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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Apņēmības pilns sācies jaunais 2017./2018. mācību gads!

Annas Brigaderes pamatskolas 1. klases skolēni un 

audzinātāja Mārīte Orbidāne, kas šajā mācību gadā 

uzsāk darbu Annas Brigaderes pamatskolā
1. klases skolēnus sveikt bija ieradies arī Lielzaķis no dabas parka Tērvetē. Viņš savukārt katram dāvāja kārtīgu vitamīnu devu – burkānu – izturībai jaunajā gadā

Katram pirmklasniekam visa skolas kolektīva 
vārdā direktors Aldis Tisenkopfs dāvināja 
pasaku grāmatu “Sprīdītis”, kas vienmēr 

atgādinās, ka skolas solā ir nepieciešama liela 
griba. Grāmatiņu saņem arī Laura Pļenkova

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupas “Sprīdītis” viss darbinieku 

kolektīvs patīkami un dzīvespriecīgi pārsteidza 
ne tikai mazuļu vecākus, bet arī pašus bērnus, 
jo apsveikumam 1. septembrī bija sagatavojuši 

gan dziesmas, gan deju

2017. gada 1. septembris “Zvaniņā” sagādājis 
pārsteigumu ar kuplo mazuļu skaitu

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupas “Zvaniņi” mazuļu acīs 

vērojams svētku satraukums

Augstkalnes vidusskolā 12. klases topošajiem 
absolventiem svētkos uzticēta rūpe par 

pirmajiem. Prieks un satraukums arī klases 
audzinātājām – Sandrai Ramanauskai un 

Rudītei Dudei

Te nu mēs visi esam, Augstkalnes vidusskolas kolektīvs – bērni, pedagogi un skolēnu vecāki.

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.

Atļauties ziedēt, atļauties nolīt lietū,
Atļauties vējam, atļauties priekam būt,
Pārsvītrot pagurumu, kas citu acīm nav rādāms,
Uzšķilt sevi no jauna ik rītu, ik mirklīti būt...

/M. Laukmane/

AugstkAlnes  pAgAstā
Onu galinsku  Ainu Isaku
Mudrīti lāci  Ļubu Mičuri

nikolaju petrovu

BukAIšu  pAgAstā
Aivaru Misiņu  Veltu Bajāri

tērVetes  pAgAstā
Jemeļjanu kekerčinu  Anatoliju Mišinu

 Mihailu Zaharovu  
Vilni Voldemāru sprunci

Tērvetes novada dome      

Sirsnīgi sveicam, optimismu un 
stipru veselību vēlam visiem 
Tērvetes novada septembra 
mēneša jubilāriem, jo īpaši 

suminām jubilārus

Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 
Kroņaucē aicina

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija kopš 2015. gada īsteno ikgadējo 
informatīvo akciju “Dienas bez rindām” 
par e-pakalpojumiem, palīdzot atklāt 
elektroniskās pārvaldes sniegtās priekšrocības.

2016. gada akcijas „Dienas bez rindām” 
ietvaros veiktais pētījums liecina, ka izmantot 
elektroniskos pakalpojumus iedzīvotājus 
visvairāk attur bailes no iespējamiem 
pārpratumiem vai kļūdām, tādēļ iedzīvotāji 
labprāt izvēlas personīgi pārrunāt interesējošos 
jautājumus klātienē. Sekojoši, daļa iedzīvotāju 
atzīst, ka neprot pietiekami labi strādāt ar 
datoru un internetu.  Pētījums apstiprina, 
ka praktiska palīdzība un iedrošinājums ir 
efektīvākais risinājums ieradumu maiņai.

Ņemot vērā pašvaldībā izveidotā valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra nozīmi publisko pakalpojumu 
pieejamībā arī šogad, 2017. gada no 2. līdz 
6. oktobrim ieskaitot, kopīgi tiek īstenota 
akcija „Dienas bez rindām”.

Aicinām saņemt konsultācijas, lai Jūs 
atvieglotu savu ikdienu un taupītu savu laiku, 
nestāvot rindās pie kādas no elektroniski 
pieejamas iestādes durvīm! Mēs Jūs 
iedrošināsim!

Atgādinām, ka Tērvetes novada Valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centrā var saņemt konsultācijas par deviņu 
valsts iestāžu (Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, 
Lauku atbalsts dienesta un Lauksaimniecības 
datu centra) e-pakalpojumiem un praktisku 
palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID 
kartes lietošanu.

Ierodoties VPVKAC līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments – pase vai personas 
apliecība (eID). 

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra adrese: 

„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads.

Darba laiks:
Pirmdien: 8.00–12.00, 12.30–18.30;
otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00–12.00, 
12.30–16.30;
piektdien: 8.00–14.30

Kontaktpersonas: centra vadītāja 
Dace Vācere, tālr.: 22443406, 

klientu apkalpošanas speciāliste 
Monta Mantrova, tālr. 26352751. 

Līdz panākumiem nevar 
pacelties ar liftu – 

vienmēr ir jākāpj pa 
kāpnēm, pakāpienu pēc 

pakāpiena. 
Un, kad mērķis ir 

sasniegts, gandarījums 
par padarīto ir 

garantēts.

Jaunajā mācību gadā novēlu visiem, 
lieliem un maziem, darba prieku, 

savstarpēju sapratni un cieņu.
Lai mums pietiek pacietības, 

iecietības, vēlmes un veiksmes 
labiem darbiem Jaunajā mācību gadā!

Tērvetes novada domes vārdā
priekšsēdētāja Dace Reinika

Inita roze, 
izglītības darba koordinatore

Foto – Anda sirsone un Inita roze

2017. gada 1. septembrī Tērvetes novadā 
durvis vēra Augstkalnes vidusskola ar pirmsskolas 
izglītības grupām „Zvaniņi” un Annas Brigaderes 
pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām 
„Sprīdītis.” 

Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 
Tērvetes novadā reģistrēti 434 izglītojamie:

Pirmsskolas izglītības grupās – 135 mazuļi , t.sk. 
89 mazuļi Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības 
grupā “Sprīdītis” un 46 mazuļi Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi”. 
Savukārt 1. – 12. klašu grupā – 299 skolēni.

·	 līdz 5 gadu vecumam – 79 mazuļi
 („Zvaniņos” – 24, „Sprīdītī” – 55),
·	 Obligātā vecuma (5 – 6 g. v.) pirmsskolas 

grupās – 56 bērni 
      („Zvaniņos” – 22, „Sprīdītī” – 34),
·	 no 1. – 12. klasei novadā mācības 

uzsākuši – 299 skolēni 
 (Augstkalnes vidusskolā – 178 un Annas 

Brigaderes pamatskolā – 121)
·	 1. klasē mācības uzsākuši 29 skolēni 
 (Augstkalnes vidusskolā – 13 un Annas 

Brigaderes pamatskolā – 16).

·	 Augstkalnes vidusskolas 10.–12. klasēs 
mācības uzsākuši 33 jaunieši, 

 (10. klasē – 10 jaunieši, 11. klasē – 13 un 
12. klasē – 10 jaunieši)

lai veiksmīgs Jaunais mācību gads 
skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem! 
lai katrs no mums visa gada garumā spēj 
būt atbildīgs par saviem vārdiem, darbiem 
un tiešajiem dzīves pienākumiem! Mums 
izdosies!  



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 31. augustā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti, sēdi vadīja – Domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, protokolēja – 
sekretāre Inese Meija.
Darba kārtībā bija iekļauts Tērvetes novada 
domes izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums 
un 27 izskatāmie jautājumi.

Domes izpilddirektora 
Māra Berlanda ziņojums 

par pašvaldības darbu augustā
 28. augustā  tika izsludināts iepirkums 

“Kokskaidu granulu piegāde”, kas paredz 270 t 
granulu piegādi piecām  pašvaldības katlumājām.

 24. augustā Tērvetes novada pašvaldības 
ēkā “Bukaišu skolas internāts” pabeigta apkures 
sistēmas rekonstrukcija. Ēkā uzstādīta Grandeg 
BIO 70 kW granulu apkures iekārta ar automātisku 
vadību. Ēkā paredzēts ierīkot dzīvokļus.  Būvdarbus 
veica SIA “EKOM SERVISS”.

 8. augustā tika saņemts  Lauku atbalsta 
dienesta lēmums, ka atbalstīts projekta  iesniegums 
“Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma 
iegāde Tērvetes kultūras namam”, kas tika iesniegts 
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros.

  Šajā sakarā ir noslēgti divi līgumi. Līgums 
ar SIA “A-T TRADE MUSIC” trīs mēnešu laikā 
paredz atjaunot energoapgādi apgaismojuma 
dimmeriem, uzstādīt jaunu priekškara mehānismu 
kā arī uzstādīt jaunas skatuves gaismu iekārtas 
Tērvetes kultūras namā par kopējo summu 7070 
EUR. Savukārt līgums ar SIA “SKORPIONS VS” 
paredz demontēt veco un izbūvēt jaunu skatuves 
grīdu aktu zālē par 15 167 EUR, t.sk. PVN.

 15. augustā no Lauku atbalsta dienesta 
saņemts lēmums, ka atbalstīts vēl viens projekta 
iesniegums “Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve” 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekts 
paredz Augstkalnes pagastā pārbūvēt grants ceļa 
posmu Au 49 “Jaunzemji-ceļš Nr.1”  1,24  km 
garā posmā. Ceļam ir nepietiekoša nestspēja, 
bojātas caurtekas un drenu sistēma, nepietiekošs 
grāvju daudzums, lai nodrošinātu ūdens atvadi 
uz novadgrāvjiem. Sakarā ar to, ka daļa drenu 
kolektoru atrodas zem ceļa trases, paredzēta to 
pārbūve un jaunu kolektoru posmu izbūve.

 25. augustā ir noslēgts būvdarbu līgums 
ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību “IGATE”” par 
kopējo summu 198 491 EUR, t.sk. PVN, un līgums 
par būvuzraudzību objektā ar Uldi Silineviču 
par 2460 EUR. Būvdarbus paredzēts uzsākt 5. 
septembrī un pabeigt četru mēnešu laikā.

 Sakarā ar to, ka pēc A/S “Sadales tīkli” 
pasūtījuma SIA”JES” demontē elektrolīnijas 

stabus Augstkalnes pagastā gar pašvaldības ceļu 
Au14”Puriņi-Virsaiši”, uz kuriem bija uzmontēts 
šīs ielas apgaismojums, 8. augustā tika noslēgts 
būvdarbu līgums ar minēto uzņēmēju, lai paralēli 
veicamajiem darbiem uzstādītu piecus ielu 
apgaismes stabus šīs ielas izgaismošanai. Darbu 
kopējās izmaksas 2691 EUR, t. sk. PVN. 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā ir apstiprināts Tērvetes novada domes 
projekta pieteikums “Kristapa Helmaņa kapa 
pieminekļa restaurācija”, piešķirot finansējumu 
5000 EUR apmērā. Tērvetes novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 1005 EUR apmērā. Darbus veiks 
SIA “Akmens apstrādes centrs AKM”.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
pAr grOZīJuMIeM nOrMAtīVAJOs 
DOkuMentOs
Augstkalnes vidusskolas nolikumā,

Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, 
kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts 
piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu 
no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba 
samaksai”,

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

Tērvetes novada  domes  Komunālā dienesta   
nodaļas  nolikumā,

Tērvetes novada domes  noteikumos “Kārtība, 
kādā Tērvetes novada dome tiek organizēta 
autobusu un mikroautobusu izmantošana un 
maksas  pakalpojuma sniegšana”,

pAr DeklArētās DZīVesVIetAs 
AnulēšAnu

Tērvetes novada dome izskatīja Komunālo, 
dzīvokļu jautājumu un parāda piedziņas komisijas 
rakstveida iesniegumu, kas atbilst Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma 11.panta 3. daļai un sniegto 
pamatojumu par ziņu anulēšanu vairāku personu 
deklarēto dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dome 
atzina, ka personām, ilgstoši neuzturoties šajā 
adresē, ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 
vietā. Pamatojoties uz šo atzinumu, deputāti 
vienbalsīgi pieņēma 8 lēmumus par dzīvesvietas 
anulēšanu 13 personām. 

pAr DZīVOkĻA īpAšuMA AtsAVInāšAnu
Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, 

Dome pieņēma lēmumus - Atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokļa īpašumu Nr. 49, “Labrenči”, Tērvete, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 
par cenu 2241,00 EUR un Atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Labrenči”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 
cenu 3004,00 EUR

pAr nekustAMO īpAšuMu
Deputāti pieņēma lēmumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 
„Zeti” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas 
mērķa piešķiršanu; vienā jautājumā tika lemts 
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un 
tam piekrītošās platības noteikšanu, sēdē tika 
pagarināts arī zobārstniecības privātprakses  telpu 
nomas līgums ēkā “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, līdz 2021.gada 31.decembrim.

pAr sAC “tērVete” štAtu sArAkstu
Sakarā ar bērnu nodaļas audzēkņu skaita 

samazināšanos un, izskatot direktores Signes 
Vinteres iesniegumu, tika pieņemts lēmums - 
samazināt sekojošas štata vienības bērnu nodaļā ar 
2017. gada 1. septembri: saimniecības māsa - 0,5 
sl., audzinātāja -1,25 sl., medicīnas māsa - 0,25 sl., 
aprūpētājs - 1 sl., vienu aprūpētāja štata vienību 
samazināt ar 2017. gada 1. oktobri. Savukārt, 
sakarā ar veco ļaužu nodaļas paplašināšanos, tika 
pieņemts lēmums par štata vienību palielināšanu 
veco ļaužu nodaļā ar 2017. gada 15. septembri: 
aprūpētājs - 5 sl., apkopējs - 1 sl.

pAr kustAMās MAntAs nODOšAnu 
Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2016.

gada 24.marta sēdes  lēmumu Nr.13 „Par sociālās 
aprūpes centra „Tērvete” bērnu nodaļas darbību” 
no 2018.gada 1.janvāra SAC Tērvete bērnu nodaļa 
pārtrauc darbību. SAC “Tērvete” lūdza atļauju 
nodot Tērvetes novada pašvaldības iestādēm 
SAC “Tērvete” to bērnu nodaļas inventāru un 
mēbeles, kuras  nevar pielāgot izmantošanai veco 
ļaužu nodaļā. Deputāti lūgumu atbalstīja, kā 
rezultātā Augstkalnes vidusskolai tika novirzīti 
pamatlīdzekļi – Rotaļu konstrukcija ar bumbu 
baseinu un mazvērtīgais inventārs – 14 bērnu 
gultiņas. Savukārt Tērvetes novada domes 
sociālajam dienestam – mazvērtīgais inventārs 
bērnu autokrēsls.

pAr DAlīBu prOJektu kOnkursā    
Dome pieņēma lēmumu - Piedalīties CFLA 

izsludinātajā ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 
3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases 
kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas 
vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” 
projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot 
projekta „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
Tērvetes novadā” pieteikumu. Projekta kopējās 
izmaksas 210 490 EUR, t. sk. Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējums 170 000 EUR, 
Valsts budžeta dotācija 7500 EUR un Tērvetes 
novada domes līdzfinansējums 32990 EUR.

pAr krIstApA HelMAņA kApA 
pIeMInekĻA restAurāCIJAs IZMAksāM     

Atbilstoši Tērvetes novada domes 2017.gada 7. 
februāra sēdes lēmumam Nr.2 “Par Valsts budžeta 
finansējuma pieprasījumu kultūras pieminekļa - 
Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa atjaunošanai” 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, 
šajā sēdē bija nepieciešams precizēt pieminekļa 
restaurācijas izmaksas. Dome lēma - 

Apstiprināt pieteikuma „Kapa pieminekļa K. 
Helmanim restaurācija” kopējās izmaksas 6005 
EUR apmērā, t. sk. pašvaldības līdzfinansējums 
1005 euro.

pAr AIZņēMuMu VAlsts kAsē  
Dome lēma - Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt 
atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 164 
673 EUR apmērā ELFLA Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” projekta „Pašvaldības ceļa Au 49 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.

pAr tērVetes nOVADA VēlēšAnu 
kOMIsIJAs IZVeIDOšAnu

Tērvetes novada dome vienbalsīgi ievēlēja 
Tērvetes novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 
Maija Klāsupa, Dace Vācere, Ingvilda Žukovska, 
Monta Mantrova, Artūrs Ārmanis, Daila Bērziņa, 
Liene Briedīte.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Par grozījumiem sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksā 

31. augusta Domes sēdē tika izskatīts  SIA 
„Eco Baltia vide” iesniegums „Par atkritumu 
apsaimniekošanas maksas izmaiņām” (saņemts 
Tērvetes novada domē 02.08.2017) ar lūgumu grozīt 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu ar 
2017.gada 1.oktobri.

Lūgums pamatots ar sekojošu situāciju - 2017. 
gada 18. jūlijā starp Tērvetes novada domi un SIA 
„Eco Baltia vide” tika noslēgts līgums „Par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu 
Tērvetes novadā”. Līgums paredzēja, ka SIA „Eco 
Baltia vide” uzsāk savu darbu ar 2017. gada 1. 
oktobri. 

SIA „Eco Baltia vide” iesniegumā norāda, ka 2017. 
gada 27. jūlijā ir saņēmta SIA „Jelgavas komunālie 
pakalpojumi” vēstule, kurā sniegta informācija, ka 
SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” palielina 
maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 
“Brakšķi”. Tā rezultātā - SIA „Eco Baltia vide” lūdz 
Tērvetes novada domei ar 2017. gada 1. oktobri 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu noteikt 
13,72 euro + PVN par 1 m3.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā” 33. 
punktu, tērvetes novada dome lēma:  

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Tērvetes novadā 13,72 
EUR/m3 bez PVN, 

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksa stājas spēkā un tiek piemērota visiem 
atkritumu radītajiem neatkarīgi no tā, vai ir noslēgti 
attiecīgi līgumu grozījumi, atbilstoši Tērvetes novada 

domes 2013. gada 21. novembra saistošo noteikumu 
Nr. 29 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Tērvetes novadā” noteiktajai kārtībai, sākot ar 2017. 
gada 1. oktobri. 

          
Aicinām iedzīvotājus turpināt slēgt līgumus ar 

SIA „Eco Baltia vide” par atkritumu apsaimniekošanu. 
Savukārt mājsaimniecībām, kas jau līgumu ir noslēguši, 
šobrīd nekādas papildus darbības nav jāveic atbilstoši  
noslēgtā līguma 4.5. punktam. 

SIA „Eco Baltia vide” atvainojas Tērvetes novada 
iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībam.

Vērā ņeMAMi! 
Neskatoties uz šī tarifa izmaiņām, līdz ar jaunā 

atkritumu apsaimniekotāja darbības uzsākšanu 
atkritumu savākšanas tarifs starp abiem atkritumu 
apsaimniekotājiem ir samazinājies no 13,96 euro 
+PVN uz 13,72 euro +PVN.   

Tērvetes novada dome

Godātājs klient,
Vides pakalpojuma sniedzējs SIA 

“Clean R” informē, ka ar 2017. gada 1. 
oktobri Tērvetes novada teritorijā pārtrauks 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ar šo vēlamies Jūs brīdināt par to, 
ka, līdz 2017. gada 30. septembrim SIA 
“Clean R” nodrošinās sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, atbilstoši savstarpēji 
noslēgtajam līgumam un izvešanas 
grafikam. Pēc šī datuma sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veiks cits uzņēmums.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
pakalpojuma saņemšanu, aicinām savlaicīgi 
pārslēgt līgumu ar jauno atkritumu 
apsaimniekotāju. Vienlaikus jānorāda, ka 
Jūsu ērtībai ar jauno apsaimniekotāju esam 
vienojušies par konteineru pārdošanu, 
attiecīgi - konteinera noņemšanu neveiksim. 

Savukārt, ja esat iegādājies SIA “Clean 
R” sadzīves atkritumu apsaimniekošanai 
paredzētos priekšapmaksas maisus, Jums 
neizlietotos maisus būs iespēja izmantot 
līdz 31.12.2017 arī pie jaunā atkritumu 
apsaimniekotāja.

Ja esat veikuši pārmaksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem, septembra 
beigās uzrunāsim Jūs individuāli, izsūtot 
iesniegumus par pārmaksāto līdzekļu 
atgriešanu. Ja augustā un septembrī būsiet 
pasūtījuši papildu izvešanas - noslēguma 
rēķinu sagatavosim un izsūtīsim Jums 
sadarbības beigās.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu 
sniegto pakalpojumu, vai vēlaties saņemt 
papildus informāciju, aicinām zvanīt uz 
SIA “Clean R” klientu apkalpošanas centru 
67111001 vai rakstīt e-pastu kc@cleanr.lv

Pateicamies par sadarbību!     
Ar cieņu, sIA "Clean r"

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupa 
“Zvaniņi” tikusi pie ērtām gultiņām, kas 

pārņemtas no SAC “Tērvete”

TērVeTeS noVADA DoMeS 
SPeciāLiSTu un uzņēMēju SAnāKSMe

Tērvetes novada uzņēmēj! 
Aicinām Jūs uz sanāksmi š.g. 14. septembrī 

plkst. 10.00 Tērvetes novada domē par 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” projektu – 
pašvaldība grants ceļu atjaunošanu.

Pieteikšanās un informācija:
Monta Mantrova, mob.tel. 26352751, 
e-pasts: monta.mantrova@llkc.lv   

Annas Brigaderes pamatskola
 

aicina darbā
MeDMāSu uz pilnu slodzi 

pirmsskolas izglītības grupās 
“Sprīdītis” Sīkāka informācija pa 

tālruni 29375571 
(direktors Aldis tisenkopfs)   

Tērvetes novada  domes 
sociālais dienests informē 

No 2017. gada 11. septembra darbu atsāk
ģimenes atbalsta centrs „Bērnu pasaule”, 

Labrenči-1, Tērvetes pagastā.
Centriņa darba laiks darba dienās no Pl. 

14.30 līdz 18.30.   
Daiga Freidenfelde,

Sociālā dienesta vadītāja



izglītība

izglītības likums vispirms runā par skolēnu 
pienākumiem, pēc tam par tiesībām  

Aizvien aktuāls ir 
jautājums par skolēnu 
pienākumiem un 
tiesībām. Pēdējā laikā 
īpašu aktualitāti gūst 
skolēnu tiesības, kas 
reizēm tiek pārprastas 
ar frāzēm “mums 
pienākas”, “mēs tā 

drīkstam”. Šāda izpratne veidojas neiedziļinoties 
likuma pantu būtībā, tos izlasot tikai virspusēji.

Tomēr … Izglītības likumā VISPIRMS minēti 
ir PIENĀKUMI, PĒC TAM TIESĪBAS. Vispirms 
no sevis ir jāsniedz, lai varētu gaidīt to, kas 
pienākas!

Iepazīsimies ar Izglītības likumā minēto!

54.pAnts. IZglītOJAMā pIenākuMI
“Izglītojamā pienākumi ir šādi:
1) apgūt pamatizglītības programmu;
2) ievērot izglītības iestādes nolikumu 

un iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā 
iekšējās kārtības noteikumus, un ar savu rīcību 
nediskreditēt izglītības iestādi;

3) ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās 
Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un 
latviešu valodu;

4) ievērot pedagogu, izglītojamo un citu 
personu tiesības un intereses;

5) nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
6) neapdraudēt savu un citu personu veselību, 

drošību un dzīvību;
7) būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus 

tās;
8) atrasties izglītības iestādē iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, tajā skaitā iekšējās kārtības 
noteikumiem, atbilstošā apģērbā;

9) piedalīties izglītības iestādes vides 
uzkopšanā un sakārtošanā.

55.pAnts. IZglītOJAMā tIesīBAs
Izglītojamam ir tiesības:
1) uz valsts vai pašvaldības apmaksātu 

pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās 
izglītības ieguvi;

2) mācību un audzināšanas procesā izteikt un 
aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu 
personu cieņu un godu;

3) iekšējos normatīvajos aktos, tajā skaitā 
iekšējās kārtības noteikumos, paredzētajā kārtībā 
mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, 
laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un 
medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, 
citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, 
mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, 
kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras 
attīstības atbalsta pakalpojumus;

4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, 
atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot sabiedrisko 
transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai un cita veida materiālo palīdzību;

5) saņemt profilaktisko veselības aprūpi, 
izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā 
profilaktisko apskašu programmā ietvertās 
profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības 
iestādē un tās organizētajos pasākumos;

6) piedalīties mācību procesa pilnveidē un 
izglītības iestādes padomē;

7) uz mantas aizsardzību izglītības iestādē;
8) uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem 

izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;
9) īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās 

tiesības.”

Aicinām skolēnu vecākus ar saviem bērniem, 
skolēniem, pārrunāt un paanalizēt Izglītības likumā 
minētos izglītojamā pienākumus un tiesības, lai 
mums visiem būtu skaidri izglītošanās noteikumi 
arī Tērvetes novada izglītības iestādēs! 

Ar skolu jauniešiem š.g. 5. septembrī Drošības 
dienas ietvaros par izglītojamā pienākumiem un 
tiesībām jau runāja skolu direktori, tomēr ļoti 
svarīgi to darīt ir arī katrā skolēna ģimenē.

Uz veiksmīgu un savstarpēju cieņu balstītu 
sadarbību! 

Inita roze, izglītības darba koordinatore

Tērvetes novada dome informē! 
2017. gada 25. maijā ir apstiprināts 

Augstkalnes vidusskolas attīstības plāns 2017. – 
2020. gadam.

2017. gada 27. jūlijā ir apstiprināts Annas 
Brigaderes attīstības plāns 2017. – 2020. gadam.

2017. gada 27. jūlijā ir apstiprināta “Tērvetes 
novada izglītības  stratēģija 2017. – 2020. gadam”.

Šie apstiprinātie dokumenti ir iekļauti arī 
Tērvetes novada izglītības jomas 2017./2018. 
mācību gada virsuzdevumos.

Ar attīstības plāniem un Tērvetes novada 
izglītības jomas 2017./2018. mācību gada 
mērķiem un uzdevumiem iespējams iepazīties 
www.tervetesnovads.lv

Vienlaikus aicinām ikvienu tērvetes 

novada iedzīvotāju iesaistīties “tērvetes 
novada attīstības programmas 2018. – 2024. 
gadam izstrādē”. Aptaujas anketas pieejamas 
Augstkalnes, Bukaišu un tērvetes pagastu 
pārvaldēs, izglītības iestādēs un pagastu 
bibliotēkās.

Būsim aktīvi un ieinteresēti sava novada 
attīstības plānošanā! Aizpildot anketas, 
ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli, kas 
var ietekmēt mūsu pašvaldības turpmāko 
attīstību!  

Inita roze,
izglītības darba koordinatore

linda Mierlauka,
 Tērvetes novada attīstības nodaļas vadītāja

Annas Brigaderes pamatskola iekļuvusi 
ekoskolu skaitā 

134 latvijas izglītības iestādes šajā mācību 
gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības 
veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas 
starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļā 
karoga balvu. Vēl 67 skolas saņems diplomu un 
latvijas ekoskolas nosaukumu.

“Šogad mācību gada sākums iezīmē gana 
pozitīvas tendences – turpina pieaugt Ekoskolu 
skaits Latvijā. Ir liels prieks, ka aug jauna paaudze, 
kas tiešām spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs arī 
mainīt nepamatoto priekšstatu, ka vides aizsardzība 
ir pretrunā ar Latvijas ekonomisko izaugsmi,” stāsta 
Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels 
Trukšāns.

Ekoskolu programma ir viens no plašākajiem 
un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem 
pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 
200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un 
augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai 
ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas 
tiecas īstenot ambiciozu mērķi - iesaistīt skolēnus 
aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā 

vides izglītības procesā. Starptautisko Zaļā karoga 
balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika 
posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides 
jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un 
diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir 
ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības 
iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. 
Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums 
ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo 
līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek 
veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides 
pārvaldībā.

Ikgadējais ekoskolu apbalvošanas pasākums 
notika š.g. 12. septembrī. 2017./2018. mācību 
gadā starptautiskais Zaļais karogs piešķirts 
132 izglītības iestādēm latvijā, ekoskolas 
nosaukums piešķirts 68 skolām, t.sk. arī Annas 
Brigaderes pamatskolai, savukārt pateicība par 
darbu ekoskolas programmā izteikta 9 izglītības 
iestādēm.

Apsveicam un lepojamies! Lai veiksme 
turpmākajās aktivitātēs!   

Inita roze,
izglītības darba koordinatore

Kļūsti par līderi jau skolas solā! 
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmijas projekts „Esi līderis!” jau septiņpadsmit 
gadus pulcē uzņēmīgākos, drosmīgākos, 
mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus Latvijā! 
Projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un 
prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, 
lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Projekta ietvaros 7.- 9. klašu skolēni apgūst 
interešu izglītības programmu “Starts” un 10.-
12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides 
izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, 
kas ir akreditēta, un par tās apgūšanu tiek piešķirta 
valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Projekta ietvaros tiek organizēti konkursi, 
zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības 
un biznesa spēles, ideju un uzņēmējdarbības 
inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, 
izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi 
personības un profesionālo prasmju attīstoši 
pasākumi 3 gadu garumā. 

Programma “Starts” skolēniem tiek piedāvāta 
paralēli pamatskolā apgūstamajiem priekšmetiem 
skolā, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas 
individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, 

izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties 
savas nākotnes profesijas izvēlē.

Programma “Uzņēmējdarbības pamati” 
paralēli vidusskolā apgūstamajiem priekšmetiem, 
skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā 
apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas 
jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, 
darba meklējumiem, studijām vai privātai 
uzņēmējdarbībai.

Līdz ar svētku sajūtām un gladiolu smaržu 
1.septembrī Augstkalnes vidusskolā, visiem 
interesentiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem 
un Tērvetes novada domes priekšsēdētājai bija 
iespēja tikties ar Projekta “Esi Līderis!” darbīgajiem 
pārstāvjiem, lai uzzinātu par iespējām arī Tērvetes 
novada jauniešiem piedāvāt un uzsākt dalību kādā 
no “Esi Līderis!” programmām.  

Vairāk informācijas: 
Baiba Valdmane,

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija

Alberta iela 13, Rīga, 
tālr. 67261182

www.esilideris.lv
E-pasts: info@esilideris.lv

jaunajam mācību gadam izglītības 
iestādes bija gatavas savlaicīgi 

Augstkalnes vidusskolā, gatavojoties jaunajam darba cēlienam, paveikti vairāki nozīmīgi darbi:
Jau pavasarī starp skolu un tās internāta ēku tika izveidots autobusu stāvlaukums, kas ikdienā kalpo kā 

drošība skolēnu izlaišanai no transportlīdzekļa un uzņemšanai mējupceļam pēcpusdienā, savukārt svētkos 
daudzi šoferi jau pavasarī izbaudīja prieku, ka ir iespējams ērti novietot savu automašīnu pie skolas.

Skolas aktu zālē ir atjaunots parketa grīdas segums. Turpmākais zāles labiekārtošanas darbs būs skatuves 
grīdas seguma sakārtošana.

Ļoti nozīmīgs un nepieciešams bija ieguldītais darbs un finansiālie līdzekļi pie terases sakārtošanas ēkai 
ezera pusē. Turpmāk terase varēs priecēt vairāku kultūras un skolas pasākumu apmeklētājus.

Šajā vasarā notiek arī Mežmuižas pils – Augstkalnes vidusskolas jumta krāsošanas darbi.
Ilgus gadus un daudzu sapnis bija sakārtot Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības kabinetu, kas 

atrodas ēkas pagrabstāvā. 

Šobrīd sapnis ir piepildījies, un kabineta vadītājs – skolotājs Jānis 
Kalniņš lepni ver durvis, lai izrādītu savu “rezidenci”. Viņš jau līdz 

šim ir veidojis 
zēnu talantus, bet 
tagad skolotājs 
ir vēl lielākas 
apņēmības pilns.  
Lai sakārtotu 
mācību kabinetu, 
kurā ir trīs darba 
telpas, pašvaldība 
ieguldījusi ap 
20  000 euro, kas 
ir ieguldījums ne 

2017./2018. mācību gada un semestru 
sākuma un beigu datumi

Pēc MK noteikumiem Nr. 775 
“Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un 

mācību semestru sākuma un beigu laiku”
2017./2018. mācību gads
1.-8., 10.-11. klašu skolēniem: 1. septembris – 
31. maijs;
9. klašu skolēniem: 1. septembris – 14. jūnijs;
12. klašu skolēniem: 1. septembris – 21. jūnijs.

1. semestris 
No 1. septembra līdz 22. decembrim;

2. semestris 
1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem ilgs no 
2017. gada 5. janvāra līdz 31. maijam, 
9. klašu skolēniem – no 5. janvāra līdz 
14. jūnijam, 

12. klašu skolēniem – no 5. janvāra līdz 
21. jūnijam.

rudens brīvdienas
2017. gada 23. oktobris – 27. oktobris
Ziemas brīvdienas
2017. gada 25. decembris – 2018. gada 
8. janvāris
pavasara brīvdienas
1.-11.klašu skolēniem: 
12. marts – 16. marts;
12. klašu skolēniem: 
19. marts – 23. marts
Vasaras brīvdienas
1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem: 
2018. gada 1. jūnijs – 31. augusts   

Inita roze, izglītības darba koordinatore

tikai skolas vides sakārtošanā, bet ieguldījums skolu 
jauniešos, kas, piedaloties starpnovadu un Latvijas 
mēroga mājturības olimpiādēs, sevi jau vairākkārt 
ir pierādījuši kā prasmīgi meistari.

Savukārt pie pirmsskolas izglītības grupas 
“Zvaniņi” šajā vasarā nobruģēta daļa no gājēju 
taciņas, kas ir galvenais ceļš daudziem, arī 
bērniem, kas ar skolēnu autobusu tiek nogādāti 
līdz “Zvaniņam”. Ja rudens laika apstākļi lutinās, 
tad vēl daži labiekārtošanas darbi tiks veikti 
grupiņas pagalmā.

Annas Brigaderes pamatskolā pēc iepriekšējā 
sezonā paveiktajiem vērienīgajiem remontdarbiem 
šajā vasarā kosmētiskais remonts veikts divās 
mācību telpās.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupā “sprīdītis” telpu remontdarbi 
nav veikti, jo tie nebija nepieciešami, toties īpaša 
uzmanība tiek un tiks veltīta pagalma rotaļu 
laukumam. 

Pašvaldību priecēja fakts, ka grupas “Sprīdītis” 
bērnu vecāki kopā ar pedagogu kolektīvu jau 
pavasarī izrādīja iniciatīvu – iesaistīties sociālajos 
tīklos izsludinātajā projektā “Maksimālists”, 
lai, krājot balsis, iegūtu līdzekļus tik ļoti 
nepieciešamajam pagalma bērnu rotaļu laukuma 
aprīkojumam. Pašvaldība arī iesaistījās balsošanā, 
tādējādi sekojot līdzi, kā mums visiem veicas. 
Diemžēl, noslēdzoties projektam, nepieciešamais 
balsu skaits bija nepietiekams. 

Pateicībā par bērnu vecāku izrādīto iniciatīvu 
un par visu kopīgo balsu krāšanas draudzīgo cīņu 
Tērvetes novada dome sarūpēja dāvanu Jaunajam 
2017./2018. mācību gada darba cēlienam, piešķirot 
2000 euro pašu mazāko bērnu āra rotaļu laukuma 
aprīkojuma iegādei, kas tiks uzstādīts septembra 
mēnesī.  

Informāciju apkopoja Inita roze,
izglītības darba koordinatore



Policija informē

Dažādi

Pašvaldības policija informē   
Augusta mēnesī ir saņemti 26 dažāda 

rakstura izsaukumi. Būtiskākie:
 Saņemti un izskatīti 5 iesniegumi, divi no 

Augstkalnes un trīs no Tērvetes pagasta. 
Šobrīd materiāls ir izskatīts, pieņemts lēmums 
un iesniedzējiem sniegtas atbildes.

 Mēneša laikā viena persona nogādāta Jelgavas 
pilsētas pašvaldības policijas medicīniskajā 
atskurbtuvē.

 Trim personām nācās palīdzēt, lai viņi 
nokļūtu līdz savai dzīvesvietai.

 Vienā gadījumā informācija tika saņemta no 
Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē, 
kur parka apmeklētāji atradās stiprā alkohola 
reibumā. Ar viņiem tika veiktas pārrunas 
un palūgti steidzami atstāt parka teritoriju. 
Šie apmeklētāji bija ieradušies no Jelgavas 
novada.

 No Kroņauces tika saņemts izsaukums par 

pieklīdušu suni. Dzīvniekam ar čipa palīdzību 
tika atrasts īpašnieks, kam tika paziņots par 
notikušo. Šobrīd dzīvnieks atrodas pie sava 
saimnieka.

 Tērvetē viens dzīvnieks tika nogādāts Bauskas 
dzīvnieku patversmē.
Augusta mēnesī neiztika arī bez 

administratīvā protokola sastādīšanas:
 Viens protokols tika sastādīts par 

mājdzīvnieku nepieskatīšanu,
 Divi protokoli sastādīti par alkohola lietošanu 

sabiedriskā vietā. Pieņemtie lēmumi: vienam 
alkohola lietotājam tika izteikts brīdinājums, 
otram – uzlikts naudas sods 140 euro, jo 
pārkāpums tika izdarīts atkārtoti gada laikā 
jau pēc administratīvā soda uzlikšanas.

 Viens protokols sastādīts Augstkalnes pagastā 
par sīko huligānismu. Pārkāpējam uzlikts 70 
euro liels naudas sods.
Augusta mēnesī tika aizvadīti Zemgaļu svētki 

bez īpašiem starpgadījumiem.

AtgāDInāM! 
tērvetes novada normatīvie dokumenti 

joprojām paredz, ka saimniekiem savi 
nekustamie īpašumi ir  sakopjami 2 reizes gadā 
– viens no termiņiem ir 1. septembris. Veicot 
apsekošanu, esam konstatējuši, ka daudzi zemju 
īpašnieki joprojām to nav izdarījuši. Aicinām 
pēc iespējas ātrāk sakārtot savus īpašumus, lai 
nerastos liekas problēmas! 

Valsts policija informē   
Augusta mēnesī Valsts policija uz tērvetes 

novadu saņēmusi 17 izsaukumus.
 Pieci izsaukumi saistīti ar izraisītiem 

konfliktiem, vienā gadījumā tas atrisināts jau 
pirms policijas ierašanās.

 Par diviem cilvēkiem, kas līdzās ceļa 
braucamajai daļai gulēja stiprā alkohola, 
informāciju policijai sniedza garāmgājēji. 

 Vienā gadījumā tika konstatēta zādzība 
– no garāžas, izsitot loga stiklu, nozagta 
pļaujmašīna. 

 Vienā gadījumā izsaukums saņemts uz 
Kroņauci, kur konstatēts ļaundabīgs 
nodarījums īpašumam.

 Vienā gadījumā motociklist, izbraucot no 
vietējas nozīmes ceļa, garām nepalaida pa 
galveno ceļu braucošu automašīnu. Cietušo 
negadījumā nav, bojāti abi transportlīdzekļi.

 Dabas parka Tērvetē stāvlaukumā kādai 
mašīnai, neveikli pārvietojoties, bojāts 
transportlīdzekļa spārns.

 Ceļa Tērvete – Bukaiši posmā kāds 
transportlīdzeklis noslīdējis grāvī. Nopietni 
bojāts pats spēkrats.

 Bukaišos no grantēta ceļa seguma 
nenoskaidrots transportlīdzeklis ar 
paceltu akmeni sabojāja pa ceļu braucošas 
automašīnas priekšējo stiklu. Par laimi 
automašīnai ir Kasko apdrošināšana.  

Informāciju apkopoja Jānis kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks.

Konkursa Sējējs 2017 žūrija ciemojās zemnieku 
saimniecībā „Vecstēguļi” 

Jūlija vidū zemnieku saimniecībā „Vecstēguļi” 
pie Zalcmaņu ģimenes viesojās konkursa „Sējējs 
2017” žūrija. Vērtēšanas komisiju vadīja biedrības 
“Latvijas Lauku sieviešu apvienība” valdes 
priekšsēdētāja Vineta Geršebeka. 

 

Vērtēšanā piedalījās arī komisijas priekšsēdētājas 
vietniece, rakstniece Māra Svīre, komisijas locekļi: 
žurnālists Ēriks Hānbergs, Latvijas Republikas 
Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka, žurnāliste Daina 
Bruņiniece, un LLKC Lauku attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Dace Langiša. 

Komisijas locekļus sagaidīja Zalcmaņu ģimene 

ar Raivo Zalcmani priekšgalā, izrādot saimniecību 
un ģimenes īpašumus. 

Kopīgi tika izstaigāta plašā dzimtas māju 
apkārtne, kas tiek kopta, iesaistot tajā ikvienu 
ģimenes locekli. Mērija Zalcmane bija sarūpējusi 
dzimtas foto uzņēmumus un stāstus par dzimtas 
vēsturi, ko papildināja klāts kafijas galds ar 
saglabātiem skaistiem dzimtas mantotiem 

traukiem.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 13.oktobrī 

saviesīgā pasākumā Rīgā, kur tiks uzaicināta arī 
Zalcmaņu ģimene.  

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Priecājamies par labajiem darbiem!
Tērvetes novada teritorijā nu jau drīz VAS “Latvijas Valsts ceļi” pabeigs reģionālā autoceļa virsmas 

atjaunošanas darbus ceļa posmā no Kroņauces (“Agrofirma Tērvete”) līdz Tērvetei (Bauskas – Jelgavas – 
Lietuvas Republikas krustojumam), tai skaitā pieturu platformu atjaunošana visā šajā ceļa posmā. 

Paldies VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas ar saviem labajiem darbiem tādējādi izrāda cieņu ne tikai Tērvetes 
novada iedzīvotājiem, bet arī vērienīgajam LVM Dabas parka Tērvetē apmeklētāju skaitam. Viennozīmīgi – 
tūristu acīm šis ceļš ir gan Tērvetes, gan Latvijas Valsts ceļu prestižs. 

Ceļa remontdarbu noslēgums un braucamās 
daļas atklāšanas pasākums plānots š.g. 28. 
septembrī, piedaloties Satiksmes ministram Uldim 
Augulim.

Ar nepacietību gaidām, kad 2018. gada II 
ceturksnī sāksies darbi ceļa remontam no Bauskas 
krustojuma līdz Lietuvas robežai- Žagarei! Projekts 
jau ir sagatavots, iesniegts un apstiprināts!  

Inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

23. septembrī pl. 12.00
tērvetes brīvdabas estrādē

ruDenS LuSTeS LABrenČA TirGŪ
·	 Mājražojumu, amatnieku darinājumu un lau-

ku labumu tirdziņš 
·	 Tradicionāli meklēsim laureātu konkursā 

“tērvetes dižķirbis – 2017 ”. Šosezon tie va-
rētu būt arī dažnedažādi brīnumi – līki, rai-
bi, krāsaini un neatpazīstami dārzeņi, augļi, 
ziedi. Nāc un padižojies ar savu ražu! Ķirbju 
svēršana pl. 13.00.

·	 Izsole, kurā iespēja iegūt savā īpašumā gan 
unikālas, gan ēdamas, gan lielas, gan mazas 
lietas. 
Pārsteigumizsolē arī  “Ķaķis maisā”. AICINĀM 
PIETEIKT IZSTRĀDĀJUMUS IZSOLEI  
(tel. 26413219, Ineta) 

·	 Adīšanas sacensības 
·	 radoša darbošanās un lustes Labrenča garā
·	 loterija. Loterijas biļetes “cena” – no dabas 

materiāliem pagatavots darbiņš.
·	 Labrenča tirgus cienastā – dižputra

Aptuvenais pasākuma ilgums – 2 stundas  

23. -30. septembris -

eiropas sporta nedēļa
·	Visas nedēļas laikā abās Tērvetes novada 

izglītības iestādēs plānotas dažādas 
veselīga dzīvesveida aktivitātes mācību 

procesa laikā
·	 20. septembrī Tērvetes novada izglītības 

iestādēs notiks Olimpiskās dienas 
aktivitātes ar devīzi: “Mana dabas sporta 
zāle”. Skolēniem būs iespēja piedalīties 
foto un zīmējumu konkursā, Vislatvijas 

skolēnu kopīgajā vingrošanā un citās 
sporta aktivitātēs.

·	 23. septembrī notiks tradicionālais 
“Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram”

·	 29. septembrī Tērvetes novada domē 
notiks Tērvetes handbola komandu 
spēlētāju godināšana par gūtajiem 
sasniegumiem 2016./2017. mācību 

gada Latvijas un starptautiska mēroga 
sacensībās.  

Miķeļdienas sports Tērvetē
2017. gada 30. septembrī Pl. 10.00

RC “Tērvete” aicina lielus un mazus aktīvā 
un veselīgā  dzīves veida piekritējus uz 
tradicionālajiem Miķeļdienas sporta 

pasākumiem rehabilitācijas centra teritorijā.
No plkst. 10.oo līdz 12.3o sacensību 

programmā piedāvāsim ģimeņu-komandu 
stafeti (komandā 3 dalībnieki, jābūt obligāti 
vienam pieaugušajam un vienam bērnam, 
trešais dalībnieks pēc izvēles – bērns vai 
pieaugušais) un individuālās sacensības 5 
(piecos) “ neolimpiskajos” sporta veidos 
dažādās vecuma grupās – pirmsskolas, 1.-4.
klašu bērni, 5.-9.klašu skolēni un pieaugušie. 

Ap plkst. 13.oo paredzēta uzvarētāju 
apbalvošana gan ģimeņu-komandu 
stafetē, gan individuālajos sporta veidos ar 
rehabilitācijas centra “Tērvete” sarūpētajām 
balvām.

Dalībnieku pieteikšanās uz vietas pirms 
sporta aktivitāšu sākuma līdz plkst. 10.oo. 
Sīkāka informācija pa telefonu 63726175 vai 
63726188.

Aicinām ģimenes, pirmsskolas vecuma 
bērnus, skolu audzēkņus un pieaugušos aktīvi 
piedalīties Miķeļdienas sporta pasākumos!  

Valdis Grīnvalds,
SIA RC ”Tērvete” valdes priekšsēdētājs

20. oktobrī plkst.18.00 tērvetes 
novada kultūras namā

Senioru BALLe
Vakara viesi - omulīgie kurzemnieki no 

Kuldīgas “rumbas kvartets”

Dalības maksa senioriem un jauno senioru 
sveicējiem EUR  3.50

Tiem, kas pensionējušies periodā no 2016. 
oktobra  līdz 2017. decembrim lūgums 

pieteikties līdz 16. oktobrim. Jums – ieeja ar 
ielūgumiem.

Pieteikties pa tālruņiem pie sociālajiem 
darbiniekiem: 

Augstkalne – 27842693, Bukaiši – 27840623, 
Tērvete – 27843419

Uz pasākumu kursēs autobuss! 
Informācijai sekojiet Laikam līdzi oktobra 

izlaidumā.  

Pirmo reizi Tērvetē!
2017. gada 16. septembrī no plkst. 11:00

Annas Brigaderes muzejā “sprīdīši”
(brīvā dabā) 

TeKSTiLMozAĪKAS MeiSTAru 
DArBu VienAS DienAS 

izSTāDe “PASAKA”
Iespēja redzēt tekstilmozaīkas darbu 

daudzveidību un tikties ar meistariem no 
visas Latvijas (bez maksas)

Interesentiem pl. 12.30 maksas ievadlekcija 
par tekstilmozaīku, tās iespējām un maksas 

meistarklase crazy tehnikā.  

š.g. 20. septembrī pl. 16.00
Augstkalnes vidusskolā tiek organizēta 

BALTu VienĪBAS DienA
Pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja 

piedalīties dažādās radošajās darbnīcās. 
Šajā dienā Augstkalnē viesosies ciemiņi arī no 

Lietuvas Republikas Žagares ģimnāzijas un 
folkloras kopa “Dimzēni”.  

DzejAS DienAS TērVeTeS 
noVADā

15. septembrī pl. 18.00 Augstkalnes 
vidusskolā novadnieces

sOlVeIgAs puĶītes
radošā darba vakars

Vēstules ruDens pAstā
Muzikālo fonu veidos

vijolnieks EDGARS ZIŅĢE
Ieeja- bezmaksas  

Tērvetes novada jauniešu 
iniciatīvu centra aktivitātes 

vasarā
Vasaras mēneši Tērvetes novada jauniešu 

iniciatīvu centra jauniešiem ir bijis gana darbīgi! 
Aktivitātes aizsākās ar novada svētkiem 22.jūlijā, 
kuros organizējām fotoorientēšanos „Atklāj Tērveti 
no jauna!”. Priecēja, ka 7 komandu vidū startēja arī 
ģimenes, kuras svētku ietvaros vēlējās padziļinātāk 
iepazīt plaši pazīstamus objektus Tērvetē. 

Savukārt jūlija izskaņā jaunieši piedalījās kā 
tiesneši Augstkalnes pagasta sporta dienā. Vairākas 
stundas darbojāmies ar bērniem no 2 līdz 12 gadu 
vecumam, kā arī ar viņu vecākiem. Sporta dienas 
ietvaros piedāvājām 6 kontrolpunktus, kuros 
katrā varēja izmēģināt ko jaunu, piemēram, spēlēt 
boulingu āra apstākļos, izmēģināt veiksmi staigājot 
ar ķekatām, pierādīt sevi veiklībā skrienot „krustiņus 
un nullītes” un vēl daudz ko citu. Paralēli šīm 
stafetēm, viens no jauniešu pārstāvjiem piedalījās 

ikgadējā volejbola sacensībā kā tiesnesis- „TĒ kausā”, 
par kuru Katrīna Freimane teic: „Jau ceturto gadu 
pēc kārtas norisinās pludmales volejbola turnīrs 
„TĒ kauss”. Šogad turnīrā piedalījās 5 komandas, 
4 no tām atkārtoti. Sacensību absolūtie līderi - 
1.vietas un ceļojošā TĒ kausa ieguvēji jau otro gadu 
pēc kārtas ir komanda „HKU” no Kroņauces. Ļoti 
priecē fakts, ka joprojām sacensībās piedalās tie paši 
jaunieši, kas piedalījušies jau arī citus gadus.”

Nu jau ar nepacietību esam sagaidījuši 
septembri, kad paredzēta Sporta diena Augstkalnes 
vidusskolas jauniešiem, kā arī radošās darbnīcas 
vietējiem bērniem. Bet, kā vislielāko piedzīvojumu 
gaidām ciemiņus no Žagares Jauniešu centra, kas 
plānots 23. septembrī.  

Anna Berkmane, 
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja


