieskandinās vasaras 
saulgriežus, piedaloties LR2 projektā “GARĀKĀ 
LĪGO DZIESMA”. Ar radio ētera starpniecību 
no saules lēkta līdz saules rietam izskanēs līgo 
dziesmas visā Latvijā.
Ielīgošanā kopā ar kori aicināts piedalīties 
ikviens!

pl.20.30
Jāņabērnu gājiens (pulcēšanās pie vecās 
sanatorijas pl. 20.00)
DEJU IZRĀDE “TUR SAULĪTE PĒRTIES GĀJA”
Dziesmu teicēji - jauktais koris “Tērvete”, danču 
vedēji – TDA “Diždancis” (Jelgava), TDA 
“Ritums” (Jelgava)
Tērvetes pilskalnā (pēc koncerta estrādē) 
pavadot saulīti,  iedegsim Jāņugunis kopā ar 
folkloras kopu “Ceļteka”

Ieeja bez maksas
12. klases absolventi, klases audzinātāja Selga Tisenkopfa, padagogi un Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika. 
Lai turpmāk ar jauniešiem ir veiksme un izdošanās!

Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.
Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarā baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,
Lai no Tevis tie neaiziet...

Marijai Grigorjevai, Staņislovam Gerikam, 
Jānim Grantam, Ivaram Ramanauskim,
Eduardam Viņiarskim, Astrīdai Januzei, 

Vijai Jefimovai, Ausmai Rollei
Tērvetes novada dome 

Veselību un dzīvesprieku vēlam 
ikvienam Tērvetes novada Jūnija 
mēneša jubilāram! Īpaši sveicam:

Par soli tuvāk 
Sagaidot Latvijas 

simtgadi, arhitekts un garo 
distanču skrējējs Dins Vecāns 
kopš 18. maija ir devies 
izturības skrējienā apkārt Latvijai. 1. jūnijā Dins šķērsoja 
arī Tērvetes novada Augstkalnes un Bukaišu pagastus. 

Īpašs paldies Jurim Redisonam, kas kopā ar Dinu 
veica 50 km garu skrējienu no Blankenfeldes muižas 
līdz Augstkalnei, Bukaišiem un Vītiņiem! Tieši tā mēs 
izrādījām savu viesmīlību un Dins jutās Tērvetes novadā 
gaidīts.  

Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Paldies Dina pavadošajām personām mūsmājās – 
Lindai Karlovičai, Andai un Dzintrai Sirsonēm, Artim 
Voitehovičam!



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 25. maijā tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča,  Anitra 
Skalbiņa, Indriķis Vēveris
Sēdē nepiedalījās: Dzintra Sirsone – slimības dēļ, 
Normunds Namnieks – atradās seminārā
Sēdē piedalījās domes darbinieki: Domes 
izpilddirektors Māris Berlands, projektu koordinatore 
Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja 
Jeļena Belova, izglītības darba koordinatore un 
sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Roze, ekonomiste 
Sandra Latiša
Darba kārtībā bija iekļauti 23 jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu
 Š.g. 12. maijā noslēdzās iepirkums Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „Tērvetes novada 
attīstības programmas 2018.–2024. gadam un Tērvetes 
novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam 
izstrāde”.  
Iepirkuma rezultātā tika saņemti piecu pretendentu 
piedāvājumi. SIA „Ķemers Busines and Law Company” 
iesniedza piedāvājumu par 23 646 EUR, SIA „Reģionālie 
projekti” par 29 800 EUR, SIA „Grupa 93” par 39 
500 EUR, SIA „METRUM” par 33 600 EUR, bet 
pašnodarbinātā persona Anrijs Straube piedāvāja darbus 
izpildīt par 18 100 EUR, bez PVN.
Iepirkumu komisija, izskatot iepirkuma pretendentu 
iesniegtos piedāvājumus un konstatējot, ka piedāvājumu 
ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma prasībām ir 
iesniedzis iepirkuma pretendents Personu grupa, ko 
veido SIA „Baltkonsults”, IK „Plānošanas eksperti” un 
pašnodarbinātā persona Anrijs Straube, un pretendents 
nav izslēdzams no dalības iepirkumā, atzīst, ka par 
iepirkuma uzvarētāju ir atzīstams minētais iepirkuma 
pretendents.
Šajā sakarā ir izsūtīts parakstīšanai iepirkuma līgums. 
Līguma izpildes laiks 14 mēneši no tā parakstīšanas.

 Š.g. 8. maijā trim apsardzes firmām SIA „SECURITY.
LV”, SIA „RIAP” un SIA „Mega Sargs” tika izsūtīti  
piedāvājumi piedalīties cenu aptaujā „Veikt apsardzes 
un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu un 
nodrošināt tehnisko apsardzi Tērvetes novada pašvaldības 
iestāžu ēkām”, kas paredz apsardzes un ugunsdrošības 
signalizācijas iekārtu uzturēšanu, kā arī operatīvi rīkoties 
un nekavējoties izbraukt uz objektiem gadījumos, kad ir 
nostrādājusi signalizācija. Līdz iepirkuma beigām bija  
saņemts tikai viens piedāvājums no SIA „Mega Sargs” par 
pakalpojuma sniegšanu 628,38 EUR/mēnesī, t.sk. PVN. 
Līgumā iekļauti 15 pašvaldības apsargājamie objekti. 
Iepirkuma līgums noslēgts uz 24 mēnešiem.

 Š.g. 18. aprīlī noslēdzās iepirkums „Ēkas „Zelmeņi” 
siltumapgādes sistēmas modernizācija”. Paredzēts, ka šajā 
pašvaldības multifunkcionālajā ēkā pirms plānoto ēkas 
siltināšanas darbu veikšanas tiks nomainīts malkas katls 
un uzstādīta granulu apkures iekārta ar Grandeg Eco 100 
kW apkures katlu. Tika saņemts viens piedāvājums no 
SIA „Ekom serviss” par 47 984,00 EUR, t. sk. PVN.
Iepirkumu komisija, izskatot pretendenta iesniegto 
piedāvājumu un konstatējot, ka piedāvājums  atbilst 
iepirkuma prasībām, tādējādi pretendents nav izslēdzams 
no dalības iepirkumā noteica, ka par iepirkuma 
uzvarētāju ir atzīstams iepirkuma pretendents SIA 
„Ekom serviss”. Būvniecības finansēšanai tiks izmantoti 
pašvaldības budžeta līdzekļi. Būvdarbu līgums noslēgts 
10. maijā, izpilde paredzēta trīs kalendāro mēnešu laikā.

 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros 16. maijā 

ir izsludināts iepirkums „Autoceļa Au 49 „Jaunzemji-
ceļš Nr.1” pārbūve”. Projekts paredz, saglabājot esošo 
ceļa trases novietojumu, pārbūvēt ceļu 1,2 km garā 
posmā. Darbi veicami saskaņā ar tehniskā projekta 
dokumentāciju četru mēnešu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

 Šīs pašas programmas ietvaros 16. maijā tika 
izsludināts arī otrs iepirkums „Piebraucamā ceļa 
izbūve A/S „Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar 
pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”)”. Projekts paredz jauna  
grants ceļa izbūvi no šosejas Dobele – Bauska līdz PII 
„Sprīdītis” 100m garā posmā, kas savienosies ar ceļu līdz 
A/S „Agrofirma Tērvete” birojam.
Darbi veicami saskaņā ar tehniskā projekta 
dokumentāciju četru mēnešu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

 Maija mēnesī tika paredzēts nodot ekspluatācijā 
pārbūvēto pašvaldības grants seguma ceļu Te-5 „Dambīši-
Kaijas”, kurš tika īstenots projekta „Pašvaldības ceļa Te5 
pārbūve” kā pirmais ar Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalsta  pasākuma „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Šobrīd tiek pabeigts arī Lauku atbalsta dienesta 
apstiprinātais Tērvetes novada domes projekts 
„Kroņauces stadiona pārbūve”. Kārtības nodrošināšanai 
un teritorijas uzraudzīšanai tuvākajā laikā Kroņauces 
stadionā tiks ierīkota videonovērošana.

 24. aprīlī Bukaišu ciema centra teritorijā un pie 
pašvaldības sabiedriskajām ēkām, saskaņā ar noteikto 
specifikāciju ir uzstādīta videonovērošana. Darbus veica 
SIA „Videoprojekts Baltija”, kopējās izmaksas 5800,00 
EUR.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
PAR DoKuMENTu APSTIPRINāšANA
Dome apstiprināja:
•	 Augstkalnes vidusskolas attīstības plānu 2017.–2020. 

gadam,
•	 Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģiju  

2017.–2020. gadam, 
•	 Tērvetes novada pašvaldības 2016. gada pārskatu,
•	 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Tērvetes 

novada domes 2017. gada 7. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam””,

•	 SAC „Tērvete” štatu saraksta  grozījumus,
•	 Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – 

Tērvetes novadam” vērtēšanas komisijas protokolu,
•	 Tērvetes novada tūrisma attīstības analīzi un 

stratēģiju 2017.–2020. gadam.
Dokumenti pilnā redakcijā lasāmi www.tervetesnovads.
lv/ pašvaldība/dokumenti

PAR LīDzDALīBu PRoJEKTā
Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu - kā sadarbības 
partnerim piedalīties Zemgales Plānošanas reģiona 
sagatavotajā projektā „Vietējo publisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 
Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of 
effiency and availability of local public security services 
in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe 
borderlands)”. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 14 378.

PAR DEKLARēTāS DzīVESVIETAS ANuLēšANu 
Tērvetes novada dome izskatīja piecus iesniegtos lēmuma 
projektus, kas paredzēja  anulēt ziņas par personu 
deklarēto dzīvesvietu, kam nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. Visi pieņemtie lēmumi saistīti ar 
personu dzīves vietu anulēšanu Bukaišu pagastā. 
Vienā jautājumā pieņemts lēmums par deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanas atteikumu. 

PAR NEKuSTAMā īPAšuMA „RIEžAS” 
SADALīšANu, NoSAuKuMA uN zEMES 
LIETošANAS MēRķA PIEšķIRšANu 
uN PAšVALDīBAI PIEKRITīGAS zEMES 
PIEšķIRšANu NoMā
Dome lēma par nekustamā īpašuma „Riežas”, Augstkalnes 
pagasts, un „Virši”, Augstkalnes pagasts, sadalīšanu, 
nosaukumu piešķiršanu atdalītajam zemes gabalam, 
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Viens lēmums tika pieņemts par pašvaldībai piekritīgas 
zemes piešķiršanu nomā. Sākot ar 2017. gada 1. jūniju tika 
iznomāta Tērvetes novada pašvaldības lauksaimniecībā 
izmantojamā zemes vienības daļa 0,05 ha kopplatībā 
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības 
zemes īpašumā ”Centra mazdārziņi”, Augstkalnes 
pagasts, nosakot nomas termiņu uz 5 gadiem;
Dome apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības projektu, 
sadalot nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, zemes vienību divās atsevišķās zemes 
vienībās, 1,22 ha un 2,22 ha platībā.

PAR zEMES NoMAS LīGuMA SLēGšANu
Dome pieņēma lēmumu – Iznomāt no nekustamā 
īpašuma „Līči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, zemes vienības „Līči” daļu 0,8 ha platībā, kas 
nepieciešama Tērvetes novada pašvaldībai attīrīšanas 
iekārtu būves un attīrīšanas notekūdeņu nosēddīķu 
uzturēšanai un lietošanai.

PAR ADRESES MAIņu
Domes sēdē zemes vienībai „Stuļģi”, Augstkalne, 
Augstkalnes pagasts, un uz tās atrodošai ēkai „Stuļģi”, 
Augstkalne, Augstkalnes pagasts, piešķīra jaunu adresi 
– „Gustiņi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads.

PAR NEKuSTAMā īPAšuMA „AVoTI” IzSoLES 
REzuLTāTu APSTIPRINāšANu
Deputāti apstiprināja 2017. gada 30. martā notikušās 
izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma „Avoti”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Avoti”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, par nekustāmā 
īpašuma nosolīto cenu 16 750 EUR.

PAR AIzņēMuMu VALSTS KASē  PRoJEKTA 
„PAšVALDīBAS cEļA TE5 PāRBūVE” 
REALIzēšANAI
Dome pieņēma lēmumu – Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi 
sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 
EUR 215  110 apmērā, Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr.17-
06-A00702-000012 „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” 
īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2017. 
gada 15. decembrim. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar 
atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma 
noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no 
Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2017. gada 2. jūnijā tika sasaukta 
ārkārtas Tērvetes novada domes sēde

Izpilddirektora 2017. gada 2. jūnija ziņojums par 
pašvaldības darbu

 Š.g. 31. maijā noslēdzās iepirkums ELFLA Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta ietvaros „Autoceļa Au 49 

„Jaunzemji-ceļš Nr.1” pārbūve”. Tika saņemti divu 
pretendentu piedāvājumi. SIA „Ceļu būvniecības 
sabiedrība „IGATE”” iesniedza piedāvājumu par 164 042 
EUR, bet SIA”Saldus ceļinieks” par 169 345 EUR, bez 
PVN.
Iepirkumu komisija, izskatot iepirkuma pretendentu 
iesniegtos piedāvājumus un konstatējot, ka piedāvājums 
ar viszemāko cenu atbilst iepirkuma prasībām, un 
pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, atzina, 
ka par iepirkuma uzvarētāju ir atzīstams iepirkuma 
pretendents SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””.
Šajā sakarā Lauku atbalsta dienestā tiek gatavota 
iesniegšanai iepirkuma dokumentācija, un pēc 
apstiprinoša lēmuma saņemšanas tiks slēgts būvdarbu 
līgums ar minēto pretendentu. 

 Šīs pašas programmas ietvaros 31. maijā noslēdzās 
arī otrs iepirkums Piebraucamā ceļa izbūve A/S 
„Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar pirmsskolas 
iestādi „Sprīdītis”)”. Saņemti divu pretendentu 
piedāvājumi. SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 
„IGATE”” iesniedza piedāvājumu par 40 907 EUR, 
bet SIA „Saldus ceļinieks” par 39 435 EUR, bez PVN. 
Izvērtējot abus piedāvājumus, iepirkumu komisija 
konstatēja, ka piedāvājums ar viszemāko cenu atbilst 
iepirkuma prasībām, un pretendents nav izslēdzams no 
dalības iepirkumā, tādējādi par uzvarētāju ir atzīstams 
iepirkuma pretendents SIA „Saldus ceļinieks”par augstāk 
minēto cenu.
Tāpat kā iepriekšējam projektam iepirkuma 
dokumentāciju vērtēs LAD un pēc lēmuma saņemšanas 
varēsim slēgt būvdarbu līgumu.

 Š.g. 17. un 22.maijā Tērvetes novada pašvaldības 
jaunizveidojamās iestādes „Tērvetes namsaimnieks” 
konkursa komisija uzklausīja trīs pretendentus, kuri bija 
iesnieguši savus pieteikumus iestādes vadītāja amatam . 
Komisija vienbalsīgi atzina, ka par labāko pretendentu 
iecelšanai jaunizveidojamās iestādes „Tērvetes 
namsaimnieks” vadītāja amatam izvirzāma Inese Dzene. 
Darba līgumu paredzēts slēgt pēc izvirzītās kandidatūras 
apstiprināšanas domes sēdē.

 Jūnija mēnesī paredzēts izsludināt multifunkcionālās 
pašvaldībai piederošās ēkas „Zelmeņi” energoefektivitātes 
paaugstināšanas 1. kārtas būvniecības iepirkumu, saskaņā 
ar izstrādāto tehnisko projektu.
Pirmajā kārtā paredzēts iekārtot būvlaukumu, nomainīt 
vecos koka logus un durvis ar ailu apdari, nosiltināt ēkas 
jumtu, tai skaitā pieslēguma apdares sagatavošana sienu 
siltināšanai otrajā kārtā, ventilācijas sistēmas ierīkošana 
aktu zālei, ventilācijas kanālu izvade uz jumta un fasādē, 
kā arī trīs ugunsdrošo durvju montāža. Pirmajā kārtā 
paredzēto darbu apjoms atbilst šī gada plānotajam 
pašvaldības finansējumam budžeta ietvaros.
Otrajā kārtā paredzēts nosiltināt fasādi, cokolu, nomainīt 
metāla kāpnes, izbūvēt pandusu, virs ieejas durvīm 
nomainīt jumtiņus.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Tērvetes novada 
pašvaldības 2016. gada publisko gada pārskatu.

Domes sēdē pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma 
„Burenieki”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 
un nekustamā īpašuma „Mazruči”, Bukaišu pagastā, 
Tērvetes novadā, atsavināšanu

Pieņēma lēmumu par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skaru mežs” 
sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu.

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Īstenots pirmais projekts pašvaldības grants ceļu pārbūvē 

Tērvetē uzstādīts 
informatīvs stends 

Jelgavas novada pašvaldības īstenotā Vides 
aizsardzības fonda finansētā projekta ietvaros Tērvetes 
novada teritorijā – netālu no Tērvetes estrādes uzstādīts 
informatīvs stends „Unikālas dabas vērtības Tērvetē”.

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

Projekta laikā speciālisti pētīja Jelgavas, Rundāles un 
Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu 
vēsturi un pamatinformāciju, kā rezultātā tika izveidoti 
un uzstādīti informatīvi stendi visās trijās projektā 
iesaistīto pašvaldību teritorijās.

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

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

ainavā. Šo krāšņumu papildina 
ūdeņi, īpaša nozīme ir Tērvetes 
upei.”

 Projekts “Gadu tūkstošiem 
auklēti pamati stabilai 
nākotnei” veltīts Latvijas 
simtgadei un tiek īstenots ar 

Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. 
Stends ir izvietots Tērvetes brīvdabas estrādes teritorijā.

Tērvetes novada domes finansējuma daļa projektā 
sastāda EUR  850,00, tai skaitā Tērvetes novada domes 
līdzfinansējums EUR 110,50.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere

“Atbalsta zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

VeikTA kroņAuceS STADionA PārBūVe 
Š.g. 7.jūnijā notika pārbūvētā Kroņauces stadiona 

atklāšana. Stadiona pārbūve tika veikta projekta 
„KRoņAucES STADIoNA PāRBūVE” Nr. 
16-06-AL30-A019.2201-000001 ietvaros.

Projekta mērķis: Kroņauces stadionā skrejceļa 
100 m posma un basketbola laukuma seguma maiņa, 
basketbola grozu maiņa,  žoga uzstādīšana ap basketbola 
laukumu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 102 407,33: Lauku 
atbalsta dienesta finansējums EUR 45 000,00 un Tērvetes 
novada pašvaldības finansējums EUR 57 407,33.

Projekta plānotais īstenošanas  laiks: 2016.gada 
27.jūnijs - 2017.gada 31.oktobris.

Projekts īstenots ar Zemkopības ministrijas un 
Lauku atbalsta dienesta atbalstu apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” Stratēģiskā mērķa Nr.2 
“Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku 
partnerības iedzīvotājiem” Rīcības Nr.2 “Publiskās 
infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes 
uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem” 
ietvaros.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere

Šī projekta ietvaros tika pārbūvēts paš valdības 
autoceļš Te-5 „Dambīši – Kaijas” Tērvetes pagastā. Ceļa 
kopējais garums – 2,470 kilometri. Galvenais projekta 
mērķis bija uzlabot ceļu, ko ikdienā izmanto novada 
uzņēmēji A/S „A/f Tērvete” un Z/S “Strazdi”, tādejādi 
sekmējot novada ekonomisko attīstību. Teritorijās ar 
aktīvu lauksaimniecisko darbību ekonomiski un sociāli 
liela loma ir lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamo 
ceļu uzturēšanai. Pieaug prasības šo ceļu nestspējai 
sakarā ar arvien jaudīgākas tehnikas izmantošanu 
lauksaimnieciskajā ražošanā.

Ceļa rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ceļu 
būvniecības sabiedrību „Igate””.

Ceļam Te5 bija nepieciešama pārbūve, lai 
nodrošinātu tā ekspluatāciju ilgstošā laika periodā un 
atvieglotu tā ikdienas uzturēšanu.

Uzmērot dabā un saskaņojot ar īpašniekiem un 
uzņēmējiem, tika pieņemts lēmums, ka pārbūves 
procesā tiks uzlabota arī ceļa esošā trajektorija ērtākai 
un drošākai ceļa lietošanai. Līdz ar to projektētais ceļa 
garums ir nedaudz mazāks par esošo. 

Darbi veikti projekta „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve” 

Nr.17-06-A00702-000012 ietvaros ar ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 266 077,37, t.sk. 
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 26 607,74.

Objekta nodošana ekspluatācijā plānota jūnija 
mēnesī.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere



izglītība

Ar gandarījumu par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā 
Tērvetes novada izglītības iestāžu skolēni, kam vidējais vērtējums gadā novērtēts ar 8 un vairāk ballēm – ļoti labi, teicami un izcili
AuGSTkALneS ViDuSSkoLā

Klase Skolēns Vidējais vērtējums

6. Nora Marta Izaka 
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,43 (2016./2017.)
9,45 (2015./2016.)

6. Beatrise Lība šalna
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,07 (2016./2017.)
9,18 (2015./2016.)

6. Kristers Jankevičs
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

8,86 (2016./2017.)
8,64 (2015./2016.)

6. Sanita Bičuša 8,57
6. Jānis Misulis 8,57
7. Nameda Vilciņa 8,47
7. Danils Maksimovs 8,47
6. Mārcis Dargužs 8,21
8. Kārlis Krūmiņš 8,19
9. Samanta Anna Labalaika 8,13
7. Laura Skustā 8,07
9. Artūrs Alens Misulis 8,06

Vidusskola

12. Katrīna Freimane
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,57 (2016./2017.)
8,71 (2015./2016.)

12. Liāna Signe Misule
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,14 (2016./2017.)
8,71 (2015./2016.)

11. Asnete Egle
saņemta Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,075 (2016./2017.)
8.93 (2015./2016.)

12. Loreta Petroviča 9,07
10. Lelde Krūmiņa 8,47
10. Endijs Andersons 8,4
12. Roberts Gorodko 8,29

Pēc vidējo vērtējumu sasniegumiem sākumskolas skolēni saņēma zelta, 
Sudraba un Bronzas liecības:
zelta liecības: 
3.klase – Ieva Kuplā
4. klase – Madara Bružus
Sudraba liecības: 
3.klase – Misulis Mārtiņš, Emīls Vilsons
4. klase – Kristiāna Līva Lāce

Bronzas liecības: 
2. klase – Arnolds Cīruļnieks
3. klase – Larīna Ikvilde, Agate Misule, 
 Anastasija Maksimova
4. klase – Estere Zvaigzne, Endijs Šnepsts, 
 Gundars Jekševics

 
AnnAS BriGADereS PAMATSkoLā

Klase Skolēns Vidējais vērtējums

6.
Kristīne Elizabete Brīkše
saņemta Zelta liecība un 

Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,29 (2016./2017.)
9,07 (2015./2016.)

7.
Kristaps Mierlauks

saņemta Zelta liecība un
Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,13 (2016./2017.)
9,27 (2015./2016.)

6.
Luīze Patrīcija Laizāne
saņemta Zelta liecība un 

Tērvetes novada domes GODA MEDAĻA

9,07 (2016./2017)
9,27 (2015./2016.)

3. Anne Marī Hartika saņemta Zelta liecība 9,00
3. Ralfs Emīls Skadiņš saņemta Zelta liecība 9,00
1. Kristers Sauka saņemta Zelta liecība
3. Alise Janvāre saņemta Sudraba liecība 8,67
3. Šarlote Elizabete Laizāne saņemta Sudraba liecība 8,67
7. Daniela Kalniņa saņemta Sudraba liecība 8,53
4. Guntis Krastiņš saņemta Sudraba liecība 8,50
2. Kristers Sprincis saņemta Sudraba liecība 8,50
2. Linards Štrauss saņemta Sudraba liecība 8,50
5. Annija Arta Ingevica saņemta Sudraba liecība 8,45
7. Kristaps Elvis Kļeviņš 8,40
5. Niks Kaufmanis 8,36
7. Alīna Pčolka 8,33
5. Amanda Štrausa 8,27
5. Kristers Suharevs 8,18
6. Gatis Šļumba 8,14
6. Helīna Anna Laizāne 8,07
2. Paula Pļenkova 8,00
2. Elīna Redisone 8,00
2. Ksenija Žandarova 8,00
1. Greisa Izabella Laizāne
1. Adriāna Granauska

 
Vidējie vērtējumi apkopoti pēc izglītības iestāžu e-klases datiem  

Tērvetes novada izglītības iestāžu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
AuGSTkALneS ViDuSSkoLA
Dalība Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs

Skolēns Klase olimpiāde Vieta Skolotājs

Kristers Jankevičs 6. Mājturības un tehnoloģiju, un 
mājsaimniecības valsts 18. olimpiāde 3. Jānis Kalniņš

Roberts Gorodko 12. Latviešu valoda un literatūra - Selga Tisenkopfa
Asnate Egle 11. Ģeogrāfija - Guntra Engelsone

Dalība zemgales reģiona zinātnisko darbu konferencē
Skolēns Klase olimpiāde Skolotājs

Asnate Egle 11.
Zinātniski pētnieciskais darbs

Valentīna Ciganoviča
Karlīna Veide 11. Guntra Engelsone

Skolēnu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase olimpiāde Vieta Skolotājs

Roberts Gorodko 12. Latviešu valoda un literatūra 1. Selga Tisenkopfa
Katrīna Freimane 12. Bioloģija 1. Marija Pelnika

Latviešu valoda un literatūra 3. Selga Tisenkopfa
Ķīmija Atz. Marija Pelnika

Asnate Egle 11. Ģeogrāfija 1. Guntra Engelsone
Latviešu valoda un literatūra 2. Elizabete Labalaika

Bioloģija Atz. Marija Pelnika
Zinātniskais darbs Atz. Valentīna Ciganoviča

Nora Marta Izaka 6. Informātika 1. Daila Bērziņa
Latviešu valoda un literatūra 2. Aija Klūga

Sanita Bičuša 6. Latviešu valoda un literatūra 2. Aija Klūga
Niklāvs Freimanis 8. Krievu valoda 2. Gaļina Jērane
Karlīna Veide 11. Ģeogrāfija 2. Guntra Engelsone

Zinātniskais darbs Atz. Guntra Engelsone
Egīls Jekševics 6. Informātika 2. Daila Bērziņa
Samanta Bērzone 8. Mājturība un tehnoloģijas 2. Iveta Mitrevica
Nameda Vilciņa 7. Latviešu valoda un literatūra 3. Elizabete Labalaika

Angļu valoda Atz. Ludmila Štāle
Beatrise Lība Šalna 6. Latviešu valoda un literatūra 3. Aija Klūga

Vizuālā māksla Atz. Agnija Ozoliņa
Lelde Krūmiņa 10. Bioloģija 3. Marija Pelnika
Danils Maksimovs 7. Matemātika Atz.  Guntra Engelsone

AnnAS BriGADereS PAMATSkoLA
Dalība Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs

Skolēns Klase olimpiāde Vieta Skolotājs

Kristaps Elvis Kļaviņš 7. Mājturības un tehnoloģiju, un 
mājsaimniecības valsts 18. olimpiāde 1. Jānis Kalniņš

Dalība zemgales reģiona mācību priekšmeta olimpiādē
Skolēns Klase olimpiāde Skolotājs

Alīna Pčolka 7. Mūzika Artūrs Reiniks

Skolēnu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase olimpiāde Vieta Skolotājs

Luīze Patrīcija Laizāne 6. Mājturība un tehnoloģijas 1. Sandra Geislere
Kristīne Elizabete Brīkše 6. Latviešu valoda un literatūra 1. Gita Čigāne
Kristaps Mierlauks 7. Latviešu valoda un literatūra 1. Gita Čigāne
Kristaps Elvis Kļaviņš 7. Vizuālā māksla 2. Sandra Geislere
Alīna Pčolka 7. Mūzika 2. Artūrs Reiniks
Gatis Šļumba 6. Informātika 3. Daila Bērziņa
Daniela Kalniņa 7. Vizuālā māksla Atz. Sandra Geislere
Annija Arta Ingevica 5. Diktāts 1. Gita Čigāne

Visi iepriekš minētie skolēni un skolotāji par radošu pieeju mācību procesam un veiksmīgu 
sagatavošanos mācību priekšmetu olimpiādēm 2016./2017.mācību gadā tika sumināti un saņēma 
Tērvetes novada domes pateicības. Skolēni saņēma arī naudas balvas, ko paredz Domē apstiprinātais 
dokuments „Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu un apbalvošanas kārtība”.

Īpaši tika sumināti starpnovadu olimpiāžu 1. vietu ieguvēji mācību 
priekšmetu olimpiādēs

Š.g. 10. maijā Auces kultūras namā notika Dobeles, Auces un Tērvetes novadu mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju salidojums. Pasākumā tikās skolēni, kas starpnovadu, 
Zemgales reģiona un Valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. mācību gadā bija 
ieguvuši godpilnās 1. vietas, un pedagogi, kas skolēniem palīdzējuši sagatavoties olimpiādēm. 
Visus klātesošos sveica sadarbības novadu vadītāji – Auces novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija 
Keršus, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs un Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika. 
 Tērvetes novads no sirds lepojās 
ar saviem jauniešiem un viņu 
pedagogiem, jo šajā mācību 
gadā triju novadu konkurencē 
olimpiādēs izcīnītas desmit 1. 
vietas, savukārt, Kristaps Elvis 
Kļaviņš (Annas Brigaderes 
pamatskola) izcīnīja 1. vietu un 
Kristers Jankevičs (Augstkalnes 
vidusskola) izcīnīja 3. vietu 
Mājturības un tehnoloģiju, 
un mājsaimniecības valsts 18. 
olimpiādē.  
Materiālu apkopoja Inita Roze, 

izglītības darba koordinatore

Annas Brigaderes pamatskolas pārstāvji viesojās Polijā
Laika posmā no 28.maija līdz 3. jūnijam neliela 

delegācija no Annas Brigaderes pamatskolas – 
skolotājas: Evita Deičmane, Ina Lukaže, Maija 
Klāsupa un divas skolnieces: Luīze Patrīcija 
Laizāne un Helīna Anna Laizāne Erasmus+ 
projekta «EcoActive» ietvaros devās vizītē uz 
Polijas pilsētu Pulawy, kur piedalījās eko nedēļas 

aktivitātēs un vadīja mācību stundu par eko 
resursiem. Projektā iesaistītie pedagogi un abas 
skolnieces bija sagatavojušas eko prezentāciju par 
vietējo resursu – biogāzi un divas izglītojošas eko 
spēles.  

Maija Klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas 

direktora vietniece izglītības jomā



Policija informē

Dažādi

Pašvaldības policija informē   
Maija mēnesī saņemti 36 izsaukumi, kas 

saistīti ar dažādu sadzīves problēmu risināšanu.
 Viens izsaukums saņemts no Tērvetes 

Sanatorijas mājas 4 iedzīvotāja par zādzības 
fakta konstatēšanu. Materiāls nosūtīts pēc 
piekritības Valsts policijai.

 No Augstkalnes vidusskolas saņemts 
iesniegums par kāda skolēna nepiedienīgu 
uzvedību mācību stundas laikā. Materiāls 
tālāk novirzīts Sociālajam dienestam.

 Saņemts iesniegums no Tērvetes novada 
apdzīvotās vietas Gaismas iedzīvotājiem par 
to, ka kaimiņu suns klaiņo bez pieskatīšanas. 
Iesniegums ir izskatīts, ar dzīvnieka 
saimnieku veiktas pārrunas, viņam sastādīts 
protokols par dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu. Iesniegums nosūtīts izskatīšanai 
Administratīvās komisijas sēdē.

 Maijā sastādīti divi administratīvie protokoli 
Bukaišu pagastā par divu jauniešu pārmērīgu 
alkohola lietošanu sabiedriskā vietā un 
atrašanos tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas 
apkauno cilvēka cieņu. 

 Dzīvnieku patversmē Saldū nogādāts suns, 
bet vēlāk noskaidrojās, ka tam ir saimnieks, 
kas devās pakaļ savam mīlulim uz patversmi.  
IEVēRīBAI! Tā kā iepriekšminētajā gadījumā 

suns nebija čipots, īpašnieku nevarēja noskaidrot. 
Tādēļ visiem dzīvnieku īpašniekiem atgādinām, 
ka mājdzīvnieki ir jāčipo, jo nosacījumu 

neievērošanas gadījumā saimniekam ir pielāgojams 
administratīvais sods.

Šajā mēnesī sabiedriskā kārtība tika 
nodrošināta arī Tērvetes novadā notiekošajos 
pasākumos – Traktordienās, Tulpju svētkos un  
Pajūgu sacensībās.

ATGāDINāJuMS! Tuvojas Saulgriežu svētki, 
tādēļ neaizmirsīsim par savu nekustamo īpašumu 
sakopšanu – zāles un ceļa malu appļaušanu! 

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

informācija vecākiem un  bērniem   
Vēlamies informēt, ka vasaras brīvlaikā 

vecāki ir pilnībā atbildīgi par bērnu drošību, 
veselību  uzraudzību līdz 18 gadu vecumam.

Vērā ņemama informācija:
 bērns drīkst atrasties pie ūdenstilpnēm tikai 

pieaugušo klātbūtnē;
 bērns drīkst peldēties tikai pieaugušo 

uzraudzībā;
 bērnam aizliegts lietot jebkāda veida 

alkoholiskos dzērienus, smēķēt;
 sabiedriskās vietās ievērot pieklājības normas;
 bērnam līdz 7 gadu vecumam jāuzturas kopā 

ar pieaugušo;
 Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, viņš ārā 

viens pats drīkst uzturēties līdz plkst.22.00. 
Pēc plkst.22.00 viņu var aizturēt policija.  

Sociālais dienests

kultūras afiša 
17. jūnijā pl. 15.00 
LVM Dabas parka Tērvetē Atrakciju laukuma 
estrādē
Tērvetes novada amatierteātra “Trīne” izrāde 
R. Blaumanis “Trīnes grēki”
Ieeja ar LVM Dabas parka Tērvetē ieejas biļetēm
pl. 19.00
Augstkalnes vidusskolas zālē
PAGASTA AMATIERTEĀTRIM PIRMIZRĀDE - 
A.Niedzviedzis, “Dūdene zin”
Pl.21.30 Līgo svētku ieskaņas BALLE. Līdzi jāņem 
groziņš.
Ieeja bez maksas

23.jūnijā pl.19.00
LīGoJAM BuKAIšoS parkā pie Bukaišu 
tautas nama
Teātra pulciņa izrāde,  Ritas Missūnes 
viencēliena komēdija “Tikai alus un siers” 
Pl. 22.00 BALLE   Ieeja bez maksas

8. jūlijā pl. 13.00
LVM dabas parkā Tērvetē
BēRNu oPERAS SVēTKI
Ādolfa Skultes pasaku operas “Eža kažociņš” 
PIRMIZRĀDE
Ieeja bez papildus maksas ar LVM dabas parka 
Tērvetē ieejas biļetēm

Citas aktivitātes:
10. jūnijā JDK “Avots”, VPDK “Avots”, SDK 
“Vārpa” piedalās Zemgales deju kolektīvu 
dižkoncertā “Lielais rits”” Bauskā
17., 18. jūnijā SDK “Vārpa” piedalās  XXI Senioru 
deju dienā “Četri vēji” Ventspilī
23. jūnijā  AT “Trīne” ar R. Blaumaņa lugu  
“Trīnes grēki” viesojas Bauskā; JDK “Avots”, 
VPDK “Avots”, JK “Tērvete” piedalās  Latvijas 
Radio 2 tradicionālajā Līgo koncertā Dobelē  

Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes KN pasākumu organizatore

noslēdzies konkurss „Lasošākā 
sākumskolas klase Tērvetes novadā” 

Konkurss norisinājās no š.g. 1.februāra līdz 15. 
maijam.To rīkoja novada bibliotēkas, lai rosinātu 
skolēnos interesi par lasīšanu un veicinātu klases 
saliedētību.     Dalībnieki – Tērvetes novada skolu 
1.-4. klašu skolēni. Konkursa ietvaros bērni lasīja 
daiļliteratūru pēc savas izvēles, bet vecumam 
atbilstošu.  Izlasītās grāmatas tika ierakstītas  
darba lapā, kur noteicošais rādītājs bija lappušu 
skaits. Nolikumā bija paredzēts, ka pēc katru piecu 
grāmatu izlasīšanas, skolēns izvēlas interesantāko 
un uzzīmē kādu tās notikumu vai tēlu. Šis 
nosacījums diemžēl ne vienmēr tika izpildīts. 
Konkursa noslēgumā izpildītās darba lapas 
parakstīja skolēna vecāki un klases audzinātājas. 
Tās apkopoja un nogādāja savā tuvākajā bibliotēkā. 

Konkursa uzvarētāji tika noteikti, summējot 
izlasīto grāmatu lappuses un to izdalot ar klases 
skolēnu skaitu. Rezultātā  1. vietu ieguva A. 

Brigaderes pamatskolas 4. klase ar rezultātu 1134 
lpp. uz vienu skolēnu. Vēl tika piešķirtas   divas 
2. vietas: A. Brigaderes pamatskolas 3. klasei un 
Augstkalnes vidusskolas 4. klasei   un divas 3. 
vietas: Augstkalnes vidusskolas 1. klasei  un A. 
Brigaderes  pamatskolas 2. klasei. Veicināšanas 
balvas saņēma Augstkalnes vidusskolas 3. un 2. 
klases un A. Brigaderes pamatskolas 1. klase. 
Balvās visas klases saņēma attīstošās spēles. Vēlos 
uzteikt Augstkalnes vidusskolas 2. klasi (audz. 
I. Samohvalova) un A. Brigaderes pamatskolas 
4. klasi (audz. M. Klāsupa) par ļoti precīzu visu 
nolikuma noteikumu ievērošanu  un darbu 
noformējumu.

Noslēgumā gribu izteikt cerību, ka konkurss 
turpināsies arī nākošajā mācību gadā. Visus 
lasītgribētājus  gaidām bibliotēkās arī vasarā!   

Dzintra Punka, Augstkalnes bibliotēkas vadītāja

Dabas parkā skanīgi atklāta vasaras sezona
13. maijā dabas parkā Tērvetē notika vasaras 

sezonas atklāšanas svētki “Pasakas modināšana”. 
Vairāk nekā 3000 apmeklētāju devās dabas takās, 
kurās netrūka prieka, pasaku un vasarīgi siltu 
laikapstākļu.

Rūķu pilsētā Čiekurē – pasaku modināja 
Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas 70 
mazie un lielie dejotāji, kuriem raitu dejas soli bija 
ierādījusi skolotāja Rudīte Dude. Arī šogad mazo 
darboņu pilsēta turpinās augt, iepriecinot mazos 
apmeklētājus ar jauniem namiņiem. Raudzīsim, 
cik liela tā būs kļuvusi novembra sākumā, kad 
svinēsim pirmos rūķu pilsētas svētkus!

Neizpalika tikšanās ar Rūķu saimi, kur 
mazie parka apmeklētāji darināja apsveikumus 
māmiņām. Rūķu sētas koka lietu darināšanas 
darbnīcā iesākās šīs sezonas apmeklētāju kopdarba 
veidošana. Šogad aicināsim vairāk iepazīt seno 
galdniecības instrumentu  - ēveli. Ikvienam būs 
iespēja “gludināt” dēli un no skaidām veidot 
koka aitiņai sprogas. Tikmēr lauku saimniecības 
“Ābelītes” atvēlētās aitiņas ļāvās sevi samīļot Rūķu 
sētas kūtiņā. Liels paldies par atsaucību Bukaišu 
pagasta Stašinsku ģimenei, ar kuru dabas parkam 
jau vairāku gadu garumā izveidojusies laba 
sadarbība.

Savukārt Atrakciju laukuma estrādē ikvienu 
iepriecināja pasaku dziesmu spēle, ko vadīja 
aktieris Jānis Skanis, iejūtoties pasaku stāstnieka 
lomā. Koncerta apmeklētāji varēja sastapties 
ar dažādiem pasaku tēliem - gan tiem, kas vēl 
joprojām ir vismīļākie mammām, tētiem un 
omītēm, gan tiem, kas redzami pasaulslavenās 
multfilmās mūsdienās. Tēlu lomās iejutās Latvijas 
jaunie estrādes solisti - bērni un jaunieši, kam tā 
bija pirmizrāde.

Līdzās rakstnieces Annas Brigaderes kokā 
atveidotajiem tēliem Pasaku mežā saimniekoja arī 
Sila raganiņa un Sīkstulis. Līdz vēlam rudenim, 
dodoties lūkot dižās Tērvetes priedes, elpojot 
dziļi veselīgo sila gaisu, kādam noteikti paveiksies 
sastapt arī citus pasaku tēlus. 

Aktīvās atpūtas cienītājus gaidīja “Laimīgās 
zemes Gaisa takas” – virvju konstrukcijas kokos. 
Pēc apmeklētāju vēlmēm jaunajā sezonā te 
gaidāms jauns pārsteigums – garāks ceļojums 8m 
augstumā virs zemes. Tas pa spēkam būs ikvienam, 
kam piemīt Sprīdīša griba un atklājēja gars. 

Otro sezonu parka apmeklētājus aicināja 
ciemos arī Tauriņu māja, kas durvis vēra 30. aprīlī 
– Valpurģu nakts pasākuma ietvaros. Jaunajā 
sezonā tauriņiem piepulcējušies arī kanārijputniņi, 
baseinā peld bruņurupuči un zivis. Iepriekš 
piesakot, Tauriņu mājas darbinieki piedāvā arī 
izzinošu ekskursiju.

Tā kā apmeklētāju skaits parkā pārsniedz 
100 tūkstošu gadā, tad domājam, ka dabas parks 
Tērvetē spēj sniegt pasakainu atpūtu visām 
paaudzēm!  

Lilita Kauste,
LVM dabas parka Tērvetē TIC vadītāja

Vietējais uzņēmējs - topošajam 
absolventam 

Šoreiz neierasti citiem gadiem, Tērvetes novada skolu jaunieši 
pie savas puses uzņēmējiem devās pavasarī, nevis rudenī. Šāds 
lēmums tika pieņemts konkursa “Zemes meita un Zemes dēls 2017” 
dēļ, kurš norisināsies rudenī, oktobra mēnesī. Pieredzes gūšanas 
brauciens skolu jaunatnei paredzēts, lai tos iedvesmotu nākotnes 
profesijas izvēlē, un šoreiz arī, lai palīdzētu jauniešiem sagatavoties 
iepriekšminētajam konkursam.

Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes vidusskolas 7.–8. 
klašu audzēkņi 30. maijā iepazinās ar SIA “Tērvetes maize” ceptuves 
darbību, lauku sētas “Ābelītes” Bukaišu pusē atsaucīgo saimnieci 
ar dažnedažādajiem dzīvniekiem saimniecībā, un miltu un maizes 
izstrādājumu tapšanu SIA “A.R.D. Mēnestiņš”. Tā kā šogad jauniešu 
skaits bija liels, tad grupa tika dalīta divās daļās. 

Augstkalnes vidusskolas 7. klases jaunieši palika Tērvetes pagastā 
pie maizniekzeļļa Jāņa Kurpnieka, lai iepazītu maizītes cepšanas 
grudrības. Jaunieši tika pie izdevības nevien klausīties maizes cepēja 
stastījumā, bet arī praktiski darboties. Katram jaunietiem maiznieks 
jau iepriekš bija sagatavojis produktus picas cepšanai lielajā maizes 
krāsnī. Gana drēgnajā dienā bija tik patīkami atrasties dzīvās 
uguns tuvumā! Jaunieši ar lielu azartu nodevās ēdiena gatavošanas 
procesam, tajā iesaistot arī klases audzinātāju Guntru Engelsoni. 
Otra grupa tai pašā laikā devās Bukaišu virzienā iepazīt lauku sētā 
“Ābelītes” dzīvojošos dzīvniekus. Saimniecības īpašniecei Ilonai 
Stašinskai ir stāsts par visiem lauku sētas dzīvniekiem, par to nozīmi 
viņas bioloģiskajā saimniecībā. Neviens nespēja palikt vienaldzīgs 
pret skaistajiem Hailander un Galoveju šķirnes dzīvniekiem. 

Dienas noslēgumā visi jaunieši satikās mājražotājas Andas 
Mucinieces sētā Dzirnavezera krastā Kroņaucē, kur SIA “A.R.D. 
Mēnestiņš” ceptuvē top miltu un maizes izstrādājumi. Sētas 
saimniece interesentus iepazīstināja ar savu nodarbošanos, aicinot 
ikvienu ielūkoties ceptuvē un banketa zālē, kur tiek rīkotas viesības. 

Lai arī Tērvetes novads skaitās gana mazs, ceļojums pa to jauniešus 
bija nogurdinājis, tāpēc sportiskākie pēc gardās zupas notiesāšanas 
labprāt uzspēlēja bumbu laukumā, jo tāda veida aktivitātes arī tiek 
piedāvātas šajā sētā. Kamēr vēl jaunieši pulcējās ap pusdienu galdu, 
informēju tos par rudenī gaidāmo konkursu “Zemes meita, Zemes 
dēls”, ieteicu šī brauciena iespaidā gatavoties tam, un startēt tajā, 
pārstāvot savu skolu un klasi. Tā kā šajā braucienā piedalījās jaunieši 
, kuri savu brīvo laiku veltīja “Traktordienām 2017” 26. un 27. maijā 
AS “Agrofirma Tērvete” laukā, godprātīgi strādājot, atļāvos teikt 
lielu PALDIES no organizatoru puses. A.Brigaderes pamatskolas 
trīs jaunieši divu dienu garumā saulē un vējā organizēja satiksmes 
plūsmu, lai ikviens apmeklētājs ātri un bez kavēšanās noliktu 
savu braucamrīku, pievienojoties pasākuma apmeklētāju pulkam. 
Savukārt Augstkalnes vidusskolas jaunietes šajās dienās devās palīgā 
SIA “LLKC” lopkopības speciālistiem, palīdzot interesentiem iepazīt 
lielfermu “Tērces” darbību AS “Agrofirma Tērvete”.

Ikviens darbs – liels vai mazs – ir paveicams atbildīgi. Iesaistot 
jauniešus aktivitātēs ar praktisku darbošanos, kur darbaudzinātājs 
ir vietējais uzņēmējs, tiek viecināta izpratne par ikviena darba 
nozīmi. Šeit un tagad mācās topošie uzņēmēji, darba devēji un darba  
ņēmēji. Ar šiem braucieniem pie Tērvetes novada uzņēmējiem 
vēlamies jauniešiem parādīt, cik lielas iespējas sniedz savu hobiju 
pārvēršana uzņēmējdarbībā. Nodarboties ar uzņēmējdarbību laukos 
nav viegli, tomēr tas ir iespējams, tai ir arī savas pozitīvās iezīmes. 
Galvenais, lai jauniešiem viņu karjeras veidošanā blakus atrastos īstie 
darbaudzinātāji – ģimene, skolotāji, uzņēmēji, ikviens, kurš saredz 
jauniešos viņu interes un aizraušanos. Vēlu ikvienam pieredzes 
brauciena dalībniekam un šī gada absolventiem izvēlēties savu ceļu, 
sasniegt lielākus un mazākus mērķus, veicot darbu ar mīlestību un 
atbildību.    

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

2017. gada 1.jūlijā pl.10.00 
Kroņauces stadionā 

TĒrVeTeS noVADA SPorTA SVĒTki
9.00 – 9.30  sportistu reģistrācija

9.45  svētku svinīga atklāšana
10.00 – SACENSĪBU SĀKUMS

Tālrunis informācijai - 20047222 
(atbildīgais Dainis ābols)

AUTOBUSS:
8.30 – Klūnas, 8.45 – SAC Tērvete, 8.55 – Tērvete, 
9.00 – Kroņauce (galapunkts)
8.30 – Bukaiši, 8.45 – Augstkalne, 8.50 – Zelmeņi, 
8.55 – Tērvete, 9.00 – Kroņauce (galapunkts)
Autobuss kursēs sporta dienas noslēgumā pl. 17.00
Sekojiet informācijai www.tervetesnovads.lv un 

informācijas stendos!    

•	Ielu basketbols 
•	Pludmales volejbols 
•	Futbols
•	Skriešanas sacensības 
•	Riteņbraukšana  

(šķēršļu josla)
•	Ugunsdzēsēju 

sacensības 

•	Pievilkšanās pie stieņa
•	Jautrās atrakcijas 

„ELVI telts”
•	Piepūšamās atrakcijas 

bērniem  
•	Orientēšanās

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 
2017. gada 29. jūlijā plkst. 16.00 

aicina kopā bijušos un esošos darbiniekus

 uz Sanatorijas ēkas 85 gadu jubileju
Par dalību lūdzam informēt līdz š.g. 15.jūlijam
pa diennakts tālruni 63726175 vai 27859888

LMT atbalstīto projektu atklāšana 
2017. gada 21. jūnijā 

pl. 15.00 pie Rehabilitācijas centra “Tērvete” 
tiks atklāta LMT līdzfinansētā projekta 

“SAJŪTU TAKA” 1. kārta.
  

pl. 17.00 projekta “Tērvetes Pālena muižas 
vēsturiskā centra labiekārtošana” atklāšana 

pie Sanatorijas mājām. Uz projektu atklāšanu 
aicināts ikviens interesents! 

Ciemos pie maiznieka Jāņa Kurpnieka


