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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.5 

 

                                                                                             

Tērvetes novads, Zelmeņi                                                     2015.gada 07. aprīlī 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēde atklāta plkst. 10:00 

 

 

DIENAS KĀRTĪBĀ. 

 

1. Par dalību projektu konkursā. 

2. Par atbalstu Kristapa Helmaņa pieminekļa restaurācijai. 

 

Sēdi vada - domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

 

Sēdi protokolē -  sekretāre Inese MEIJA 

 

Piedalās: D.Reinika, A.Bruss, I.Krūmiņa, I.Deņisova, Dz.Sirsone, E.Upītis, N.Namnieks 

 

Nepiedalās: L. Karloviča, R.Vazdiķe 

 

 

1.paragrāfs 

Par dalību projektu konkursā 

D.Reinika, D.Vācere 

 

         Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores Daces Vāceres iesniegumu 

par pašvaldības dalību Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā Kultūras 

programmā 2015.gadam „Tradicionālo prasmju darbnīcas Tērvetē”. 

     Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 7 (D.Reinika, A.Bruss, I.Krūmiņa, Dz.Sirsone, I.Deņisova, 

N.Namnieks, E.Upītis), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

      Piedalīties Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā Kultūras 

programmā 2015.gadam un iesniegt projekta iesniegumu „Tradicionālo prasmju darbnīcas 

Tērvetē”. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 3603,00 (trīs tūkstoši seši simti trīs eiro 00 

centi). Projekta īstenošanai garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 540,00 (pieci simti 

četrdesmit eiro) apmērā. 

 

 

 

 

 

 



 

2.paragrāfs 

Par atbalstu Kristapa Helmaņa pieminekļa restaurācijai 

D.Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Latvijas Veterinārārstu biedrības (reģ. Nr. 

40008002739) 2015.gada 23.marta iesniegumu Nr.5-4/18 “Par Kristapa Helmaņa kapa 

pieminekļa restaurāciju”. Kristaps Helmanis (1848-1892) bija izcils latviešu veterinārārsts, 

kurš veicis pētījumus par trakumsērgas apkarošanu, veicis pētījumus tuberkulīna pielietošanā 

un ļauno ienāšu diagnostikā. 1890.gada maijā atklājis maleīnu, bez kura pielietošanas 

mūsdienās nav iedomājama ļauno ienāšu diagnostika. 

Kristaps Helmanis apbedīts savā dzimtajā pusē - Tērvetes novada Kalnamuižas kapsētā. 

1938.gadā Latvijas Veterinārārstu biedrība Tērvetes kapos uzstādīja pieminekli ar zinātnieka 

bareljefu un svarīgāko darbu uzskaitījumu, bet 1973.gadā tika ierīkota zinātnieka vārdā 

nosaukta taka. Kapa piemineklis ir valsts nozīmes mākslas piemineklis (valsts aizs. Nr.3347). 

Piemineklis vairākkārt ir cietis no krāsaino metālu zagļu uzbrukumiem. Latvijas 

Veterinārārstu biedrības mērķis ir atjaunot izcilā zinātnieka K. Helmaņa pieminekli. Biedrība 

ir uzsākusi arī ziedojumu vākšanu K. Helmaņa pieminekļa restaurācijai un teritorijas 

labiekārtošanas darbiem. 

K.Helmaņa atdusas vieta ir nozīmīga mūsu valsts kultūrvēsturiskā manojuma daļa, līdz ar 

to piemiņas vietas sakārtošana būtu ievērojams ieguldījums novada tūrisma attīstībā, jo to 

apmeklē gan LLU studenti un mācībspēki, veterinārārstu profesijas pārstāvji, skolēni, 

studenti, Tērvetes iedzīvotāji un citi interesenti, kas apmeklē Tērvetes dabas parku, jo 

piemineklis ir iekļauts Zemgales reģiona tūrisma maršrutos.  
     Latvijas Veterinārārstu biedrība lūdz Tērvetes novada domi atbalstīt ievērojamā latviešu 

veterinārārsta - mikrobiologa  K. Helmaņa piemiņas saglabāšanu, restaurējot pieminekli.  

     Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punktu un 21.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR – 7 (D.Reinika 

A.Bruss, I.Krūmiņa, Dz.Sirsone, I.Deņisova, N.Namnieks, E.Upītis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

       Atbalstīt Latvijas Veterinārārstu biedrības, reģ. Nr. 40008002739, iniciatīvu restaurēt 

Tērvetes novada Kalnamuižas kapsētā esošo veterinārārsta - mikrobiologa  Kristapa Helmaņa 

kapa pieminekli. Pasākuma kopējās plānotās izmaksas EUR 13 100 (trīspadsmit tūkstoši viens 

simts eiro).  Pasākuma īstenošanai garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1 000 (viens 

tūkstotis eiro) apmērā. 

 

 

Sēdi slēdz 11.00 

 

Sēdes vadītāja                                                                           D.Reinika 

 

Protokoliste                                                                               I.Meija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


