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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Tērveti priecē šī gada Latvijas Valsts ceļu veikums - 

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.

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.
                                  /V. Mežnora/

AugstkAlnes  pAgAstā
Intu grigenu  Mariju Dauksti 

uršulu kunaviču

BukAIšu  pAgAstā
loniju Dombrovsku 

Annu petrovu  Rasmu Vilsoni

tēRVetes  pAgAstā
Zigrīdu Maslausku  pēteri Ančevu
stefāniju Baumgarti  Adeli Dauksi

Ivanu kutovu  Zinaidu ārmani
Andi Rausi  līgu Ieviņu

Tērvetes novada dome      

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem 

Tērvetes novada 
oktobra mēneša jubilāriem, 
jo īpaši suminām jubilārus:

Tērvetes novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus, iestāžu 
vadītājus, uzņēmējdarbības 

veicējus, darba kolektīvus 
pieteikt pretendentus uz 

pašvaldības apbalvojumiem
Apbalvošanas pasākuma mērķis:
novērtēt un godināt personu 

ieguldījumu Tērvetes novada attīstībā, 
sumināt par nozīmīgu darbību 
saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā 
sektorā un novada atpazīstamības 
veidošanā, kā arī nopelnus citās novadam 
nozīmīgās darbības jomās.

Ierosinājumus lūdzam iesniegt pagastu 
pārvaldēs vai novada domes sekretārei 

līdz 17.oktobrim. 
Papildu informāciju un iesnieguma 

veidlapu var saņemt pie pagastu pārvalžu 
vadītājiem, novada mājaslapā 

www.tervetesnov.lv 
(pašvaldība/dokumenti/nolikumi/Tērvetes 

novada domes apbalvojumi) vai 
pa tālr. 29284561, sandra latiša. 

atjaunots ceļa posms Kroņauce - Tērvete, autobusu 
pieturvietas un tilts pār Tērvetes upi

2017. gada 28. septembrī  pie Latvijas valsts 
mežu dabas parka  Tērvetē  notika oficiāla atjaunotā 
ceļa posma Tērvetē, atjaunoto  autobusu pieturvietu  
un tilta pār Tērvetes upi  atklāšana. 

Kas gan cits kā Sprīdītis pie LVM dabas parka 
Tērvetē sagaida viesus.

Svinīgajā pasākumā piedalījās satiksmes 
ministrs Uldis Augulis, ceļu būvdarbu pasūtītāji - 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Lange un būvnieki - SIA “Strabag” valdes loceklis 
Pēteris Lejnieks.

Iemūžināti Satiksmes ministra U. Auguļa vārdi 
par autoceļa posma Tērvete – Žagare atjaunošanu.

Savā uzrunā  satiksmes ministrs  U. Augulis 
norādīja, ka nākamgad ir plānots atjaunot arī valsts 
reģionālo autoceļu Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža 

posmā no Tērvetes līdz Žagarei. “Tas nozīmē, ka 
uz Tērveti varēs ērti atbraukt arvien vairāk mūsu 
kaimiņvalsts iedzīvotāji no Lietuvas, kas būs papildu 
stimuls tūrisma nozares attīstībai šajā reģionā. Arī 
šogad atjaunotais tilts pār Tērvetes upi noteikti 
būs viens no tūristu apmeklētākajiem apskates 
objektiem zelta rudeņos,” uzsvēra Uldis Augulis.

Atjaunotais tilts pār Tērvetes upīti, kas ievērojams 
ar tajā iestrādātajām latvju zīmēm un Itālijā 

ražotajām braucamo daļu norobežojošajām koka 
margām.

Zemgalē, Tērvetes un Dobeles apkārtnē pēc 
remontdarbiem ekspluatācijā nodoti trīs valsts 
autoceļu posmi teju 25 km kopgarumā, t.i. uz 
reģionālā autoceļa Dobele–Bauska posmā no 
Kroņauces līdz Tērvetei, posmā no Dobeles caur 
Anneniekiem līdz Liepājas šosejai un posmā no 
Dobeles līdz krustojumam ar autoceļu Pūri–Auce–
Grīvaiši, kas iet cauri Krimūnām. Būvdarbus veica 
SIA Strabag, kopējā summa visos trīs ceļa posmos 
sasniedza 1,4 miljoni eiro (ar PVN).

Savukārt Tērvetes centrā uz autoceļa Dobele–
Bauska šovasar rekonstruētā, pirms 40 gadiem 
uzceltā, tilta pār Tērvetes upīti būvdarbus pēc 

Latvijas Valsts ceļu pasūtījuma veica SIA Rīgas tilti, 
to līgumcena sasniedza 240 tūkst. eiro (ar PVN).

“Sakārtoti ceļi ir būtisks priekšnosacījums 
jebkuras tautsaimniecības nozares attīstībai. Ikviens 
valstī salabots vai pilnībā atjaunots ceļš atmaksāsies 

mums ar uzviju, jo atnesīs atpakaļ katru ieguldīto 
eiro centu, bet uz Tērveti atvedīs arvien vairāk 
cilvēkus,” norādīja satiksmes ministrs Uldis Augulis

Informācija par visiem šogad valsts autoceļu 
tīklā plānotajiem remontdarbiem ir pieejama LVC 
mājas lapā www.lvceli.lv, kā arī zvanot uz LVC 
diennakts bezmaksas infolīniju 80005555.

Šīs dienas Tērvetes viesi vienlaikus iepazina arī 
80 m garā koka tilta – laboratorijas noslēpumus. 
Viņi bija pārsteigti par pieminētajiem tilta koka 
konstrukcijās iestrādātajiem 16 sensoriem, kas ik 
pa 2 stundām sniedz informāciju pētniekiem par 
to, kā tilts jūtas jebkādos laika apstākļos. 

Veiksmes poga piepogāta!

Pie šī unikālā tilta viesi kopā ar Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāju Daci Reiniku un LVM 
dabas parka Tērvetē projektu vadītāju Normundu 
Namnieku piepogāja veiksmi ikvienam, kas tai 
pieskarsies, jo tai savukārt piepogāta veiksme un 
izdošanās visām idejām un darbiem, laimīgs ceļa 
vējš ikvienam spēkrata stūrētājam un pārliecība, ka 
Tērvete ir vieta, kur atgriezties. Notici brīnumiem, 
un tie piepildīsies!  

Sadarbībā ar Satiksmes ministrijas sabiedrisko 
attiecību speciālistiem 

informāciju sagatavoja Inita Roze, 
Tērvetes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Augstkalnē aizvadīts starptautiska mēroga 
pasākums - Baltu vienības diena

22. septembris- Baltu vienības diena, kuru 
atzīmē, pieminot 1236.gada vēsturiskos notikumus, 
kad lietuvieši un zemgaļi Saules kaujā sakāva 
Zobenbrāļu ordeni. Tradicionāli šajā dienā baltu 
pilskalnos un svētvietās tiek iedegti ugunskuri, 
apliecinot, ka mūsu spēks ir mūsu saknēs, senajā 
dzīves un pasaules izpratnē. Ikvienas tautas nākotne 
ir vēstures pētīšanā, apzināšanā un saglabāšanā. 
2000. gada 18. maijā gan Latvijas, gan Lietuvas 
parlamenti pieņēma lēmumu - 22. septembri 
ierakstīt atzīmējamo dienu sarakstā. Baltu vienības 
diena ir kļuvusi par simbolu  baltu tautu pēcteču 
garīgajai vienotībai.

Pasākumu Augstkalnes vidusskolā skolotāja 
Rudīte Dude ievadīja ar O.Ulmaņa vārdiem: ,,Baltas 
kaijas, baltām burām kuģi un mākoņi balti, balti… 
Šai krastā mums pienākas būt, stāvēt kā marmorā 
kaltiem! Baltās domās tīties, baltus darbus veikt- 
mēs taču balti! Te esam, te bijām, te būsim Tēvijā 
savā, Baltijā savā!”

Skolas zālē bija pulcējies plašs interesentu loks: 
gan skolēni un skolotāji  no Žagares ģimnāzijas un 
Augstkalnes vidusskolas, gan Dobeles lietuviešu 
biedrības pārstāvji, kā arī vairāki Tērvetes novada 
lietuviešu pēcteči. 

Dobeles novada lietuviešu biedrības vadītāja 
L.Eizengrauda uzsvēra: ,,Pasaules tautu kokā ir tikai 
divas baltu tautas- latvieši un lietuvieši.Varu droši 
teikt, ka es esmu lepna par to, ka protu šīs abas 
baltu valodas. Esmu Latvijas patriote, bet, dzirdot 
lietuviešu valodu, sirdī vienmēr ielīst siltums, jo tās 
ir manas saknes, kuras es nekad nenoliegšu.” 

Turpinājumā visi klātesošie nodziedāja abu 

valstu himnas. Skolēni bija sagatavojuši arī nelielu 
priekšnesumu, kurā varēja dzirdēt gan latviešu, gan 
lietuviešu tautasdziesmas. Lai atcerētos senās amatu 
prasmes, tika organizētas arī radošās darbnīcas. 

Kopā darinājām 
sklandraušus! 

Lietuviešu 
biedrības vadītāja 
Lidija Eizengrauda 

(no kreisās) un 
raksta autore.

Latviskos virtuves noslēpumus varēja atklāt, 
cepot Zemgalei ne tik raksturīgos sklandraušus. 
Aizmirstās aušanas prasmes bija iespējams 
atsvaidzināt, darinot prievītes. Bet pirkstu lellīšu 
gatavošana izvērtās par ļoti aizraujošu nodarbi 
jaunāko klašu skolēniem. 

Viesi no Žagares ģimnāzijas ar lielu interesi 
iepazinās ar Augstkalnes vidusskolu un bērnudārzu 
,,Zvaniņi”. 

Kopā ar ciemiņiem tika dejots un dziedātas 
dziesmas folkloras kopas ,,Dimzēni” vadībā, kā 

arī baudīti gan latviešu, gan lietuviešu nacionālie 
ēdieni.

Vakars bija jauks, tas aizritēja nemanot. Visi 
atvadījāmies, lai atkal nākamajā gadā Baltu vienības 
dienā satiktos Žagares ģimnāzijā.   

Pasākuma dalībniece selga tisenkopfa

2017. gada 9. oktobrī  aizvadīts pirmais

IDEJU FORUMS!
Ideju forums norisinājās Tērvetes novada 

Attīstības programmas 2018.-2024. gadam 
izstrādes ietvaros ar mērķi novērtēt Tērvetes 
novada attīstību kopumā un sniegt savas 
idejas vai priekšlikumus turpmākai, veiksmīgai 
attīstībai.

Arī turpmākajos forumos laipni aicināti visi 
interesenti!

Aicinām sekot informācijai!

www.tervetesnovads.lv
Tēmas -
NOvaDa RESURSI
Tērvetes novadā 
pieejamie un attīstībai 
nozīmīgie resursi

dzīvesvide
Izglītība
Kultūra
Sports
Veselība
Pakalpojumi 
Inženiertehniskā 

infrastruktūra
Autoceļi

uzņēmējdarbības 
vIDE
Resursi
Attīstības virzieni

informācijai:
Tālr. 63726012, 
28389997, 
e-pasta adrese: 
tervetesnd@zemgale.lv

IDEJU FORUMS!

Puiši labprāt apmeklēja koka darbnīcu 
un tur pierādīja savas prasmes.



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 28. septembrī notika kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 
Anitra Skalbiņa, Ainārs Miķelsons un 
Indriķis Vēveris, attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē 
nepiedalījās deputāts Sandris Laizāns.
Darba kārtībā izskatīšanai tika apstiprināti 26 
jautājumi.

Domes izpilddirektora Māra 
Berlanda ziņojums

par pašvaldības darbu septembrī
 11. septembrī noslēdzās iepirkums 

“Kokskaidu granulu piegāde”, kas paredz 270 t 
granulu piegādi piecām pašvaldības katlumājām. 
Tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi. 
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, iepirkumu 
komisija atzina abus par atbilstošiem iepirkuma 
nolikuma prasībām. SIA “AKVARIUS” piedāvāja 
veikt granulu piegādi par 133,40 EUR/t vai 36 
018 EUR par visu apjomu kopā, bet SIA “Latgales 
Granulas” piedāvāja piegādāt granulas par 150,00 
EUR/t vai 40 500 EUR par visu piegādes daudzumu, 
bez PVN.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt iepirkuma 
līguma noslēgšanas tiesības SIA “AKVARIUS”, kas  
iesniedzis piedāvājumu par viszemāko iepirkuma 
cenu.

 7. septembrī no divām plānotajām 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm “Mazruči” 
un “Burenieki” notika tikai viena. Tika izsolīts 
Bukaišu pagastā atrodošais Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamais īpašums “Mazruči” 
par  2700 EUR. Augstkalnes pagastā esošajam 
nekustamajam īpašumam “Burenieki” tiks 
izsludināta atkārtota izsole ar samazinātu izsolāmā 
objekta sākuma cenu. 

 13. septembrī no VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” saņemta atbildes vēstule par divkārtu virsmas 
apstrādes seguma ieklāšanu valsts vietējā autoceļa 
Tērvete-Penkule 400m garā posmā. Vēstulē 
minēts,  ka, izstrādājot valsts autoceļu sakārtošanas 
programmu 2018.-2020. gadam, tiks izvērtētas 
iespējas tajā iekļaut grants seguma pastiprināšanu 
un divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanu 
iepriekšminētajā ceļa posmā.

 Noslēdzies Latvijas Pašvaldību savienības 
Meža dienu 2017. gada projekts “Pašvaldību labie 
darbi parkos Latvijas simtgadei”, kā rezultātā 
parkā pie Augstkalnes vidusskolas izvietoti divi 
VAS “Latvijas Valsts meži” izgatavoti parka soli ar 
atkritumu urnām. Projekta kopējās izmaksas 500 
EUR, t. sk. PVN.

 Noslēgts līgums ar VAS “Latvijas Valsts 
meži” par 12 m masīvkoka kāpņu izgatavošanu un 
uzstādīšanu Tērvetes pagasta Sanatorijas ciematā 
pie gājēju celiņa uz Rehabilitācijas centru “Tērvete”. 
Kopējās darbu izmaksas 1830 EUR, t. sk. PVN. 
Vecās kāpnes atmosfēras iedarbībā bija kļuvušas 
bīstamas. Jaunās kāpnes jau ir izbūvētas.

 25. septembrī noslēdzās iepirkums 
“Piebraucamā ceļa izbūve AS “Agrofirma Tērvete” 
birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi “Sprīdītis”. 
Tika saņemti piedāvājumi no SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrības “IGATE” par 48 220 EUR, bet SIA 
“Saldus ceļinieks” piedāvāja darbus veikt par 49 079 
EUR, t.sk. PVN. 

Iepirkumu komisija, izskatot iepirkuma 
pretendentu iesniegtos piedāvājumus konstatēja, 
ka piedāvājums ar viszemāko iepirkuma cenu 

atbilst iepirkuma prasībām, tādējādi pretendents 
nav izslēdzams no dalības iepirkumā un SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” atzīstams par 
iepirkuma uzvarētāju.

 Cenu aptaujas rezultātā 25. septembrī 
noslēgts līgums ar SIA “Varpet” par caurtekas 
nomaiņu pašvaldības autoceļam Tērvetes pagastā 
posmā Rūķi-Galabētas. Līgums paredz būvdarbus 
pabeigt līdz 6. oktobrim. Līguma summa 3698 
EUR, t.sk. PVN.

 Pamatojoties uz ēkas “Labrenči” 
iedzīvotāju ierosinājumu, 18. septembrī tika 
izsludināta cenu aptauja par grants seguma 
automašīnu stāvlaukuma izbūvi pie daudzdzīvokļu 
ēkas “Labrenči”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
noslēdzās 27. septembrī. Paredzamo darbu 
kontroltāme ir 3 500 EUR, t.sk. PVN.

 Pamatojoties uz Būvniecības valsts 
kontroles biroja š.g. 31. augusta lēmumu “Par 
tehniskās izpētes veikšanu un patvaļīgās būvniecības 
seku novēršanu ēkā “Zelmeņi”, 27. septembrī tika 
noslēgts projektēšanas līgums ar “IK Kārkliņš 
un Ābele arhitekti” par apliecinājuma kartes 
izstrādāšanu atsevišķu telpu vienkāršotai pārbūvei 
un lietošanas veida maiņai administratīvajai 
ēkai “Zelmeņi” atbilstoši darba uzdevumam un 
spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem 
aktiem un Ēku būvnoteikumiem. Paredzēts 
arī izstrādāt Ugunsdrošības pārskatu publiskas 
ēkas ekspluatācijai, paredzot nepieciešamās 
pārbūves normatīviem atbilstošu ēkas ugunsdrošo 
nodalījumu izveidošanai. Darbu paredzēts pabeigt 
30 kalendāro dienu laikā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
pAR gRoZījuMIeM pAšVAlDīBAs 
noRMAtīVAjos DokuMentos

 Dome apstiprināja grozījumus 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”

 Sēdē tika apstiprināti grozījumi Tērvetes 
novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem”, kur dokumenta 7. punktā 
tika svītroti vārdi „un faktiskā”. Tas nozīmē, ka ar 
2017. gada 1. oktobri stājas spēkā nosacījums, ka 
pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no 
daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas 
launags izglītības iestādes ēdnīcā, ja izglītojamo 
deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

 Sēdē tika veikti grozījumi Tērvetes 
novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā “Par 
ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu”. Lēmums tika 
izteikts šādā redakcijā: “Pastāvīgā maksa ir 11,00 
EUR mēnesī, kas saistās ar pakalpojuma sniegšanu 
ēdiena pagatavošanai neatkarīgi no pirmsskolas 
grupas apmeklēto dienu skaita. Pastāvīgā maksa 
var tikt piemērota arī proporcionāli faktiski 
apmeklēto dienu skaitam šādos gadījumos:  2.2.1. 
audzēknis pirmo reizi uzsāk apmācību pašvaldības 
izglītības iestādes pirmsskolas izglītības grupā; 
2.2.2. audzēknis ir  ilgstošā prombūtnē slimības dēļ 
(ne mazāk kā četrpadsmit dienas), ja, audzēknim 

saslimstot, vecāks ir uzrakstījis iesniegumu par 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.”

 Deputāti veica grozījumus Tērvetes 
novada domes 2016. gada 26. maija nolikumā 
“Tērvetes novada Sporta nodaļas nolikums”, kur 
dokumenta 10. punkta pirmajā teikumā vārdi 
„sporta speciālists” tika aizstāts ar vārdiem „sporta 
nodaļas vadītājs”.

pAR IZMAIņāM tēRVetes noVADA 
pAšVAlDīBAs Iestāžu štAtu sARAkstā

Domes sēdē tika veikti šādi grozījumi 2017. 
gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātajā Tērvetes 
novada pašvaldības iestāžu darbinieku štatu 
sarakstā:

1.1.  Ar 2017. gada 1. septembri atjaunot 
laboranta štata vietu Annas Brigaderes pamatskolā 
uz  0,2 slodzēm; 

1.2.  Ar 2017. gada 1. oktobri likvidēt Tērvetes 
novada domes administrācijā štata vietu “Sporta 
speciālists”;

1.3.  ar 2017. gada 1. oktobri izveidot Tērvetes 
novada domes administrācijā jaunu štata vietu 
“Sporta nodaļas vadītājs” uz 1 slodzi.

pAR IZglītīBAs joMu
Tērvetes novada dome atļāva Annas Brigaderes 

pamatskolā 9. klasi komplektēt ar nepilnu skolēnu 
skaitu, t.i. ar 7 skolēniem.

Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītājiem sekojošu  darba likmes 
apmēru: Augstkalnes vidusskolā direktorei – 0,95 
likmes, kas nodrošina iespēju saglabāt direktora 
vietnieku likmes iepriekšējā mācību gada apmērā, 
un Annas Brigaderes pamatskolā direktoram 
apstiprināja slodzi, kas atbilst vienai likmei.

Sēdē tika apstiprināts Valsts mērķdotācijas 
sadalījums izglītības iestādēm 2017. gada septembra 
– decembra mēnešiem atbilstoši skolēnu skaitam un 
atbilstoši izglītības programmām, ko īsteno skolas.

pAR tARIfu pāRskAtīšAnu
Deputāti sēdē apstiprināja  ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifu iepriekš noteiktajā apmērā  
0,71 EUR (bez PVN)  par  1m³ un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifu iepriekš noteiktajā apmērā  0,71 
EUR (bez PVN)  par  1m³.

Tika pārskatīts un apstiprināts  Tērvetes novada 
siltumenerģijas piegādes tarifs iepriekš noteiktajā 
apmērā 57,00 EUR (bez PVN) par 1 MWh.

pAR DAlīBu pRojektā
Dome akceptēja iespēju piedalīties 

divos LAD izsludinātajos ELFLA pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātajos projektu konkursos, sagatavojot 
un iesniedzot Tērvetes novada pašvaldības projekta 
„Pašvaldības ceļa Dūņu Trīņi – Lakstīgalas (TE67) 
pārbūve” (ceļa  kopējais garums 1,273 km)  un 
projekta „Pašvaldības ceļa Stūrīši – Mednieki 
(BU1) pārbūve” (ceļa kopējais garums 2,2 km) 
pieteikumus. Projektu īstenošanu plānots veikt 
no valsts un Eiropas Savienības piešķirtā atbalsta 
finanšu līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.  

pAR nekustAMā īpAšuMA „BuRenIekI”, 
AugstkAlnes pAgAsts, tēRVetes 
noVADs, otRās IZsoles AtZīšAnu 
pAR nenotIkušu un tRešās IZsoles 

RīkošAnu
Deputāti atzina par nenotikušu nekustamā 

iepriekš izsludināto īpašuma „Burenieki”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli 
un pieņēma lēmumu rīkot trešo mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamajam īpašumam 
„Burenieki”, sastāvošam no zemesgabala 0,9646 
ha platībā, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 0,7065 ha. Sēdē tika apstiprināta nekustamā 
īpašuma „Burenieki” izsoles noteikumi, nosakot 
trešās izsoles nosacīto sākumcenu 2100,00 EUR 
apmērā;

pAR IZsoles ReZultātu
Dome apstiprināja 2017. gada 07. septembrī 

notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Mazruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 
rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Mazruči” tā 
nosolītājam par nosolīto cenu 2700,00 EUR. 

pAR nekustAMo īpAšuMu sADAlīšAnu, 
nosAukuMA un ZeMes lIetošAnAs 
MēRķA pIešķIRšAnu

Pieņemtie lēmumi – no nekustamā īpašuma 
„Dzērves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
atdalāmajām zemes vienībām 14 ha un 12,81 
ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu – „Tariņi”, 
Bukaišu pagasts; no nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalāmajai 
zemes vienībai  2,03 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu – „Krastmalas”, Tērvetes pagasts; 
sadalīt nekustamo īpašumu „Bebrīši”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, sekojoši - zemes vienības 
daļai 5,6 ha platībā, atstāt iepriekšējo nosaukumu 
– „Bebrīši” un otrai atdalītajai zemes vienībai 10 
ha platībā piešķirt nosaukumu – „Miķeļi”; sadalot 
nekustamo īpašumu „Čiekuri”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, paliekošajai zemes vienības 
daļai ar kopējo platību 12,8 ha atstāt iepriekšējo 
nosaukumu – „Čiekuri”, savukārt atdalītajai zemes 
vienībai ar kopējo platību 1 ha piešķirt nosaukumu 
– „Čiekuriņi”, Bukaišu pagasts. Visām atdalītajām 
zemes vienībām noteikts to lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

pAR koMAnDējuMu 
Deputāti pieņēma lēmumu – nosūtīt Tērvetes 

novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku un 
Tērvetes novada domes deputātu Sandri Laizānu 
komandējumā uz Moldovu no 2017. gada 2. līdz 
8. oktobrim (7 dienas), ar šādiem komandējuma 
mērķiem: pārstāvēt Tērvetes novadu Moldovā; 
pārrunāt turpmākās sadarbības formas un 
konkretizēt apmaiņas pasākumus ar Singureņ 
pašvaldību, turpinot darbu pie nodomu protokolā 
identificēto projektu ideju pilnveides un jaunu 
ideju radīšanas;  iepazīties ar dažādu nozaru 
uzņēmējdarbības formām, tai skaitā ar tūrismu un 
mājražošanu; piedalīties biznesa forumā Kišiņevā; 
piedalīties seminārā ar ārvalstu ekspertu dalību par 
atbalsta iespējām sadarbības projektu īstenošanai.    

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

AICINĀM DARBĀ 
Augstkalnes vidusskola aicina darbā

sporta skolotāju (1 likme)
un

Medmāsu (0,5 likmes)
Sīkāka informācija pa tālruni 28810599 

(skolas direktore Ieva Krūmiņa)

Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā
saimniecības pārzini (1 likme)

Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 
(skolas direktors Aldis Tisenkopfs) 

Tērvetes novadā pieredzes apmaiņas vizītē 
viesojās Nīcas pašvaldības darbinieki 

Š.g. 15. septembrī Tērvetes novadā pieredzes 
apmaiņas vizītē ieradās 17 Nīcas novada  
administrācijas darbinieki no pašvaldības, kas 
teritoriālās platības un iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti 
līdzīga Tērvetes novadam. 

Vispirms darba vizītes ietvaros notika 
iepazīšanās ar Tērvetes novadu, pašvaldības 
būtiskākajiem  skaitļiem un faktiem, ar galvenajām 

darbības jomām – lauksaimniecību, tūrismu 
un uzņēmējdarbību. Viesus iepazīstinājām ar 
Rehabilitācijas centra un Sociālās aprūpes centra 
darbību, ar novada kultūras un izglītības darba 
tradīcijām. 

Īpaši  lietderīga bija speciālistu savstarpējā 
tikšanās un diskusijas katram savā darbības 
jomā. Savstarpēji tikās grāmatvedību darbinieki, 
Sociālo dienestu darbinieki, Būvvaldes speciālisti, 
tūrisma, kultūras, izglītības un projektu speciālisti, 
sabiedrisko attiecību speciālistes u.c. Savstarpēji 
diskutēja un pieredzē dalījās arī pašvaldību vadītāji 
Agris Petermanis un Dace Reinika.

Pēc viesošanās domē viesi devās iepazīties 
ar Tērvetes novada uzņēmējiem un apmeklēja 
LVM dabas parku Tērvetē. Viennozīmīgi šādas 
starpnovadu tikšanās ir lieliska pieredzes un ideju 
apmaiņa darba uzlabošanai pašvaldībās.   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mežmuižas pils parkā 
Augstkalnē uzstādīti divi 
jauni koka soli 

Latvijas Pašvaldību savienības 2017. gada 
projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS 
LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros izgatavoti  divi 
koka soli un divas koka atkritumu urnas. 

Tie uzstādīti Mežmuižas pils parka teritorijā. 
Projekta finansētājs – Meža attīstības fonds, kopējais 
finansējums EUR 450.

Soliņu svinīga atklāšana notika 23. septembrī, 
vienlaikus ar tradicionālā sporta  pasākuma 
“Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram” atklāšanu. 

Par Mežmuižas pils parka teritorijas labiekārtošanu 
prieku pauda arī Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, norādot, ka šādi labie 
darbi – soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana – 
pērn notika pie RC “Tērvete”, kas deva ideju pie tiem 
izveidot Sajūtu taku.   

Dace Vācere,  projektu speciāliste

Nīcas kolēģi



Izglītība

Tēvu loma ģimenē – īpaša un ļoti svarīga 
Tētim katrā ģimenē ir īpaša loma, un kopā pavadītais laiks ar bērniem ir nenovērtējams, tādēļ 

7. septembra pēcpusdienā Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas „Sprīdītis”  
Mārītes grupa atzīmēja Tēvu dienu. 

Svētki izvērtās par mīļu un prieka pilnu 
pasākumu, kad varējām visi kopā iet rotaļās, 
dejot un priecāties. Īpašu prieku sagādāja 
leļļu teātris, kurā aktieru lomās iejutās tēti un 
mammas. Mēs lepojamies, ka mūsu „Mārītēs” ir 
vislabākie tēti un vectētiņi!   

guna Cēsniece,
“Mārītes” grupas mazuļa māmiņa

5. septembris – DROŠĪBAS DIENA Tērvetes 
novada izglītības iestādēs 

Tērvetes novada dome sadarbībā ar izglītības 
iestādēm ik pa četriem gadiem jauna mācību 
gada sākumā savu izglītības iestāžu skolēniem 
sarūpē īpašu Drošības dienu. Arī šajā gadā  5. 
septembrī visas mācību dienas garumā Annas 
Brigaderes un Augstkalnes vidusskolas 5.-12. 
klašu skolēni tikās Augstkalnes vidusskolā.

Šai dienā ar skolēniem pamīšus strādāja:
 Valsts policijas nepilngadīgo lietu 

inspektore Ina Romānova,
 Valsts policijas inspektore Tērvetes 

novadā Anita Kozuliņa,
 Ceļu policijas darbinieki, demonstrējot 

jaunāko un modernāko transporta aprīkojumu,
 Pašvaldības policijas priekšnieks 

Jānis Kozuliņš un vecākais inspektors Ēriks 
Zandersons,

 Sarkanā krusta Dobeles nodaļas vadītāja 

Sarmīte Lucaus ar Dobeles Valsts ģimnāzijas 
skolēnu pirmās palīdzības komandu,

 Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
komandas vadītājs Modris Vazdiķis,

 RC “Tērvete” fizioterapeite Dzintra 
Sirsone,

 Sporta skolotāja Linda Karloviča,
 Abu skolu direktori ar skolēniem 

nopietni diskutēja par Izglītības likuma 54. pantā 
iekļautajiem skolēnu pienākumiem.

Liels paldies visiem šīs dienas sadarbības 
partneriem! Drošības diena gan skolēniem, gan 
pedagogiem bija liels atbalsts skolēnu instruēšanā 
mācību gada sākumā par daudzveidīgajiem 
drošības pasākumiem, lai neiekļūtu likstās un 
neveiksmēs. Ieskats drošības dienas norisēs www.
tervetesnovads.lv foto galerijā.   

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Tērvetes novadā “Olimpiskā diena – 2017” 
vienoja lielus un mazus 

22. septembrī “Olimpiskā diena 2017” 
šogad notika 557 norises vietās visā Latvijā, kas 
kopā pulcēja jaunu dalībnieku skaita rekordu 
– 134 854 dalībniekus no 94 pašvaldībām. Arī 
Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupu 
un skolu jaunieši azartiski iesaistījās sportiskajās 
aktivitātēs. Šī gada Olimpiskās dienas tēma: 
“Mana dabas sporta zāle”.

Kopīgi vingroja Augstkalnes vidusskolas PIG 
“Zvaniņi” kolektīvs.

Paldies 12. klases skolniecei Asnatei Eglei par 
Olimpiskās dienas vienotās rīta vingrošanas 

veiksmīgu vadīšanu visam skolas kolektīvam!

Annas Brigaderes pamatskolas PIG 
“Sprīdītis” saka paldies par ieguldīto darbu 

Olimpiskās dienas organizēšanā un vadīšanā 
“Taurenīšu’’ grupas māmiņai Evitai Zolnerei, 
“Lāčuku’’grupas māmiņai Sintijai Černajai, 

īpašs paldies “Mārīšu’’ grupiņas tētim
Jurim Redisonam.

Visi kopā sporto Annas Brigaderes 
pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni.

Annas Brigaderes pamatskolas 5. – 9. klašu 
skolēni azartiski piedalījās orientēšanās 
disciplīnā. Paldies Tautas skrējēju kluba 

“Sprīdītis” valdes loceklim Aivaram Narvaišam 
par atbalstu Olimpiskās dienas organizēšanā!

Savukārt līdz 4. oktobrim skolēni bija 
aicināti iesaistīties zīmējumu un foto konkursā, 
ko izvērtēja kompetenta žūrija, piešķirot 
Tērvetes novada domes pateicību veiksmīgāko 
darbu autoriem. Paldies žūrijas pārstāvēm – 
māksliniecei Sandrai Zuševicai un Tērvetes 
novada attīstības nodaļas vadītājai, arī vizuālās 
mākslas skolotājai Lindai Mierlaukai.  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Foto no izglītības iestāžu arhīviem

Meklējot Dižķirbi 
Atjaunotais Labrenča tirgus Tērvetē šogad notika pirms Miķeļdienas 23. septembrī, un, kā ierasts 

rudenim, šajā dienā gods tika atdots lielajai ogai- ķirbim. Lai gan pagājusī vasara  nebija labvēlīga 
dārza augļiem un ogām, meklētais lielais ķirbis arī šogad tika atrasts. Par godalgoto vietu cīnījās Zaigas 
Ingevicas, Līvas Grantes un Ainara Kozlovska darzā augušie brašuļi. 

Ar 41.1kg lielu svaru godpilno 1. vietu šajā 
gadā Dižķirbja nosaukumu  ieņēma Līvas 

Grantes dzeltenā milzu oga.
Bez milzu ķirbju svēršanas  Labrenča tirgū 

pietika laika un vietas arī jautrām izdarībām, 
lustīgai mūzikai, izsolei, andelei, ābolu mizošanas 
čempionātam un gardai maltītei! Pateicoties 
Labrenča tirgus saimniecēm, pasākuma 
apmeklētāji tika cienāti ar varen gardu un sātīgu 
Bukstiņa Dižputru, ar ko tika vērsta uzmanība 
uz pasaulē atzīmējamo PUTRAS DIENU 
10.oktobrī.  

Kā PUTRAS DIENU atzīmēsim Tērvetes novadā? 
Ir svarīgi, lai arī mūsu novadā ļaudis 

aizdomātos un pievērstu uzmanību veselīgas 
dzīves pamatam- graudaugu izmantošanai savās 
ikdienas maltītēs, tādēļ Oktobra mēnesis Tērvetes 
novadā tika pasludināts par Putras mēnesi, kurā 
putra kā pamatēdiens īpaši tiks izcelta 20. oktobrī. 

Šajā dienā Annas Brigaderes pamatskolā tiks 
sumināti graudaugi pasākumā “No grauda līdz 
putrai”. Mazo klašu grupā skolēniem būs iespēja 
nobaudīt trīs dažādu veidu putras, arī balsot par 
tām. Savukārt vecāko klašu grupā jauniešiem 
būs informatīvi pasākumi lauku attīstības 
konsultantes un uztura speciālista vadībā. 
Jauniešu zināšanas tiks pārbaudītas, ļaujot tiem 
atpazīt Latvijā audzētos graudaugus.

Aicinām ikvienu aizdomāties par ikdienas 
maltītēm, saviem mīļajiem sniedzot galdā 
veselīgu un gardu uzturu. Neaizmirsīsim par 

graudaugu vērtību, izmēģinot tos arī jaunās 
un neierastākās maltīšu  variācijās. Lai arī Jūsu 
mājās oktobris ir ne tikai pirmais, krāšņai rudens 
mēnesis, bet arī bagāts, kā jau rudenim piedienas, 
ražas mēnesis!  

Monta Mantrova,
Lauku attīstības konsultante

Rudens vitamīnu nedēļa 
Annas Brigaderes pamatskolā 

Laikā no 18. – 26. septembrim Annas 
Brigaderes pamatskolā notika tematiska rudens 
vitamīnu nedēļa, iekļaujot tajā arī šī mācību gada 
Erasmus + projekta „EkoAktīvs” otrā gada tēmu  
– Ūdens.

Tējas dienā prieku sagādāja daudzveidīgu 
lauku tēju degustēšana. Paldies skolotājai Sandrai 
Geislerei par tēju krājumiem! Bērniem nācās 
konstatēt, ka mūsu pašu pļavās un dārzos augošās 
tējas ir gana garšīgas, vien mājās neierastas. 
Iespējams, ka šāda Tējas diena varētu mudināt 
skolēnus arī ikdienā lietot pašu rokām sarūpētās 
tējas. 

Pirmdiena – Tējas diena 
Dārzeņu dienā skolotāja Daila Bērziņa 

bija parūpējusies par dāsniem krājumiem, 
tādēļ azartiski varēja norisināties gan dārzeņu 
degustācija, gan dārzeņu mizošanas konkursi.

Otrdiena - Dārzeņu diena 
Maizes dienā notika maizes degustācija, 

bija iespēja vērot maizes etiķešu un iepakojumu 
izstādi. Par dienu kopumā – Paldies skolotājai 
Ingrīdai Kļaviņai! Paldies arī skolotājai Evitai 
Deičmanei, kas šim pasākumam par godu bija 
pati izcepusi gardu baltmaizi!

Trešdiena – Maizes diena
Šai nedēļā skolā viesojās Dabaszinību centra 

ZINOO aģenti, kas skolēnus mācīja, kā izfiltrēt 
kaut no peļķes paņemtu ūdeni, lai pēc tam tas 
būtu dzerams. Jaunieši skolēniem mācīja, kā 
izdzīvot ārkārtas apstākļos.

ZINOO centra nodarbība „Ūdens filtrēšana” 
Ceturtdien norisinājās Ievārījumu diena, 

kad tika degustēti un noteikti visgardākie 
un vitamīniem visbagātākie ievārījumi. Par 
visīpatnējākās garšas ievārījumu skolēni atzina – 
pīlādžogu ievārījumu.

Priecēja tas, ka skolēni kopā ar skolotājiem 
bija ieinteresēti un azartiski izpaudās visās 
pasākuma norisēs. Atliek vien cerēt, ka no 
šīs nedēļas ikvienam tās dalībniekam paliks 
atmiņā viss veselīgais, par ko kopīgi runājām un 
degustējām.

Projekta ERASMUS+ ietvaros laikā no 8. 
– 14. oktobrim Annas Brigaderes pamatskolas 
delegācija dodas vizītē uz Slovēniju. Delegācijā 
iekļauti 6. klases jaunieši – Eduards Tutiņš un 
Niks Kaufmanis, skolotāji – Maija Klāsupa, 
Sandra Geislere un Evita Deičmane.   

Maija klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece

Tuvojas skolēnu rudens brīvlaiks! 
Pēc MK noteikumiem Nr. 775 “Noteikumi 
par 2017./2018. mācību gada un mācību 

semestru sākuma un beigu laiku” 
1. – 12. klašu skolēniem no 23. oktobra līdz 

27. oktobrim ir noteiktas rudens 
brīvdienas.    

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Bērniem tik svarīgā kopības sajūta.



Sports

Kultūra

Pašvaldības policija informē   
Septembra mēnesī Pašvaldības policija 

saņēmusi 16 izsaukumus uz dažāda rakstura 
notikumiem, un informējam arī par to, ka 
katra darba diena sākas ar novada  teritorijas 
apsekošanu.

Mēneša laikā saņemti un izskatīti 5 materiāli. 

Valsts policija informē   
Septembra mēnesī uz Tērvetes novadu tika 

saņemti 14 izsaukumi.
Īpaši satrauc tas, ka Tērvetes novadā 

septembra mēnesī notikušas vairākas zādzības:

 Tērvetē no neaizslēgta ceha nozagti 
elektroniskie svari,

 Bukaišos tika konstatēts, ka no mājas pazudis 
televizors,

 Augstkalnē no kādas mājas pagalma nozagtas 
18 vistas,

 Bukaišu pagastā tikusi uzlauzta māja un 
saimniecības ēka, no kuras nozagti elektriskie 
rokas instrumenti.  

Informāciju apkopoja jānis kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks.

Dzejas dienas Tērvetes novadā
Šogad Dzejas dienas Tērvetes novadā “izgāja” ārpus bibliotēku sienām. Sadarbībā ar Tērvetes novada 

kultūras namu un literātu biedrību “Spārni” 15. septembrī uz sava radošā darba vakaru “Vēstules rudens 
pastā” aicināja mūsu novadniece Solveiga Puķīte. 

Vakars notika Mežmuižas pils – Augstkalnes vidusskolas zālē, kur ainava aiz skolas logiem, dienai 
pārejot vakarā, tikai pastiprināja noskaņu. 

  Vakars izvērtās par koncertuzvedumu, kurā 
eleganti mijās dzeja un mūzika, stāstot kopīgu 
stāstu. Mūziķis vijolnieks Edgars Zinģe no Kuldīgas 
atskaņoja gan savus, gan Latvijā un pasaulē slavenus 
skaņdarbus. Solveigas Puķītes dzejas rindas aicināja 
palūkoties uz Tērveti  autores acīm, caur viņas 
sajūtām. Šķirstot jaunizdotās grāmatas “Saule 
pūpolkokā” lapaspuses, ļāvāmies autores bērnības 
atmiņu stāstiem. 

Šī gada Dzeja dienu pasākums izskanēja kā 
veltījums Tērvetes novadam tā 15. dzimšanas dienā. 
Paldies par sarūpēto dāvanu biedrībai “Spārni”, 
vadītājai Intai Tuzei un pasākuma režisorei Velgai 
Deksnei. Paldies par atbalstu Bites, Tērvetes un 
Augstkalnes pagasta bibliotēkām un Augstkalnes 

kultūras darba organizatorei Silvijai Krūmiņai!   
Ineta strazdiņa,

Tērvetes novada pasākumu organizatore

Tērvetes novadā sumināja čempionus handbolā
Š.g. 29. septembrī Augstkalnes vidusskolā pulcējās puiši, kas ne tikai šogad, bet arī iepriekš tika aicināti uz viņu 

sumināšanas pasākumu pie Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas. Arī šajā gadā puiši kļuvuši par 
absolūtākajiem uzvarētājiem handbolā gan Latvijas Jaunatnes olimpiādē “Cēsis 2017”, gan Jaunatnes čempionātā 
savās vecuma grupās. Tas nozīmē, ka jaunieši treneres Lindas Karlovičas vadībā sevi mērķtiecīgi pilnveido un nu 
jau trešo reizi Tērvetes novada domē tiek sumināti par augstiem un izciliem rezultātiem, kas gūti ne tikai Latvijas 
mērogā, bet ar savu sniegumu nesuši Tērvetes novada vārdu arī starptautiskā mērogā.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika teica: “Vislielākais prieks bija uzzināt, ka šajā olimpiādē 
jauniešu U-17 grupā ir uzvarējuši tērvetnieki.”

Komandā spēlēja – Kristiāns Kelerts (komandas 
kapteinis), Ivo Čižauskis (vārtsargs), 

Ralfs Grickevičs, Antons Šuleiko, Toms Rolands 
Ābelīte, Ričards Dargužs, Kārlis Krūmiņš, Zigmunds 
Liljē, Mārtiņš Unferihts, Ingus Jonuška un Elvis Ēriks 
Vilsons.

Vienlaikus pasākumā tika sumināti arī tikko 
aizvadītās sporta sezonas Latvijas jaunatnes 
čempionāta handbolā 1. vietas ieguvēji – Tērvetes 
novada jauniešu komanda U -18 grupā. Komandas 
sastāvā spēlēja: Ričards Mucinieks (komandas 
kapteinis), Emīls Granauskis (vārtsargs), Uldis Jansons 
(vārtsargs), Kristiāns Vilciņš, Kristiāns Pavļenko, 

Kims Berezovojs, Uvis Strazdiņš un Gustavs Podnieks.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja komandām pasniedza kopīgu dāvanu – nepieciešamo finansējumu 

treniņu formu, divu krāsu vestu iegādei, lai treniņos puiši varētu saprast, kurš kurā komandā spēlē.
Katrs sportists saņēma Tērvetes novada domes pateicības rakstu un noformētu komandas foto, kas iemūžināts 

olimpiādē tūlīt pēc tik ļoti svarīgās un ilgi gaidītās uzvaras pār Ludzu. Šī foto atmiņa ik dienu zēniem atgādinās par 
augstajiem sasniegumiem.   

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Jelgavā aizvadītas 
ugunsdzēsības sporta 
sacensības “Brašais 
ugunsdzēsējs” 

Š.g. 15. septembrī, Jelgavā notika jau 
četrpadsmitās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Zemgales reģiona brigādes, Latvijas 
ugunsdzēsības sporta federācijas un Jelgavas pilsētas 
pašvaldības rīkotās sacensības ugunsdzēsības 
sportā “Brašais ugunsdzēsējs”. Par titulu „Brašais 
ugunsdzēsējs” cīnījās 47 komandas no visas Latvijas.

No Tērvetes sacensībās piedalījās 3 komandas, 
un augstāko rezultātu guva Tērvetes meiteņu 
komanda, izcīnot godpilno 3. vietu gana sīvajā 
konkurencē. 

Paldies komandas sastāvam – Kitijai Briedei, 
Lindai Kudulei, Gitai Cīrulei, Asnatei Eglei, Katrinai 
Grickevičai, Elīnai Balodei un Elvai Vazdiķei.   

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciālisteBaltijas republiku handbola sacensībās Tērvetes 

novada komanda izcīna godalgotu vietu
Laikā no 16. – 17. septembrim Tērvetes 

handbolu komanda piedalījās Baltijas republiku 
handbola sacensībās Lietuvas Republikas pilsētā 
Paneveži.
Tērvetes novada zēnu komanda 2005. gadā 
dzimušo spēlētāju grupā 6 komandu konkurencē 
izcīna 3. vietu.

Sacensībās šī vecuma grupā spēlēja no katras 
Baltijas valsts divas komandas.   

linda karloviča,
zēnu handbola komandas trenere

Dzejdare Solveiga Puķīte un 
vijolnieks Edgars Ziņģe

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

Kursēs autobuss:
Klūnas - 17.00, SAC - 17.10, Kroņauce - 17.20, 
Tērvete - 17.30, Zelmeņi 17.40, Bukaiši - 17.00, 

Augstkalne 17.20, Zelmeņi 17.40.  

Kultūras afiša 
13. oktobrī pl. 11.00 
tērvetes novada kultūras namā 
Radošā apvienība “Teātris un ES” piedāvā leļļu 
izrādi bērniem un vecākiem
“sarkangalvīte un Vilks”
Lelles veidojuši animācijas studijas 
Avārijas Brigāde mākslinieki
Ieejas maksa – 2,- eiro

Gatavojamies !
Novembris – Valsts svētku mēnesis un Tērvetes 
novads iemirdzēsies lāpu un piemiņas svecīšu  
gaismās.
“ Staro Bukaiši!” – ar tādu moto valsts svētku 
atzīmēšanu jau 3. novembrī uzsāks Bukaišu 
pagastā. Pl. 19.30 iedzīvotāji tiek aicināti nākt uz 
Tautas namu ar izgaismojošiem un atstarojošiem 
aksesuāriem, lai būtu klāt svinīgā brīdī, kad ēka 
iemirdzēsies svētku rotā. 
Pl. 20.00 Bukaišu tautas namā Jelgavas Studentu 

teātris ar izrādi «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu”, 
viesrežisors Kalevs Kudu no Igaunijas Tartu 
Universitātes teātra. 
11. novembrī notiks lāpu gājiens Tērvetes 
vēsturiskajā centrā. Augstkalnē šajā vakarā notiks  
Valsts svētkiem veltīts pasākums, kura ietvaros 
notiks lāpu gājiens, Augstkalnes  vidusskolas zālē 
Augstkalnes amatierteātra izrāde un atpūtas vakars 
pie galdiņiem.
Bukaišos – pl. 20.00 Lāčplēša dienas piemiņai 
iedegtu svecīšu gājiens no Bukaišu tautas nama līdz 
Latvijas simtgades likteņozolam.
17. novembrī Tērvetes novada kultūras namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai 
veltīts pasākums, kura ietvaros notiks svinīga 
novada represēto tikšanās ar Domes priekšsēdētāju, 
novada cilvēku godināšana, svētku koncerts un balle. 
Par valsts svētku pasākuma neatņemamu sastāvdaļu 
ir kļuvusi svētku kūku parāde, tāpēc arī šogad 
AICINĀM SAROSĪTIES NOVADA SAIMNIECES.

Sekojiet precīzākai informācijai par kultūras norisēm 
novadā – http://www.tervetesnovads.lv/  un pie 

informācijas stendiem  

Tērvetes novada amatierkolektīvu un 
pulciņu jaunā darba sezona sākusies!

tēRVetes pAgAstā
tērvetes novada kultūras namā
jauktais koris „tērvete” (vad. Dace Reinika) – 
otrdienās pl. 19:00
jauniešu d/k „Avots” (vad. Monta Bērziņa) – 
piektdienās pl. 19:30 
Vidējās paaudzes d/k „Avots”
(vad. Ligita Urbele) – trešdienās pl. 19:30 
Amatierteātris „trīne” (vad. Dzintra Zimaiša) – 
otrdienās, ceturtdienās pl. 19:00
folkloras kopa “Ceļteka” (vad. Anda Ābele) – 
ceturtdienās un sestdienās pl. 18:00 
Vingrošana (vad. Austra Podniece) – pirmdienās, 
trešdienās pl. 18:00 
pirmā nodarbība 16. oktobrī!
Tālr. informācijai – 29330689,
Tērvetes novada KN direktors Viktors Strapcāns

tērvetes pagasta pārvaldes telpās (kRoņAuCē)
floristikas pulciņš (vad. Antra Priede, 
tālr. 29289558) – trešdienās pl. 18:00. 
Angļu valodas pulciņš (vad. Rita Glūzda, 
tālr. 29361422) – ceturtdienās pl. 18:00. 
pirmā nodarbība 12.oktobrī!
Cigun (vad. I. Kudrjavceva) – otrdienās 

A, Brigaderes pamatskolas zālē pl. 18:30
pirmā nodarbība 17. oktobrī!
Tālr. informācijai – 22443406, Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Vācere 

AugstkAlnes pAgAstā
Augstkalnes vidusskolas telpās
Amatierteātris (vad. Ingrīda Samohvalova) – 
ceturtdienās pl. 18:00 .
Tālr. informācijai – 29539886, Augstkalnes pagasta 
kultūras darba organizatore Silvija Krūmiņa

BukAIšu pAgAstā
Bukaišu pagasta tautas namā
senioru deju kopa “Vārpa” 
(vad. Liāna Kozlovska) – svētdienās pl. 17:00
Aušanas pulciņš (vad. Iveta Mitrevica) – otrdienās 
16:00
Vides pulciņš (vad. Skaidrīte Urbāne) – trešdienās 
pl. 15:00
Tālr. informācijai – 26322702, Bukaišu pagasta 
kultūras pasākumu organizatore Zane Grīsle

Ikviens kolektīvs un pulciņš aicina jaunus 
dalībniekus! lai radoša un darbīga sezona!

Mirkļa pieskāriens tik tuvu vēsturei
10. septembrī pie Augstkalnes - Mežmuižas baznīcas un baznīcā notika koncertizrāde “Dievs, Tava 

zeme deg!”. Uzveduma autors un režisors - Māris Druva. Sapulcinot vienkop  spilgtas Latvijas personības, 
t.sk. izcilo režisoru Jāni Streiču, mākslinieku Jāni Anmani, aktierus Ināru Tomsoni un Karinu Lučiņinu, 
dzejniekus, mūziķus, amatierteātru un  koru dalībniekus no vairākiem Latvijas novadiem, autors ar dažādu 
mākslas žanru palīdzību pasākuma apmeklētājus “ierāva” liktenīgajos 1944. gada vēstures mirkļos, kas 
skāruši daudzus latviešus – ģimeņu piespiedu aizbraukšanā no Dzimtenes. Dievnams un tā apkārtne uz 
brīdi atgriezās tajos skarbajos laikos. Ik vārds, kustība un mūzikas skaņa veidoja kopīgu stāstu. 

Zirgu pajūgu rinda, mantu kaudzes ratos, 
improvizēts bēgļu gājiens, apģērbs, kas pietuvināts  
40-to gadu stilam – ik elements pieveda arvien 
tuvāk un tuvāk skaudrajiem notikumiem. Pirms 
došanās meklēt patvērumu svešumā izskanēja 
aizbraucēju atvadu vārdi, dziesmas, kantātes 
fragmenti, aizlūgumi, bet visam pāri jaušama 
neziņa.  

Pasākuma dalībnieku un apmeklētāju vidū bija 
gan tie, kas par šo vēstures lapaspusi uzzināt var  

tikai no grāmatu un atmiņu stāstiem, gan tie, kuri, mazi būdami, to paši piedzīvojuši. Ikviens no viņiem 
tika aicināts  aizdomāties par uzveduma moto: “ Neaizbrauksim! Paliksim! Nesadegsim!“, kas simboliski 
uzrakstu veidā noslēdza aizejošo bēgļu gājienu.   

Ineta strazdiņa, 
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu organizatore


