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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
2017. gada 15. jūnijā darbu uzsāka 
jaunievēlētā Tērvetes novada dome

Š.g. 15. jūnijā tika aizvadīta Tērvetes novada 
domes jaunā sasaukuma pirmā sēde.  

Turpmākos četrus gadus Domē darbosies 9 
deputāti-  no vēlētāju apvienības “Mūsu mājas ir te”  
8 deputāti- Dace Reinika, Ieva Krūmiņa, Arvīds 
Bruss, Linda Karloviča, Ainārs Miķelsons, Dzintra 
Sirsone, Sandris Laizāns,  Indriķis Vēveris   un  no 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei 
un brīvībai”/LNNK  1  deputāts-  Madara  Darguža.

Par Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāju 
atkārtoti tika ievēlēta Dace 
Reinika, savukārt domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
amats   tika uzticēts Ievai 
Krūmiņai. Par abiem 
amatiem deputātu balsojums 
bija vienbalsīgs.

Pirmajā domes sēdē 
deputāti tika ievēlēti arī 
Domes komitejās: 

Tautsaimniecības un  
attīstības komiteja: Arvīds 
Bruss, Sandris Laizāns, 
Indriķis Vēveris, Ainārs 
Miķelsons

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 
komiteja: Linda Karloviča, Ieva Krūmiņa, Dzintra 
Sirsone, Madara Darguža. 

Finanšu komiteja:
Komitejas priekšsēdētāja – Dace Reinika
Komitejā darbojas visi domes deputāti.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

“TĒRVETE- VIETA , KUR ATGRIEZTIES!” - 
ar tādu moto šogad sagaidām 

Tērvetes novada 15 gadu jubileju
SVĒTKU PROGRAMMA:
Piektdiena, 21. jūlijs Augstkalnē, 
Mežmuižas pils terasē (slikta laika gadījumā 
Augstkalnes ev. lut. baznīcā)
Pl. 21.00 vokālās grupas “FRAMEST”  
koncertprogramma “THE SOONGBOOK” 
Jānis Ķirsis (balss), Mikus Abaroniņš (balss), 
Roberts Memmēns (balss), Beāte Zviedre 
(balss), Rūta Dūduma (balss)
Programmā iekļautie skaņdarbi ir mūsdienu 
komponistu jaundarbi, kas rakstīti speciāli 
grupai “Framest”. 
Vakara gaitā piedāvājam iegādāties un 
brīvdabā baudīt Tērvetes vīnus, Tērvetes 
mājražotāju gardumus. Sēdvietas solos, pie 
galdiņiem un  zālienā.
AUTOBUSS: 19.45 - Klūnas, 20.00 - SAC 
Tērvete, 20.15 - Kroņauce, 20.20 -Tērvete, 
20.25 - Zelmeņi 
20.00 -Bukaišu skola 
20.20 – Dzeguzēni 
Autobuss kursēs arī pēc koncerta

Sestdiena, 22. jūlijs, Tērvetes estrādē
Pl. 12.00-16.00 FOTO ORIENTĒŠANĀS 
SACENSĪBAS “Atklāj Tērveti no jauna” 
(sacensību nolikumu un informāciju skatīt 
www.tervetesnovads.lv )
      12.00 - 12.30 reģistrēšanās
      12.30 – 15.30 sacensības
      16.00 - apbalvošana

AUTOBUSS: 12.30 - Klūnas, 12.40 - SAC 
Tērvete, 12.50 - Kroņauce 
12.30 - Bukaišu skola, 12.45 – Augstkalne, 
12.55 - Zelmeņi 
12.30 -Dzeguzēni

No Pl. 13.00 Tērvetes novada 
MĀJRAŽOTĀJU IZSTRĀDĀJUMU 

TIRDZIŅŠ 

IZJĀDES AR ZIRGU (par maksu)

Pl. 13.00 – 17.00 SVĒTKU PROGRAMMA 
BĒRNIEM

Radošā darbnīca “Lielākā apsveikuma 
kartiņa” – svētku apmeklētāju kopīgi veidots 
Tērvetes novada 15. dzimšanas dienai veltīts 
apsveikums
Radošās apvienības “Pasaku nams” 
piepūšamās atrakcijas, izveicības pārbaudes, 
radošās darbnīcas 
Pl. 15.00 Radošās apvienības “Teātris un es” 
izrāde bērniem. Lieliskais talantu producents 
ir izsludinājis konkursu, kurā savu 
brīnumaino mākslu aicina pierādīt talantiem 
no visas pasaules. Kas tad īsti piedalīsies šovā 
un ar ko pārsteigs?
Pl. 16.00 – 17.00 Mārtiņa lieli ziepju burbuļi
AUTOBUSS: 17.00 - Klūnas, 17.10 - SAC 
Tērvete, 17.20 - Kroņauce 
17.00 - Bukaiši, 17.15 – Augstkalne, 17.25 - 
Zelmeņi 
17.00 - Dzeguzēni

Pl. 18.00 TĒRVETES NOVADA SVĒTKU 
GĀJIENS
(17.30 pulcēšanās svētku gājienam LVM 
Dabas parka Tērvetē autobusu stāvlaukumā)
Pl. 19.00 TĒRVETES NOVADA 
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU SVEICIENS 
SVĒTKOS
19.30 SVĒTKU LIELKONCERTS 
LAURIS REINIKS ar koncertprogrammu 
“Es domāšu par tevi” un MC orķestris
Pl. 21.00 ZAĻUMBALLE   
grupa TĒRVETE un Latvijas Nacionālā 
teātra dziedošo aktieru ansamblis GREIZAIS 
RATIŅŠ
Pl. 24.00 SVĒTKU UGUŅOŠANA pie 
Tērvetes pilskalna
Visu dienu darbosies bufete
AUTOBUSS: Kursēs no Tērvetes estrādes 00.30 
un 03.00
Tālrunis informācijai Tērvetes novada 
kultūras namā - 29330689, 26413219
Informācija mājražotājiem un amatniekiem 
par pieteikšanos tirdziņam - pa tel. 26352751 
(Monta Mantova).   

Svētku organizatori

Lai nesteidzīgs laiks Tavos laimes brīžos,
 lai ātri aizzib tās dienas, kas nav laipnas 
pret Tevi. 

/Džons Raskins/

Veldru Ābomu, Mudīti Bogdanovu, 
Intu Zariņu, Mihailu Jonovu, 

Angeli Pavļenko, Mudīti Upmali, 
Ēriku Briģi, Helenu Miezaini, 

Natāliju Stasi, Veltu Zibens 
85. dzimšanas dienā suminām 

Lidiju Savinu,
daudz baltu dieniņu 90. dzimšanas 

dienā vēlam Irmai Bērziņai
Tērvetes novada dome 

Veselību un dzīvesprieku vēlam 
ikvienam Tērvetes novada jūlija 

mēneša jubilāram! 
Īpaši sveicam:

Domes priekšsēdētājas sleja

Labdien 
Jūsmājās!

Ir pagājis nepilns 
mēnesis kopš jaunā 
Tērvetes novada 
dome ir uzsākusi savu 
darbu. Ir notikusi 
pirmā domes sēde, 

ir pieņemti pirmie lēmumi. Gribu pateikt 
lielu paldies ikvienam novada iedzīvotājam, 
kurš piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Jūs 
ar savu balsi noteicāt savu izvēli, jūs ar savu 
balsi pateicāt, ka jums nav vienaldzīgi tas, kas 
notiek jūsu novadā.  Iedzīvotāju aktivitāte šajās  
vēlēšanās bija  par dažiem procentiem lielāka 
kā pirms četriem gadiem. Tas priecē. Prieks, 
ka deputātu pulciņš ir papildinājies arī  ar 
gados jauniem cilvēkiem.  Jaunākajai deputātei  
šobrīd ir 26 gadi. Paldies par dāvāto uzticību! 
Mēs strādāsim, lai kopīgi īstenotu novada 
attīstībai izvirzītos mērķus. Turpināsim strādāt 
tā, lai veicinātu novada izaugsmi, kas balstīta 
uz Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasta 
līdzāspastāvēšanu.   

Tērvetes novads jūlija mēnesī svinēs savu 
15 gadu pastāvēšanas jubileju. Mēs esam 
pierādījuši, ka varam savā novadā veiksmīgi 
pastāvēt un attīstīties, kā arī sadarboties ar citiem 
novadiem. Mēs varam veidot kopīgu Tērvetes 
novada tēlu, saglabājot katras apdzīvotas vietas 
vienreizīgumu. Un, lūk! Novada svētki ir tā 
reize, kad mēs jo īpaši izjūtam savu piederību 
novadam, kad vienojamies kopīgā  gājienā, kad 
kopīgi svinam savus svētkus. Šī reize būs īpaša ar 
to, ka pie mums viesosies arī sadarbības partneri 
no Vācijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī kaimiņu 
pašvaldību vadītāji. 

Aicinu novada iedzīvotājus  apmeklēt svētku 
pasākumus un piedalīties svētku gājienā! 

Dace Reinika, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Domes deputāti (no kreisās): Sandris Laizāns, Dzintra Sirsone, Linda Karloviča, 
Arvīds Bruss, Dace Reinika, Indriķis Vēveris, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons 
un Ieva Krūmiņa. 

Aicinām ikvienu gatavoties 
Tērvetes novada 15 gadu jubilejas

SVĒTKU 
GĀJIENAM!!

Aicinām novada iestāžu, organizāciju 
un citu kolektīvu pārstāvjus, kā arī ikvienu 
novada iedzīvotāju šajā gadā piedalīties 
īpašajā Tērvetes novada jubilejas 
svētku gājienā! Jau trīs gadus ar gājiena 
starpniecību mēs esam sev un Tērvetes 
novada viesiem pierādījuši, kāds mūsu 
sirdīs mīt lepnums par piederību Tērvetes 
novadam un cik varam būt vienoti, 
tiekoties mūsu novada svētkos.

Svētku gājienā īpaša vieta tiks ierādīta 
Mazajiem tērvetniekiem un mūsu novada 
svētku viesiem no Auces, Dobeles, Jelgavas 
un Rundāles novadiem, mūsu sadarbības 
partneriem no Vācijas, Lietuvas un 
Igaunijas.

Būsim radoši un padomāsim par kopējo 
kolektīva noformējumu, kas piešķirtu 
jubilejas svētku gājienam krāšņumu, 
padarot to pievilcīgu un interesantu gan 
pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem!

Svētku gājiens ir brīnišķīga iespēja 
– BŪT SAIMNIEKIEM PAŠIEM SAVĀ 
NOVADĀ – un uz mirkli apstādināt 
par godu Tērvetes novada svētkiem 
transportlīdzekļu satiksmi, lai ikviens 
caurbraucējs tai mirklī izrādītu godu 
Tērvetes novadam! Gājienam aicinām 
pieteikties līdz 18. jūlijam pa tālruni 
26465219. (Inita Roze)

UZ TIKŠANOS MŪSU NOVADA 
JUBILEJAS SVĒTKOS, KO PAŠI VARAM 
PADARĪT SKAISTUS UN KRĀŠŅUS!  

Svētku organizatori

Top dāvana Tērvetes 
novada jubilejā 

Paldies tiem, kas atsaucās uz aicinājumu kopīgi 
veidot grāmatu – dāvanu mūsu novada 15 gadu 
jubilejā. Saņemti ir vairāki skaisti darbi – prozā, 
dzejā, zīmējumu  veidā.

Paldies Annas Brigaderes pamatskolas 4. klases 
skolēniem – Safinai Bogdanei, Danielai Pilvertei, 
Gvido Eglītim, Gabrielai Zinbergai, Guntim 
Krastiņam, Modrim Edgaram Šimkūnam. 8. klases 
skolēniem, īpaši paldies Melānijai Radvilai, 7. 
klases skolēniem, īpaši Alīnai Pčolkai, Kristapam 
Mierlaukam. Mudītei Cimmermanei paldies par 
zīmējumu, kas būs lielisks papildinājums grāmatai.

Paldies Līgai Lejniecei un Annas Brigaderes 
pamatskolas 3. klases skolniecei Līgai Gobai.

Grāmata būs tikai vienā eksemplārā, unikāla 
savā saturā, ar jūsu iesniegtiem oriģināliem 
darbiem. Decembrī, kad ir oficiālais Tērvetes novada 
dibināšanas datums, būs grāmatas “Tērvete – vieta, 
kur atgriezties” atvēršanas svētki.

Vēl ir laiks radīt! Aicinu droši iesaistīties šīs 
grāmatas veidošanā gan mazus, gan lielus! 

Darbu iesūtīšanas termiņš – 1. novembris.   
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore

Tērvetes novada domes bezmaksas 
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”

Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu – Inita Roze

Tālrunis 26465219

Iespiests SIA Jelgavas tipogrāfija.
Projektu vadītājs Arvis Kronbergs, maketētāja 

Santa Lipšāne, tirāža 1000 eks. Izdevums 
pieejams Tērvetes novada domē, pagasta 

pārvaldēs un ikvienā publiski pieejamā vietā.



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 29. jūnijā tika sasaukta Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika, protokolēja  sekretāre Inese Meija.
Sēdē piedalījās deputāti: D.Reinika, A.Bruss, S.Laizāns, 
I.Krūmiņa, L.Karloviča, Dz.Sirsone, A.Miķelsons, 
attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās I.Vēveris.
Darba kārtībā izskatīšanai bija iekļauti 8 jautājumi, kā 
arī Domes priekšsēdētētājas Daces Reinikas informācija 
par deputātes Madaras Dargužas iesniegumu un 
izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums par pašvaldības 
darbu jūnija mēnesī. 

Domes priekšsēdētājas Daces Reinikas 
informācija par deputātes 

Madaras Dargužas iesniegumu
Domes priekšsēdētāja D. Reinika informēja 

deputātus, ka š.g. 15. jūnijā ir saņemts iesniegums no 
deputātes Madaras Dargužas (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), ar kuru 
deputāte informē, ka pamatojoties uz Republikas pilsētas 
domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1  
panta trešo daļu, noliek savas deputāta pilnvaras uz 
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku līdz 2017.gada 18. 
decembrim.

Par saņemto Madaras Dargužas iesniegumu tika 
informēta Tērvetes novada vēlēšanu komisija, no 
kuras 22. jūnijā tika saņemts iesniegums par to,  ka uz 
laiku deputāta pilnvaras nolikušās deputātes Madaras 
Dargužas vietā ir uzaicināma stāties Anitra Skalbiņa  no 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai”- “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”. 

Ievērojot minēto, ar 22. jūliju ir beigušās deputātes 
Madaras Dargužas pilnvaras, un Anitra Skalbiņa  ir 
uzaicināma stāties deputātes Madaras Dargužas vietā, 
lai uzsāktu pildīt deputāta pienākumus un piedalītos  
nākamajā domes sēdē. Anitra Skalbiņa ir devusi savu 
piekrišanu uz laiku pildīt deputāta pienākumus.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora

Māra Berlanda ziņojums
 26. jūnijā noslēdzās iepirkums ERAF projektam 

“Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) 
asfaltēšana” darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” ietvaros.    

Rezultātā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” iesniedza 
piedāvājumu par 166 443 EUR, SIA “Saldus ceļinieks” 

par 169 634 EUR, bet SIA “DSM Meistari” piedāvāja 
darbus izpildīt par 168 363 EUR, bez PVN.

Izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus un 
konstatējot, ka piedāvājums ar viszemāko cenu  atbilst  
iepirkuma prasībām,  un pretendents nav izslēdzams 
no dalības iepirkumā, komisija atzina, ka par iepirkuma 
uzvarētāju ir atzīstams pretendents SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE””. Projekts paredz veikt autoceļu 
Te38A”Dobeles šoseja-Laktas” un Te36C “Zemzari-
Pilkalni” pārbūvi, paredzot asfaltbetona seguma izbūvi 
un atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes visā posmā.

Šajā sakarā CFLA tiek gatavota iesniegšanai 
iepirkuma dokumentācija, pēc apstiprinoša lēmuma 
saņemšanas tiks slēgts būvdarbu līgums ar minēto 
pretendentu. 

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes 
pašvaldības autoceļu ikdienas  uzturēšanas darbu 
veikšanu”, ir pabeigti pašvaldības grants ceļu greiderējamās 
kārtas atjaunošanas darbi šādiem ceļu posmiem. 

Augstkalnes pagastā: Au-15 Veikals»Birztaliņas»- 
Ērmes- Tērvetes pagasts (1000m); Au-34 Zaļenieku 
pagasts -Likteņi- Bauskas šoseja (550m); Au-36 Bauskas 
šoseja-Darbnīcas- Dzeguzēni, atsevišķi posmi (400m); 
Au- 38 Jelgavas šoseja- Anseļi, atsevišķi īsi posmi; Au-
57 Kalniņi- Mežinieki-Bukaišu ceļš, atsevišķi posmi 
(350m); Au-29 Stūri-Internāts-A/S Arta F (50m).

Bukaišu pagastā: Bu-19 Rijas- Mirdzas (220m); 
Bu-1 Stūrīši-Mednieki (730m); Bu-16 Mežvidi-Ataugas 
(140m); Bu-9 Rutki-Rudžeikas atsevišķi posmi (390m).

 Pabeigta “Priežu” kapsētas digitalizācija Bukaišu 
pagastā un “Gaiļu” kapsētas digitalizācija Augstkalnes 
pagastā. Darbus veica SIA “Cemety”. Apmācīti strādāt ar 
Cemety programmu ir kapu pārziņi, savukārt atbildīgie 
par datu papildināšanu un saglabāšanu sistēmā būs 
pagasta pārvalžu vadītāji.

 22. jūnijā noslēdzās iepirkums “ Ēkas “Zelmeņi” 
atjaunošanas darbu veikšana”. Tika saņemti trīs 
pretendentu piedāvājumi. SIA”DIZAINA GRUPA” 
iesniedza piedāvājumu par 144 752 EUR, SIA “BD&C” 
par 108 625 EUR, bet SIA”SKORPIONS VS” par 127 
985 EUR, bez PVN. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 
iepirkumu komisija atzina pretendenta SIA “BD&C” 
dokumentāciju par neatbilstošu iepirkuma nolikuma 
prasībām, tādējādi nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar 
SIA”SKORPIONS VS” par augstāk minēto cenu. 

Projekta pirmā kārta paredz pašvaldības ēkas 
“Zelmeņi” jumta siltināšanu, nenomainīto logu un durvju 
nomaiņu, kā arī ventilācijas sistēmas ierīkošanu kultūras 
nama aktu zālē, atbilstoši tehniskajam projektam.

 6.jūnijā noslēgts līgums ar SIA”SKORPIONS 
VS” par Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības telpu 
remontdarbu veikšanu.  Līgums paredz telpu renovāciju 
un elektroinstalācijas atjaunošanu. Darbi jāpabeidz līdz 
14. jūlijam.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU
Dome apstiprināja:
•	 Tērvetes novada pašvaldības normatīvo aktu 

“Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību”, 
•	 Saistošos noteikumus Nr. 11 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Tērvetes novadā”,

•	 Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Tērvetes 
novada domes 2017. gada 7. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam”” apstiprināšanu.
Budžeta grozījumu paskaidrojuma rakstā minēts, ka 

pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk 
- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, Pašvaldības 2017. 
gada budžetā precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši 
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, ir veikta 
izdevumu pārdale starp klasifikācijas kodiem.
Grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 
•	 Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti 

par 2500 euro, t. sk. 2500  euro Tērvetes estrādes 
terases izbūve. Izdevumi palielināti, samazinot  
remontdarbu izmaksas Augstkalnes pagastā.

•	 Izglītība – izdevumi palielināti par 5 000 euro, 
t.sk. Augstkalnes vidusskolas  mājturības kabineta 
remontam- 3000 euro un PIG “Sprīdītis” rotaļu 
laukuma elementiem – 2000 euro. Izdevumi 
palielināti, samazinot finansējumu  no attīrīšanas 
iekārtām.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

izdevumi palielināti par 29 000 euro, t. sk. 18 000 euro   
Pašgājēja pļāvēja (Tērvetes pilskalnam) iegādei un 
11 000 euro Bukaišu skolas virtuves bloka ēkas apkures 
sistēmai. Izdevumi palielināti, samazinot finansējumu  
no attīrīšanas iekārtām.

PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠķIRŠANU 
KULTūRAS PIEMINEKĻA ATJAUNOŠANAI

Tērvetes novada dome izskatīja Augstkalnes - 
Mežmuižas ev. Lut. draudzes priekšnieka E. Beržinska 
2017. gada 27. jūnija  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Augstkalnes 
- Mežmuižas ev. lut. baznīcas atjaunošanas darbu 
turpināšanu - atjaunot baznīcas ārsienu vēsturiskā 
krāsojuma daļu- zvanu torņa apakšdaļu. Atjaunošanas 
darbi plānoti veikt LEADER projekta ietvaros, piešķirot 
pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām 
plānotajām izmaksām, kas sastāda 4857,56euro.

Ievērojot apstākli, ka Augstkalnes - Mežmuižas 
baznīca ir pieejama sabiedrības apskatei, un pamatojoties 
uz Tērvetes novada domes nolikumu „Par Tērvetes 
novada pašvaldības atbalstu nevalstisko organizāciju 
projektu līdzfinansēšanā”, deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt līdzfinansējumu  EUR 485,76   apmērā LEADER 
projekta ietvaros plānotajai baznīcas kā valsts nozīmes 

kultūras pieminekļa - ārsienu vēsturiskā krāsojuma 
daļas- zvanu torņa apakšdaļas fasādes atjaunošanai.  
Līdzfinansējumu plānots veikt no 2017. gada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas paredzēti biedrību finansējumam.

PAR PAPILDU ŠTATA VIETU PIEŠķIRŠANU 
AUGSTKALNES VIDUSSKOLAI

Tērvetes novada dome izskatīja Augstkalnes 
vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas 2017. gada 12. 
jūnija iesniegumu. Sakarā ar bērnu skaita palielināšanos 
direktore   lūdz piešķirt papildu 0,6 likmes audzinātājam 
PIG “Zvaniņi” 3 - 4 gadīgo bērnu grupā. Savukārt, lai 
nodrošinātu izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpi 
un pirmās palīdzības pieejamību Augstkalnes vidusskolā, 
direktore lūdz arī izveidot skolas  māsas štata vietu - 0,5 
slodzes. 

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo lūgumu un piešķīra 
papildu 0,6 likmes pirmsskolas pedagogam sākot ar š.g. 
28. augustu, jaunu štata vietu Augstkalnes vidusskolā- 
skolas medicīnas māsa. 

PAR DALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ
Deputāti vienbalsīgi lēma: 
•	 Piedalīties LAD izsludinātajā ELFLA pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un 
iesniedzot Tērvetes novada pašvaldības projekta 
„Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve” pieteikumu. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 206 383,80 
apmērā, t. sk. pašvaldības līdzfinansējums EUR 20 
638,38. Projekta īstenošanu plānots veikt no valsts 
un ES piešķirtā atbalsta finanšu līdzekļiem un 
pašvaldības līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.

•	 Piedalīties LAD izsludinātajā ELFLA pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātā projektu konkursā, sagatavojot un 
iesniedzot Tērvetes novada pašvaldības projekta 
„Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete”  
birojam” pieteikumu. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda EUR 48 306,08 apmērā, t. sk. pašvaldības 
līdzfinansējums ir EUR 4 830,60. Projekta īstenošanu 
plānots veikt no valsts un ES piešķirtā atbalsta 
finanšu līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

PAR ZEMGALES PLĀNOŠANAS REģIONA 
ATTĪSTĪBAS PADOMI

Deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu - Nominēt 
dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku.  

Pēc protokoliem materiālu apkopoja 
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams 

www.tervetesnovads.lv

Veikta kapu digitalizācija 
Tērvetes novadā šis process tika aizsākts 2016. 

gadā, kā rezultātā iedzīvotājiem jau šobrīd interneta 
vietnē https://www.cemety.lv ir pieejama kapsētu karte, 
ar informāciju par apbedītajām personām, apbedījumu 
atrašanās vietu, kā arī ir veikta  kapa vietas fotofiksācija. 

Uz šo brīdi ir digitalizētas - Tērvetes kapsēta, Gaiļu 
kapsēta Augstkalnes pagastā un Priežu kapsēta Bukaišu 
pagastā, vēl digitalizācija veicama Trušu un Mednes  
kapsētās Bukaišu pagastā. Paralēli informācijai, kas 
tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu 
kartes papīra formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi 
– gan atpazītie, gan tie, par kuriem informācija vēl ir 
nepieciešama. Šī karte būs pieejama pagastu pārvaldēs.  

Strādājot pie kapu digitalizācijas, nācās konstatēt, 
ka ne visos gadījumos ir pieejami  dati par apbedītajām 
personām, jo daudzas kapu kopiņas nav identificējamas 
(nav piemiņas plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas un  miršanas  datiem),  ne visur  ir saglabājušās  
senās kapu grāmatas par veiktajiem apbedījumiem. 
Paldies vietējiem iedzīvotājiem, kas palīdzēja kapu  
digitalizācijas procesā, kas dalījās savās atmiņās par 
apbedītajiem cilvēkiem,  par to atdusas vietu.  

Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas 
precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek 

aicināti iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem 
un neprecizitāšu gadījumā par to informēt pagastu 
pārvalžu vadītājus vai arī kapu pārziņus.  

Katrā pagastā ir cilvēki, kuri ir apmācīti ievadīt 
informāciju šajā sistēmā. Sistēma atļauj ievadīt arī 
papildus informāciju par mirušo cilvēku - kur aizgājējs 
dzīvojis, strādājis, kādi ir radu raksti, dzimtas koks, 
fotogrāfijas. Tas nozīmē, ka arī šādā veidā var saglabāt 
mirušā cilvēka piemiņu. Šo iespēju piederīgie jau ir 
izmantojuši  Tērvetes kapsētā.  

Digitālo kartēšanu veica  SIA “Cemety”. Izvērtējot un 
analizējot digitalizācijas procesu, esam devuši vairākus 
ierosinājumus sistēmas uzlabošanai, lai iedzīvotājiem 
maksimāli vieglāk būtu atrodama informācija par 
apbedījumiem. 

Kapi ir ļoti svarīga lieta jebkuram iedzīvotājam, 
arī pašvaldībai. Digitalizējot kapsētas, mēs pakāpeniski  
sakārtojam šo jomu, bez tam tas palīdz arī atrast  
kapavietu cilvēkiem, kas bieži maldās pa kapiem, tas 
palīdz atrast  arī apbedījumus  tiem, kuri  ir aizdevušies 
no Latvijas, bet piederīgo atdusas vieta ir šeit, Latvijā.    

No statistikas- 2016. gadā Tērvetes kapsētā ir veikti  
32 apbedījumi, Gaiļu kapsētā - 12 un Priežu kapsētā 13 
apbedījumi. Šādi statistikas rādījumi ir vidēji katru gadu.   

Dace Reinika, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

2017. gada 8. jūlijā viesojāmies pie sadarbības 
partneriem Lietuvas republikā Jonišķu pilsētas svētkos  

Kā sadarbības partneri arī Tērvetes novads bija saņēmis oficiālu uzaicinājumu piedalīties Jonišķu pilsētas svētkos. 
Mūsu novadu pārstāvēja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika un pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands.

Jonišķu pilsētas svētkos tikās pašvaldību vadītāji no Igaunijas, Polijas, Zviedrijas, Moldovas, Baltkrievijas un 
Ukrainas. No Latvijas viesu vidū bija Auces, Dobeles, Alūksnes, Jelgavas un Tērvetes pašvaldību vadītāji.    

10. augustā notiks 
Bukaišu un Tērvetes pagastu 

senioru ekskursija
Galvenie apskates objekti:

Viesītes novadā - Cigoriņu un ozolzīļu kafejas 
“Alīda” ražotne (Kafejas ražošana uzstādīta nelielā 

fabrikā, kur var aplūkot tapšanas procesu. Cienāšana 
ar kafeju un kūkām vai citiem lauku labumiem, 

stāsts par ražošanas īpatnībām, vēsturi un izejvielu 
audzēšanu).

Aglonas novadā - Aglonas bazilika, Skulptūru 
parks Karaļa kalnā (Kalna teritorijā izveidots skaists 
skulptūru parks, kurā atainoti notikumi, kas saskaņā 
ar Derību norisinājušies no cilvēces pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Uzstādītas vairāk kā 220 dažādas 

skulptūras un to kompozīcijas). Aglonas maizes 
muzejs (ēdienreize latgaliešu gaumē, papildināta ar 

stāstījumu par maizi, iespēja nopirkt Aglonas maizi).
Provizoriskie izdevumi – 18,- eiro 

(plus Jūsu personīgi tēriņi)
PIETEIKTIES LĪDZ š.g. 1. AUGUSTAM pie 

sociālajiem darbiniekiem. 
Tel.: 63726029, 27842350, 27843419 (Tērvetē), 

27840623 ( Bukaišos)  

“Klusums, tevis vairs nav, 
tikai atmiņas

un vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Gļauda)

Kapu svētki 
Tērvetes novada kapsētās

Tērvetes pagastā
5. augustā pl. 12.30 Tērvetes kapos

Augstkalnes pagastā 
13. augustā pl. 15.00  Gaiļu kapos 

Bukaišu pagastā
13. augustā pl. 14.00 Priežu kapos
13. augustā pl. 16.00 Mednes kapos

       

Jelgavas novada Vilces pagasta Sila kapos
12. augustā pl. 11.00
Penkules pagasta kapsētā
20. augustā pl. 14.00
Lietuvas republikas Žagares kapos
13. augustā pl. 13.30

Neskaidrību gadījumos interesēties Pagastu 
pārvaldēs  

Cien. Tērvetes pagasta 
bibliotēkas apmeklētāji!

Informējam, ka laika posmā līdz š.g. 23. jūlijam 
Tērvetes bibliotēkas vadītāja atrodas atvaļinājumā. 
Aicinām lasītājus būt saprotošiem un bibliotēkas 
apmeklējumu plānot pēc iepriekšminētā datuma. 

2017. gada 18. jūlijā 
Tērvetes novadā plānota 

Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes sēde 

Attīstības padomē darbojas 
visu Zemgales novadu pašvaldību vadītāji.

Sēdes norises vieta – Augstkalnes vidusskola.

Laikā no š.g. 7. – 10. jūlijam  
Tērvetes handbola  komanda piedalījās 

VII Latvijas jaunatnes olimpiādē Valmierā
Olimpiāde tika atklāta 7. jūlijā Cēsīs, vienā no aktivitāšu norises vietām, 
ar sportistu un pašvaldības pārstāvju svētku gājienu, kurā piedalījās arī 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika un izglītības darba 
koordinatore Inita Roze. Tērvetes novada karogu svētku parādē nesa 
Latvijas jaunatnes izlases spēlētājs Antons Šuleiko. Vairāk par jauniešu 
sasniegumiem olimpiādē www.tervetesnovads.lv sadaļā Sports un fotogalerijā.

Linda Karloviča, rokasbumbas trenere

2017. gada 30. jūlijā Augstkalnē pie 
vidusskolas notiks ikgadējie 

Tērvetes novada Augstkalnes pagasta

SPORTA SVĒTKI
Svētku atklāšana  plkst. 11.00

Sporta svētku programmā ir iekļauti tādi sporta 
veidi kā basketbols, futbols, volejbols,  nouvss, 
teniss, makšķerēšana, atrakcijas pašiem mazākajiem, 
Garā ģimeņu stafete, sacensības „Precīzākais un 
spēcīgākais augstkalnieks, augstkalniece’’. 

Sporta svētkos mazuļus priecēs piepūšamās 
atrakcijas un citas izklaides.

Informācijai sekot informatīvajos stendos un 
www.tervetesnovads.lv

Svētku organizatori

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



Svētku noskaņās

Līgoja Bukaišos! 
Šogad Bukaišos Līgo svētku noskaņu aicināja 

izjust caur kopā būšanas prieku tieši 23. jūnijā. 
Melnā stārķa parkā Jāņa daudzināšana mijās 
ar lustīgiem deju kolektīva “Vārpa” dančiem 
Liānas un Līgas Kozlovsku vadībā. Ritas 
Segliņas mudināti, gan mazi, gan lieli Jāņabērni 
dziedādami un dejodami iesaistījās Jāņu rotaļās. 
Svētku dalībniekus priecēja Initas Gaņģes vadībā 
iestudētā Ritas Missūnes luga “Tikai alus un siers”. 
Jāpiemin, ka īpašu publikas atzinību izpelnījās ne 
tikai izteiksmīgais bukaišnieku tēlojums, bet arī  

debeszilais līdz spīdumam nopucētais vietējais 
uzveduma atribūts GAZ-53.

Enerģiskie deju kolektīva virpuļi jau bija 
atnākušos iesildījuši vakara ballei, tikpat lustīgi 
turpinājās balle līdz pat saullēktam. 

Saullēktā pār Melnā stārķu parku izskanēja R. 
Tigula skaņdarbs “Lec Saulīte!” kā apstiprinājums 
saules nozīmīgumam ikviena cilvēka un latviešu 
tautas dzīvē. 

Paldies katram, kas piedalījās pasākuma 
organizēšanā, tehnisko procesu nodrošināšanā un 
mazo, bet tik svarīgo lietu izpalīdzēšanā!  

Zane Grīsle,
Bukaišu pagasta kultūras pasākumu organizatore

Bērnības atmiņas savijušās kā ”Saule pūpolkokā”  
Š. g. 17. jūnijā, pateicoties literātu biedrībai 

“Spārni”, Annanieku attīstības biedrības zālē tika 
atklāta tērvetnieces Solveigas Puķītes atmiņu 
grāmata “Saule pūpolkokā”. 

Vieta netika izvēlēta nejauši, jo jaunizdotās 

grāmatas autores atmiņas cieši jo cieši saistītas ar 
Anneniekiem, kur aizvadīta viņas bērnība.

Solveigai Puķītei šī jau ir trešā izdotā grāmata, 
bet “Saule pūpolkokā” ir patiess un izjusts atmiņu 
stāstījums par viņas dzīvi, tās ir īpašas atmiņas, 
jo daudzas liecības vairs nav saglabājušās līdz 
mūsdienām, bet sirdī palikušas joprojām spilgtas.

Ļoti ceram, ka arī par šīs grāmatas tapšanu 
un katra cilvēka bērnību atmiņu nozīmīgumu 
Solveiga Puķīte pastāstīs šī gada septembrī, kad 
Tērvetes kultūras namā ir plānota viņas autordarbu 
pēcpusdiena Dzejas dienas ietvaros. 

Pēc biedrības “Spārni” publikācijas 
materiālu apkopoja 

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar lepnumu teikts - Mums tas izdevās! 
Ir patīkami, ja skolā izdodas gan skolēniem, 

gan skolotājiem vasaru sagaidīt ar gandarījuma 
sajūtu. Tad garajās brīvdienās var ļaut sev bezrūpīgi 
atpūsties, vai arī, kā pašiem lielākajiem, absolventu 
klašu skolēniem, pieņemt svarīgus lēmumus 
turpmākajai dzīvei. Vasarai jāsākas brīvai no 
parādiem mācībās un vasaras darbiem, brīvai no 
nenokārtotām lietām un nepadarītiem darbiem.

Šī mācību gada noslēgums bija kā dāvana 
visiem, īpaši skolotājiem, jo gan 9. klases skolēni, 
gan 12. klases audzēkņi ļoti veiksmīgi apliecināja 
savas zināšanas eksāmenos. Bet man īpašs 
prieks par savējiem, 12. klasi, kura centralizētos 
pārbaudījumus ir nokārtojusi ar atzīstamiem 
rezultātiem, tā nodrošinot pamatu savu sapņu 
īstenošanai.

Šogad divpadsmitajiem bija jākārto 3 obligātie, 
valsts noteiktie, eksāmeni - latviešu valodā, 
svešvalodā un matemātikā, bet liela daļa skolēnu 
vēl papildus kārtoja pārbaudījumus pašu izvēlētajos 

mācību priekšmetos - krievu valodā, bioloģijā, 
informātikā un ģeogrāfijā. Jau otro gadu eksāmenu 
rezultātus nedala līmeņos, bet tos izsaka procentos, 
jo, stājoties augstākajās mācību iestādēs, katrs 
procents ir ļoti svarīgs.

Salīdzinot visu eksāmenu rezultātus ar citām 
mūsu reģiona vidusskolām no Auces un Dobeles 
novada, esmu patīkami iepriecināta, jo Augstkalnes 
vidusskolas absolventu zināšanas ir konkurētspējīgas 
ar valsts labāko skolu uzrādītajiem rezultātiem: 
Dobeles Valsts ģimnāzija 61,35%, Augstkalnes 
vidusskola 60,90%, Auces vidusskola 58,45%, Bēnes 
vidusskola 53,31%, Dobeles 1.vidusskola 45,15%, 
Dobeles AVV 30,95%.

Lai mums visiem lieliska, koša, interesanta, 
skaistiem piedzīvojumiem bagāta un prieka pilna 
vasara!   

Selga Tisenkopfa, 
Augstkalnes vidusskolas 12.klases audzinātāja

Annas Brigaderes pamatskolas delegācija 
aizvadījusi Eko nedēļu Pulawy pilsētā Polijā 

Jau iepriekšējā informatīvajā izdevumā 
informējām, ka starptautiskā Erasmus+ projekta 
„EkoAktīvs” ietvaros laikā no š.g. 28. maija līdz 3. 
jūnijam Annas Brigaderes pamatskolas komanda 
– skolnieces Helīna Anna Laizāne, Luīze Patrīcija 
Laizāne un skolotājas Evita Deičmane, Ina Lukaže, 
Maija Klāsupa – piedalījās koordinētājvalsts Polijas 
organizētajā eko nedēļā.   Šobrīd piedāvājam nelielu 
ieskatu, kā aizvadīta nedēļa Polijā.

Eko nedēļa iesākās ar izzinošu pastaigu pa zaļo 
Varšavu un, protams, ar visu starptautiskā projektu 
dalībnieku pirmo satikšanos. Koordinatori no 
Polijas, Slovēnijas, Itālijas, Nīderlandes un Latvijas 
priecīgi iepazīstināja cits citu ar savas skolas 
pārstāvjiem. 

Pirmdien skolā notika svinīga starptautiskās 
Eko nedēļas atklāšanas ceremonija ar izglītības 
pārvaldes apsveikuma runu, ar eko modes 
uzvarētāju paraugdemonstrējumiem. Iepazināmies 
ar Pulawy pilsētas ķīmisko rūpnīcu, kas ir viena no 
lielākajām rūpnīcām Polijā, apmeklējām „Maģiskos 
dārzus’’- šī atrakciju parka apmeklējums visiem 
projekta dalībniekiem bija kā dāvana no parka 
līdzīpašniekiem.

Otrdiena bija ļoti nozīmīga diena, jo katra valsts 
vadīja vienu eko stundu par projekta pirmā gada 
galveno tēmu – resursiem. Mēs bijām sagatavojuši 
eko etīdes un pamatsagataves, lai skolēni varētu 
izspēlēt ēnu teātri un uzzinātu arī kaut ko jaunu par 
saudzīgu izturēšanos pret resursiem. Viss izdevās!

Trešdien apmeklējām pilsētas rātsnamu un 
devāmies uz diezgan tālo „Jura Park’ – dinozauru 
parku. Arī šīs dienas darba kārtība bija saistīta 
ar eko tēmu izzināšanu un pilsētas resursu 
apsaimniekošanas sistēmas iepazīšanu.

Ceturtdienas vadmotīvs – eco notikums: skolēni 
iepazīstināja ar prezentācijām par resursiem. Mūsu 
meitenes stāstīja par vietējo resursu biogāzi. Katras 
valsts pārstāvji demonstrēja līdzpaņemto eko spēli, 
mums bija sagatavots izzinošs eko domino „Mežs”.

Piektdien apmeklējām dabas muzeju un dabas 
parku, sestdien veiksmīgi atgriezāmies mājās, 
neraugoties pat uz atcelto lidojumu, kas nedaudz 
lika uzkavēties Varšavas lidostā.

Pirmā projekta vizīte bija izdevusies, pirmais 
projekta gads veiksmīgi aizvadīts!  

Maija Klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece 

izglītības jomā  

Jūnijs pavadīts skanīgs un radošs, svinot 
svētkus pašiem un priecējot citus

10. jūnijā jauniešu d/k “Avots”, vidējās paaudzes 
d/k “Avots” un senioru d/k “Vārpa” izdejoja 
Zemgales deju kolektīvu dižkoncertu «Lielais rits»  
Bauskas pilskalna estrādē.

17., 18. jūnijā Senioru deju kolektīvs “Vārpa” 
piedalījās XXI Senioru deju dienās “Četri vēji”. 
Divu dienu mēģinājumi noslēdzās ar iespaidīgu 
koncertu Ventspils olimpiskajā centrā.

17. jūnijā jau uzsākās Jāņu ielīgošana – 
Augstkalnē ar pagasta amatierteātra pirmizrādi, A. 
Niedzviedzis “Dūdene zin” (rež. I. Samohfalova) 
un balli. 

21. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņa ievijās 
Tērvetes estrādē, kur jauktais koris ”Tērvete” 
LR2 ēterā iedziedāja savu Līgo ziņģi “Gadsimta 
garākajā Līgo dziesmā”. 

Vakarā kopā ar TDA “Diždancis” un TDA 
“Ritums” tika izdejots uzvedums “Tur saulīte 
pērties gāja”. 

Uz Tērvetes pilskalnu devās lāpu gājiens, 
izdziedot līgotnes, tika sagaidīts saulriets, 
iededzinātas Jāņugunis. 

23. jūnijā Bukaišos Jāņus ielīgoja pagasta 
teātra pulciņš ar izrādi Rita Missūne “Tikai alus 
un siers», senioru d/k “Vārpa”. Jāņu nakts tika 
pavadīta ballējoties. 

Līgo vakarā jauktais koris “Tērvete”, kā arī 
jauniešu d/k “Avots” un vidējās paaudzes d/k 
”Avots” dalībnieki pavadīja neierastāk – dejojot un 
dziedot Dobelē LNT un LR2 rīkotajā Dižkoncertā 
kopā ar tautā iemīļotiem estrādes māksliniekiem. 

Tērvetes amatierteātris “Trīne” R. Blaumaņa 
lugu “Trīnes grēki” kuplināja Līgo vakaru Bauskas 
pilskalna estrādē.   

Materiālu apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Turpinām tradīcijas
un š.g. 29. jūlijā tiekamies

BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKOS!
Svētku atklāšana pl. 11.00 
MELNĀ STĀRĶA PARKĀ

Dienas gaitā - sportiski jautras aktivitātes 
ģimenēm, piepūšamās atrakcijas, komandu 

un individuālais sports 
(reģistrācija no pl. 10.00), 2016. gadā aizsāktā 
gobelēna veidošana, cienastā īpaši svētkiem 
gatavotā Bukaišijas zupa, aktivitātes Tautas 

namā un svētku balle.
 

Sekojiet informācijai afišās un 
www.tervetesnovads.lv.

Precīzāka informācija pa tel. 26322702 
(Zane Grīsle, Bukaišu pagasta kultūras 

pasākumu organizatore), par sportu- 27854291 
(Arvis Vilsons, Bukaišu pagasta sporta 

metodiķis).  

JDK “Avots”

JPDK “Avots”

Svētku kopkora diriģenti - Jānis Almanis -Palmbahs 
(no kreisās), Dace Reinika, Māra Marnauza, 
Vizma Zandersone un Jānis Zirnis 

Projekta dalībnieki pie skolas Pulawy

Mūsu komanda pie projekta logo, kas veidots no 
PET pudelēm



Dažādi

Ar LMT atbalstu Tērvetē atklātas divas ieceres 
Saulgriežu laikā, 21. jūnijā, Tērvetē tika 

atklāti divi īstenoti projekti, kuru realizēšanai 
gandrīz četru tūkstošu eiro finansējums gūts pērn, 
piedaloties “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) 
konkursā “LMT Latvijai” un iedzīvotāju balsojumā 
gūstot lielāko atbalstu. Tērvetes dižozolu parkā 
labiekārtots Pālena muižas vēsturiskais centrs, un 
pie Rehabilitācijas centra “Tērvete” izveidota sen 
lolota sajūtu taka.

Labiekārtotajā Pālena muižas vēsturiskajā 
centrā biedrība “Mēs – Tērvetei” (vadītāja Anitra 
Skalbiņa) projekta ietvaros atjaunoja divas čugunu 
lauvu skulptūras, kas sargā ieeju teritorijā, un 
ierīkoja četras solu un galdiņu komplektu atpūtas 
vietas dižozolu parkā, pie Tērvetes Sanatoriju 
dzīvojamām mājām un bērnu rotaļu laukuma.

Projekta atklāšana notika pie atjaunotajām 
lauviņām, kur atklāšanas lente bija uzticēta  lauviņu 
rekonstrukcijas darbu veicējam Ivo Stokam (SIA 
“AGAD”) un koka galdiņu un soliņu veidotājam  
Normundam Ceriņam (SIA “NEC Mēbeles”). 

Atklāšanas pasākuma sākumā klātesošajiem 
bija iespēja uzklausīt projekta autores Anitras 
Skalbiņas stāstījumu no vēsturiskajām lappusēm 
par Tērvetes Pālena dzimtu, medību muižu un 
tās pārtapšanu par Latvijas vēsturē ievērojamās 
Tērvetes turbekulozes slimnīcas teritoriju. 

Vienlaikus interesenti varēja gan stāstīto, gan 
paveikto vērot un salīdzināt fotogrāfiju kopijās.

Projekta atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika un projekta autore Anitra Skalbiņa.

Pālena muižas parkā starp dižozoliem 
izvietotās gaumīgās un skaistās atpūtas vietas.

Paldies gan projekta idejas autorei - biedrības 
“Mēs – Tērvetei” vadītājai Anitrai Skalbiņai, 
projekta finansētājiem – LMT, īpaši Biznesa centra 
“Jelgava” vadītājai Agnesei Lūkinai, un projekta 
īstenotājiem – Ivo Stokam un Normundam 
Ceriņam! Paldies par atbalstu projekta konkursā 
Tērvetes novada domei! 

Šajā dienā tika atklāts arī otrs LMT atbalstītais 
projekts, precīzāk sakot, projekta 1. kārta. Projekta 
““Sajūtu takas” izveide SIA “Rehabilitācijas 
centrs “Tērvete”” īstenošanā daļu finansējuma 

ieguldīja LMT, tomēr lielākais ieguldījums bija no  
Rehabilitācijas centra “Tērvete”. 

Projekta ietvaros izveidota gan sajūtu taka 
rehabilitācijas centra vajadzībām – klientiem, arī 
ar kustību traucējumiem, un darbinieku atpūtai 
un veselībai. Par LMT finasējumu uzstādīti ērti 
atpūtas soli un atkritumu urnas. 

Projekta atklāšanas lentu pārgrieza cetra 
direktors Valdis Grīnvalds, Domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika un LMT pārstāve Agnese Lūkina. 

Pēc atklāšanas takā devās gan tā mirkļa centra 
klienti, gan darbinieki. 

Paldies projekta idejas autorei RC “Tērvete” 
ergoterapeitei Zandai Timmai un projekta 
īstenotājam SIA “Dizaina grupa” vadītājam 
Arvīdam Eglītim.

Centra vadītājs Valdis Grīnvalds pasākumā 
atzina: “LMT atbalsts projektam deva nopietnu 
impulsu sajūtu takas īstenošanai. Tā ir skaista 
dāvana, jo šajā gadā atzīmējam centra 85. jubileju. 
Izveidotajai takai noteikti vēl būs turpinājums!”

Abos atklāšanas pasākumos piedalījās 
LMT Biznesa klientu centra “Jelgava” vadītāja 
Agnese Lūkina, kura izteica prieku par lietderīgi 
ieguldītajiem līdzekļiem ne tikai Tērvetes novada, 
bet arī Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, par 
ieguldījumu cilvēku veselībā un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā. Pēc Agneses Lūkinas 
teiktā: “Esam lepni par LMT ieguldījumu Latvijai!”

“Paldies LMT par vēlmi paskatīties arī Latvijas 
mazo novadu virzienā! Tas ir nopietns ieguldījums, 
lai īstenotu arī mūsu novada idejas, ieceres un 
sapņus! Paldies projektu ideju autoriem, projekta 
īstenotājiem – darba rūķiem –, paldies par mūsu 
kopīgo vēlmi pilnveidot un labiekārtot mūsu 
novada teritoriju, izmantojot LMT piedāvātās 
iespējas,” pasākumā uzsvēra Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika.

Pērn LMT sadarbībā ar Tērvetes novada 
domi projekta “LMT Latvijai” ietvaros ikvienam 
Tērvetes novada iedzīvotājam deva iespēju 
projektā iesniegt ideju, kas ļautu uzlabot sava 
novada teritoriju un tērvetnieku labklājību. 
Tērvetes novada pašvaldība un LMT  saņēma un 
izvērtēja 12 projektus, bet iedzīvotāju balsojumā 
tika atbalstītas piecas ieceres, kas šobrīd vērtējamas 
kā nozīmīgs ieguvums Tērvetes novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kopumā projektu 
īstenošanai LMT atvēlēja 8736 eiro.    

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta darbu izpildītāji - Ivo Stoks (no kreisās) un 
Normunds Ceriņš

pirms pēc

Taka domāta visām maņām, arī taustei

Zviedrijā uzvarētas desmit un zaudēta viena spēle 
Laikā no 15. līdz 21. jūnijam Zviedrijas pilsētā Stokholmā notika vērienīgs starptautisks handbola 

turnīrs „Eken cup 2017 ”, kurā piedalījās komandas no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas. 
Tērvetes novada komanda startēja ar divām komandām - 2005 .g. dz. zēnu komandu un arī ar 2007. 

g. dz. zēnu komandu
Kopumā turnīrā tika nospēlēta divdesmit viena spēle, no kurām uzvarētas divdesmit un zaudēta 

viena spēle.
   2007. g. dz. zēnu komanda 32 komandu 
konkurencē ieguva pirmo vietu turnīrā. Komandā 
spēlēja Mārtiņš Misulis, Ralfs Skadiņš, Emīls 
Vilsons, Raiens Šnepsts, Danils Vasiļausks, 
Kristers Zalcmanis. Savukārt 2005. g. dz. komanda 
29 komandu konkurencē ieguva 9. vietu, kas arī 
vērtējams kā augsts sasniegums. 

Kopumā tā bija brīnišķīga pieredze un 
mazajiem spēlētājiem lieliska motivācija.   

Linda Karloviča, 
trenere

Mirkļi no Tērvetes novada sporta svētkiem 
Š. g. 1. jūlijā sporta stadionā Kroņaucē 

norisinājās Tērvetes novada sporta svētki. To 
organizators un galvenais tiesnesis bija sporta 
metodiķis Dainis Ābols, kas svētku atklāšanu 
uzticēja Tērvetes novada domes priekšsēdētājai 
Dacei Reinikai.   

Tradicionāli Tērvetes novada karogu pacelt 
stadionā tiek uzticēts augstu sasniegumu 
sportistam. 

Šajā gadā tas tika uzticēts Latvijas jaunatnes 
izlases rokasbumbā spēlētājam Antonam Šuleiko, 
kas Tērvetes novada karogu nesa arī š.g. 7. jūlijā 
Latvijas jaunatnes olimpiādē Valmierā. 

Lai gan lija lietus, sporta svētkos ikvienam 
interesentam bija iespēja iesaistīties pludmales 
volejbola, basketbola, futbola un orientēšanās 
sacensībās. Neizpalika veikala “Elvi” jautrās 
stafetes un piepūšamās atrakcijas bērniem. 

Basketbola komandas dalībnieki pozitīvi 
novērtēja pašvaldības ieguldījumu stadiona 
labiekārtošanā. Spēlētāji akceptēja – lietus laikā 
laukuma segums patiešām neslīd.

Uzvarētājkomanda

Par drošību un veselību sporta svētkos rūpējās 
ģimenes ārste no Augstkalnes Ilze Lubgāne un 
feldšere Iveta Cēsniece.

Paralēli visām sportiskajām aktivitātēm 
norisinājās gana vērienīgas ugunsdzēsēju 
sacensības, kurās piedalījās ne tikai pašmāju 
ugunsdzēsēju komandas, bet arī viesi no Grobiņas 

novada, Brocēnu novada, Saldus tehnikuma un 
Saldus novada Kursīšiem, Inčukalna un Dobeles 
novadiem. 

PALDIES Tērvetes novada ugunsdzēsības 
dienesta vadītājam Modrim Vazdiķim, kas 
tik atbildīgi un vērienīgi bija parūpējies par 
ugunsdzēsēju sacensībām, kurās piedalījās 11 
komandas.

PALDIES veikala “Elvi” draudzīgajam 
kolektīvam, kas ar dāsnām balvām nodrošināja 
jautrās stafetes bērniem! PALDIES Tauriņu 
mājas saimniekiem par sarūpētajām pārsteiguma 
balvām bērnu komandu dalībniekiem! PALDIES 
nenogurstošajam svētku runas vīram Mārtiņam 
Brigznam! PALDIES medicīnas darbiniecēm! 
PALDIES Tērvetes kultūras namam par svētku 
apskaņošanu! PALDIES Tērvetes komunālajam 
dienestam! PALDIES ikvienam tiesnesim un 
katram sporta cienītājam!   

Ieskats foto mirkļos no svētkiem 
www.tervetesnovads.lv

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Foto - Roberts Švēde un Inita RozeIlze Lubgāne (no labās) un Iveta Cēsniece


