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AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Laime nav dvēseles trīsas, 
bet mīļajiem dāvātais laiks.
Laime ir saskaņā būt
ar dvēseli savu un pasauli šo.

AugstkAlnes  pAgAstā
Oskaru Muzikantu  Anastasiju Ciganoviču

tērvetes  pAgAstā
Imantu strausmani  Margaritu gutovsku

Juliānu kaņinu  Jadvigu Jakubauskaiti

Tērvetes novada dome      

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem 

Tērvetes novada novembra 
mēneša jubilāriem, jo īpaši 

suminām jubilārus:

TIEKAMIES 
PATRIOTU NEDĒĻAS 

PASĀKUMOS!
11. novembris – lāčplēša diena! Ar 

patriotu nedēļu, kas sākas lāčplēša dienas 
priekšvakarā, iesākas arī valsts svētku 
ieskaņas pasākumi. Šajā laikā ikviens latvijas 
un tērvetes novada iedzīvotājs tiek aicināts 
pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkano 
lentīti.

11. novembrī Augstkalnē
17.00 LĀPU GĀJIENS no Augstkalnes  

pagasta pārvaldes. Godinot Latvijas brīvības 
cīņās kritušos, AICINĀM NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS PIEVIENOTIES LĀPU 
GĀJIENAM AUGSTKALNĒ!

Vakara turpinājumā 19.00 Augstkalnes 
vidusskolā amatierteātra izrāde. A. Niedzviedzis 
“Dūdene zin” 

21.00 LR proklamēšanas gadadienai veltīts 
ATPŪTAS VAKARS, spēlē “Bukaišu Jānīši”. 
Ieeja – bez maksas, līdzi jāņem groziņš.

11. novembrī tērvetē
16.30 svinīgs brīdis Kalnamuižas kapos pie 

mūsu novadnieka, Lāčplēša ordeņa kavaliera 
Jāņa Erdmaņa kapa. Viņai un viņa līdzgaitnieku 
piemiņai aizdedzināsim svecītes. 

Kursēs autobuss no Kalnamuižas baznīcas 
uz Augstkalni (autobuss atpakaļ kursēs pēc 
gājiena). Aicinām līdzi ņemt āra svecītes un 
iespēju gadījumā arī lāpas.  

17. novembrī tērvetes novada 
kultūras namā

18.00 Tērvetes novada represēto iedzīvotāju 
tikšanās ar Domes priekšsēdētāju Daci Reiniku

19.00 LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 99. GADADIENAI 
VELTĪTS SVINĪGAIS SARĪKOJUMS. Domes 
apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, 
sadarbības līguma starp Tērveti un Moldovu 
(Singureņ pašvaldība) parakstīšana, svētku 
koncerts. Ar mums kopā būs dziedošo 
Valmieras teātra aktieru grupa “Žerāri”.

Svētku cienastā pēc koncerta novada 
saimnieču gatavotās, kā vienmēr gardās 
Tērvetes kūkas. 

Vakara turpinājumā – balle. Ieeja – bez 
maksas.

Kursēs autobuss: Bukaišu pagasta pārvalde 
18.15, Augstkalnes pagasta pārvalde 18.30. 
Klūnas 18.00, SAC 18.15, Kroņauce 18.30, 
Tērvete 18.35

18. novembrī pl. 18.00 tērvetes 
brīvdabas estrādē svētBrĪDIs

Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 
Daces Reinikas un Kalnamuižas baznīcas 
mācītāja Guntara Lūsīša uzrunas. 

Aicinām ierasties ar āra svecītēm un 
tradicionāli no tām izveidot mirdzošu sveicienu 
Latvijai dzimšanas dienā!  

Ineta strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizātore

tu esi un būsi savā zemē,
savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra,
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes.
Cik liela būs tava griba un pārliecība
savu dzimto zemi, savi novadu un valodu
sargāt, mīlēt un turēt godā.
                                                /v.kolde līviņa/

Sveicot visus Jūs 
Latvijas valsts 
99. gadadienā, 

vēlam izjust visu 
paaudžu vienotību 

un piederību Latvijas 
valstij, Tērvetes 

novadam, atbildību 
un nepieciešamību 

kopīgā darbā veidot 
mūsu šodienu un 

nākotni!  
Tērvetes novada domes vārdā 

priekšsēdētāja Dace reinika

Ielūgums uz 
Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa 

rīkoto svinīgo 
pieņemšanu 

Par godu Latvijas Republikas prokla
mēšanas 99. gadadienai Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 2017. gada 17. novembrī 
pl. 12.00 Rīgas pilī rīko svinīgo pieņemšanu. 
Godināt Latvijas valsts jubileju ir aicināti visu 
Latvijas pašvaldību vadītāji, kā arī uzņēmēju 
pārstāvji.

no tērvetes novada svinīgajā 
pieņemšanā ir aicināti piedalīties

vAlters Bruss – 
Z/s “strazdi” īpašnieks

un
AnDreJs eglIs – 

lauksaimniecības kooperatīvās 
sabiedrības “Dāmnieki” 
valdes priekšsēdētājs 

tērvetes novada dome
patiesi lepojas ar Bukaišu pagasta 

iedzīvotājas 
vAlentĪnAs pAčkOvskAs

vēlmi apliecināt savu piederību latvijai.
Apsveicam ar latvijas pilsonības iegūšanu 

2017. gada 10. novembrī!
Tērvetes novada dome

Tērvetes novada vizīte Moldovā
Laikā no 2017. gada 2. līdz 8. oktobrim Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijas uzaicinājumu domes priekšsēdētāja Dace Reinika un domes deputāts Sandris Laizāns 
piedalījās uzņēmējdarbības veicinošajos pasākumos Moldovā. Vizītes brauciens tika organizēts 
sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA), piesaistot LIAA pārziņā esošo 
finansējumu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) ietvaros. Vizītē 
Moldovā piedalījās 26 dažādu pašvaldību pārstāvji no Latvijas, kā arī šī projekta vadītāji un finansētāji – 
pārstāvji no VARAM un LIAA.

Latvijas delegācija piedalījās biznesa forumā Kišiņevā, kā arī seminārā ar ārvalstu ekspertu dalību par 
atbalsta iespējām sadarbības projektu īstenošanai. D.Reinika un S.Laizāns seminārā piedalījās diskusijā, 
akcentējot redzēto Moldovas pašvaldībā, kā arī iespējamās sadarbības formas. Seminārā noritēja aktīvs  
darbs no Latvijas puses pie Leader projektu pieejas popularizēšanas. 

D. Reinika un S. Laizāns Singureņ 
pašvaldībai Moldovā kā dāvanu 

pasniedza pulksteni Latvijas kartes 
formā ar norādi, kur atrodas 

Tērvetes novads. Centrā – Singureņ 
pašvaldības vadītājs Virgils 

Molosags.
Vizītes laikā D.Reinika un S.Laizāns 

pārrunāja turpmākās sadarbības 
formas un konkretizēja apmaiņas 
pasākumus ar Singureņ pašvaldību, 
vienojoties, ka 2017. gada 17. novembrī 
Moldovas pārstāvji ierodas Tērvetē, lai 
parakstītu sadarbības līgumu. Līguma 
parakstīšana notiks Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā 
svinīgajā sarīkojumā.  

Dace reinika, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Aizvadīta Latvijas – Lietuvas 
starpvaldību komisijas sēde Tērvetē

Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēde š.g. 18. oktobrī tika organizēta Tērvetes novadā – 
restorāna “Zoltners” konferenču zālē.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika ar savu uzrunu sanāksmes dalībniekus 
sveica Tērvetes novadā, īsumā pastāstot par pašvaldībā galveno jomu attīstību un plašākā mērogā 
atpazīstamākajām kultūras tradīcijām. 

  Sēdes laikā tika skatīti 
pierobežu pašvaldībām būtiski 
un aktuāli jautājumi – 
pierobežas ceļu rekonstrukcija, 
veselības jautājumi (pār
robežas ātrās neatliekamās 
palīdzības sadarbība) un 
klimata pārmaiņas jautājumi.  

Inita roze,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Tērvetes novada 
lepnums un lielākā 
vērtība – mūsu cilvēki

Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku 
svinīgajos pasākumos visā valstī tiek godināti 
cilvēki, kas ir veicinājuši mūsu valsts un pašvaldību 
attīstību. Šis ir tas laiks, kad arī Tērvetes novadā 
lepojamies ar saviem cilvēkiem un sakām paldies 
tiem, kas ir snieguši nesavtīgu ieguldījumu 
Tērvetes novada attīstībā un iedzīvotāju labklājībā.
tērvetes novada iedzīvotāji apbalvošanai ar 
tērvetes novada domes AtZInĪBAs rAkstu 
izvirzīja: 

Nominācijā “tautsaimniecība” 
nOrMunDu nAMnIeku par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas valsts mežu dabas 
parka Tērvetē attīstībā, veicinot tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstību Tērvetes novadā, 
Tērvetes novada atpazīstamību Latvijā un Eiropā

Nominācijā “Izglītība”
svetlAnu HArtMAnI  par ilggadēju un 
profesionālu ieguldījumu sociālās aprūpes centra 
“Tērvete” Bērnu nodaļā,  par radošu pedagoģisko 
darbu un Tērvetes novada vārda popularizēšanu 
Latvijā

Nominācijā “veselības aizsardzība un 
sociālā aprūpe”

MArutu DOsBergu  par ilggadēju un 
profesionālu darbu medicīnā, nesavtīgi rūpējoties 
par Tērvetes novada iedzīvotāju veselību; par 
ieguldījumu ģimenes ārsta prakses modernizēšanā 
un infrastruktūras uzlabošanā, piesaistot Eiropas 
Savienības finansējumu
Intu lAsenBergu par ilggadēju, profesionālu 
un ieinteresētu darbu Tērvetes novada iedzīvotāju 
veselības aprūpē
Ivetu CēsnIeCI par ilggadēju, profesionālu un 
ieinteresētu darbu Tērvetes novada  iedzīvotāju 
veselības aprūpē
sArMĪtI glAuDIŅu  par atbildīgu, radošu un 
nesavtīgu darbu sociālās aprūpes centra “Tērvete” 
Bērnu nodaļā, par ieinteresētu attieksmi Tērvetes 
novada vārda popularizēšanā

Nominācijā “sabiedriskā darbība”
skAIDrĪtI urBānI par personīgo iniciatīvu un 
nesavtīgo ieguldījumu Bukaišu pagasta vēstures 
izpētē un vides izglītības tradīciju saglabāšanā

tērvetes novada domes apbalvojumi tiks pasniegti
2017. gada 17. novembrī

pl. 19.00 tērvetes kultūras namā svinīgajā 
sarīkojumā, kas veltīts lAtvIJAs repuBlIkAs 

prOklAMēŠAnAs 99. gADADIenAI.  
Materiālu 

pēc 2017. gada 26. oktobra Tērvetes novada domes 
sēdes protokola apkopoja

Inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgales Plānošanas reģions 
jau otro gadu organizē pasākumu 

“Gada uzņēmējs Zemgalē”
pasākuma mērķis ir godināt aktīvus un 
radošus Zemgales reģiona pašvaldību 

teritorijās darbojošos uzņēmējus
no tērvetes novada uzņēmēja balvas 

saņemšanai ir izvirzīts sIA “silāres” īpašnieks

VALTERS BRUSS
Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 

š.g. 1. decembrī Rundāles pilī.  



Domes sēde

Dome informē

2017. gada 26. oktobrī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja  Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Sandris 
Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Anitra Skalbiņa, Ainārs Miķelsons, Indriķis 
Vēveris, attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās 
deputāts Arvīds Bruss.
Sēdē piedalījās administrācijas darbinieki: Domes 
izpilddirektors Māris Berlands, izglītības darba 
koordinatore Inita Roze, nekustamā  īpašuma 
speciāliste Andra Šafare, apbalvošanas komisijas 
priekšsēdētāja Sandra Latiša, projektu koordinatore 
Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja 
Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars 
Narvaišs.
Darba kārtībā izskatīšanai bija iekļauti 17 jautājumi 
un pašvaldības izpilddirektora ziņojums.

Domes izpilddirektora Māra 
Berlanda ziņojums

par pašvaldības darbu oktobrī
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. 

gada 3. ceturksnī  
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 4 635 
221 EUR izpilde uz 2017. gada 30. septembri ir 3 955 
384 EUR, kas sastāda 85 %. Tai skaitā:
•	 nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 79 %,
•	 nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde 162 %. Lielāko 

pārmaksu īpatsvaru veido pašvaldības nodeva par 
būvatļaujas izdošanu un ieņēmumi no pašvaldības 
zemes īpašuma pārdošanas.

•	 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 
plāna izpilde76 %

•	 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna 
izpilde 96 %.

     
pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 66 % 
jeb izlietoti 3 582 194 EUR no plānotajiem 5 443 
992 EUR. No šīs summas uzturēšanas izdevumiem 
izlietoti 2 972 199 EUR jeb 63 %, bet kapitāliem 
izdevumiem 609 995 EUR, kas sastāda 84 % no 
plānotiem izdevumiem.
naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 1 466 429 EUR. 
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2017.
gadam ir 160 907 EUR, uz 30. septembri   izpildīts par 
75 % jeb ieskaitīti 120 132 EUR. 
speciālā budžeta izdevumu plāns 2017. gadam ir 
230 686 EUR, izpilde 101 408 EUR, kas sastāda 44 
%. Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas 
kontā sastāda 88 502 EUR.

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas 
līdzekļu atlikums ir 9 597 EUR.
pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017.
gada 30. septembri sastāda 2 148 213 EUR. 
No gada sākuma pamatsummas atmaksa sastāda 
125 250 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas 
izmaksas uz 30. septembri sastāda 3 827 EUR. 

Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz 2017.gada beigām 
sastāda 34 314 EUR.
pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu uzturēšanai izlietoti 2017. gada 9 mēnešos 
izlietots 101 408,50 EUR, t.sk.:
•	 Augstkalnes pagastā 41388,80 EUR
•	 Bukaišu pagastā 18607,51 EUR
•	 Tērvetes pagastā 41412,19 EUR  
Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās 
mērķdotācijas izlietojums. Kopā 2017. gadā autoceļu 
finansēšanai plānotie izdevumi 190 135,80 EUR
2017. gada mērķdotācija pašvaldības autoceļiem 149 
907,00 EUR

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par „Tērvetes 
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
veikšanu”, ir pabeigti pašvaldības grants ceļu 
greiderējamās kārtas atjaunošanas darbi Tērvetes 
pagastā šādiem ceļu posmiem: Te52B “Strautnieki
Rūķi” 1600 m, un Te42C “ZvaņiVecbaļļas” 700 m 
garos posmos.

 Cenu aptaujas rezultātā 16. oktobrī tika 
noslēgts līgums ar SIA”SKORPIONS VS” par telpu 
remontdarbu veikšanu ēkā “Zelmeņi”.  Līgums paredz 
četru darba kabinetu izbūvi sociālā dienesta un 
pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Telpas 
atrodas pirmajā stāvā, tādējādi apmeklētājiem būs 
nodrošināta ērtāka piekļuve. Darbi jāpabeidz līdz 24. 
novembrim. 

 Lai nodrošinātu drošību SAC “Tērvete” 
klientiem, kā arī pamatojoties uz aprūpes centra 
direktores iesniegumu par braukšanas ātruma 
ierobežošanu uz valsts vietējās nozīmes ceļa Nr. 
V1112 TērvetePenkule, Tērvetes pašvaldība VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” iesniedza vēstuli ar lūgumu 
minētajā ceļa posmā gar sociālās aprūpes centru 
uzstādīt ātrumu samazinošas ceļa zīmes līdz 50 km/h. 

 Ir pabeigti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
“Labrenči” pārbūves darbi. Iekārtas jau darbojas 
testa režīmā. Būvdarbus veica SIA “Ekostandarts 
tehnoloģijas”. Kopējās būvdarbu izmaksas 47 682,57 
EUR, t.sk. PVN.

 Lauku atbalsta dienests, izvērtējot 
projekta “Piebraucamā ceļa izbūve AS “Agrofirma 
Tērvete”  birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi 
“Sprīdītis””) dokumentāciju, norādījis, ka kopumā 
projekts tiek atbalstīts, bet daļa 10 419,28 EUR, t. 
sk. PVN no kopējām būvdarbu izmaksām 48 220,13 
EUR netiks attiecinātas, jo tās nav saistītas ar grants 
ceļa izbūvi. Neattiecinātas ir pozīcijas, kas paredz 
asfaltbetona seguma izbūvi pieslēgumam pie valsts 
reģionālā autoceļa P103, kā arī ceļa, stāvlaukuma 
un gājēju celiņa apmaļu izbūvi. Projekta realizēšanai 
nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks paredzēti nākošā 
gada pašvaldības budžetā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi  
pAr AtBAlstu lIkteŅDārZAM
SPamatojoties uz nodibinājuma “KOKNESES 
FONDS”iesniegumi, deputāti lēma – sniegt palīdzību 

nodibinājumam “KOKNESES FONDS”, izveidot 
Koknesē, Krievkalna salā, kultūrvēsturisku piemiņas 
vietu 20.gs. totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā 
gājušajiem latviešiem, piedaloties Likteņdārza Lielā 
kalna uzbēršanā ar pašvaldības līdzfinansējumu 
100,00 EUR apmērā.
pAr k.HelMAŅA kApA pIeMInekļA 
restAurāCIJAs IZMAksāM
Tērvetes novada dome izskatīja Tērvetes novada 
projektu koordinatores Daces Vāceres iesniegumu 
ar lūgumu palielināt Tērvetes novada domes 
līdzfinansējumu Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas atbalstītā pieteikuma 
Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras 
pieminekļu izpētei, konservācijai un resataurācijai 
– Kristapa Helmaņa pieminekļa atjaunošanai. 
Pašvaldības līdzfinansējumu lūgums palielināt 
šūnakmens restaurācijas darbu veikšanai. Domes 
lēmums – Apstiprināt pieteikuma „Kapa pieminekļa 
K.Helmanim restaurācija” kopējās izmaksas 7215,41 
EUR apmērā, t. sk. pašvaldības līdzfinansējums 
2215,41 EUR.
pAr DArBA slODZes nOteIkŠAnu
Tērvetes novada dome izskatīja Augstkalnes 
vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas iesniegumu ar 
lūgumu palielināt virtuves strādnieka slodzi no 0,75 
slodzes uz 1 pilnu slodzi. Dome sēdē veica grozījumus 
2017. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātajā 
Tērvetes novada pašvaldības iestāžu darbinieku 
štatu sarakstā nosakot, ka ar 2017. gada 1. novembri 
tiek palielināta Augstkalnes vidusskolas virtuves 
strādnieka slodze no 0,75  uz 1 likmi.
pAr   pIrMsskOlAs IZglĪtĪBAs peDA
gOgu MēneŠA DArBA AlgAs lIkMes 
nOteIkŠAnu
Tērvetes novada dome izskatīja izglītības darba 
koordinatores Initas Rozes iesniegumu  par zemākās 
mēneša darba algas likmes noteikšanu pirmsskolas 
izglītības pedagogiem Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, Ministru 
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” un MK 2017. 
gada 10. oktobra rīkojumu Nr. 562 “Par mērķdotāciju 
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības 
iestādēm 2017. gadam” dome pieņēma lēmumu  Ar 
2017. gada 1. septembri noteikt pirmsskolas izglītības 
pedagogiem, kas izglīto bērnus no 1,5 gadu vecuma, 
zemāko mēneša darba algas likmi 680 EUR apmērā.
pAr   pIrMsskOlAs IZglĪtĪBAs grupAs 
“sprĪDĪtIs” vADĪtāJAs MēneŠA DArBA 
AlgAs lIkMes nOteIkŠAnu
Domes vienbalsīgs lēmums – Ar 2017. gada 1. 
septembri noteikt pirmsskolas izglītības grupas 
“Sprīdītis” vadītājam mēneša darba algas likmi 740 
EUR apmērā.
pAr tērvetes nOvADA IZglĪtOJAMO 
IZMAksu ApstIprInāŠAnu
Domes lēmums  Sākot ar 2017. gada 1. septembri 

apstiprināt viena izglītojamā izmaksas Tērvetes 
novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā 
ar izdevumu tāmi šādos apmēros: Augstkalnes 
vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” 
– 106,60 EUR mēnesī, Annas Brigaderes pamatskolā 
ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” – 105,67 
EUR mēnesī.
pAr nOrMAtĪvO DOkuMentu ApstIprI
nā ŠAnu un grOZĪJuMIeM tAJOs
Dome apstiprināja Dokumentu aprites kārtības 
noteikumus.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14 „ Grozījumi 
Tērvetes novada domes 2017. gada 7. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2017. gadam””.
Tika apstiprināti grozījumi Tērvetes novada  domes  
Pedagoģiskās komisijas  nolikumā.
Dome apstiprināja Tērvetes novada domes interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtību.
pAr sADArBĪBAs lĪguMA slēgŠAnu
Dome pieņēma lēmumu – Noslēgt ar Singureņ 
pašvaldību (Moldovas Republika) sadarbības līgumu 
par Tērvetes novada pašvaldības un Singureņ 
pašvaldības sadarbību ekonomikas, izglītības, sporta 
un kultūras jomā, pilnvarojot Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāju Daci Reiniku parakstīt vienošanos.
pAr lēMuMA grOZĪŠAnu
Dome lēma grozīt Tērvetes novada domes 2017. gada 
28. septembra sēdes lēmumu Nr. 83 „Par nekustamā 
īpašuma “Dzērves” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 
lietošanas mērķa piešķiršanu”, izsakot lēmuma 
lemjošās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā: “Atdalīt 
no nekustamā īpašuma “Dzērves”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, /kadastra numurs/, visu zemes 
vienību ar /kadastra apzīmējums/, 14,0 ha platībā un 
visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 12,81 
ha platībā, un pievienot tās nekustamajam īpašumam 
“Tariņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 
numurs/. No nekustamā īpašuma “Dzērves”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 
atdalāmajām un nekustamajam īpašumam “Tariņi”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pievienojamām 
zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/, platība 
14,0 ha, un /kadastra apzīmējums/, platība 12,81 ha, 
visā to platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.    
pAr nekustAMIeM ĪpAŠuMIeM
Dome pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma 
„Oglītes” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 
lietošanas mērķa piešķiršanu un zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, par nekustamā īpašuma 
„Jaunmīneikas” sadalīšanu, nosaukuma un 
lietošanas mērķa piešķiršanu. Lēmums tika pieņemts 
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu daudzbērnu ģimenei.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Pabeigta K.Helmaņa pieminekļa restaurācija 
Oktobrī tika pabeigti mikrobiologa Kristapa 

Helmaņa pieminekļa restaurācijas darbi.  Tika 
veikta pieminekļa šūnakmens stēlas un pamatnes 
restaurācija (stēlas pamatnes nostiprināšana, 
šūnakmens plākšņu attīrīšana, restaurācija 
un nostiprināšana, pakāpienu notīrīšana, 
nostiprināšana). Darbi veikti ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – 
VKPAI) finansiālu atbalstu Valsts budžeta ietvaros 
kultūras pieminekļu restaurācijai.

Kopējās restaurācijas izmaksas EUR 7 215,41, t. 
sk.: VKPAI finansējums EUR 5000,00 un Tērvetes 
novada domes līdzfinansējums EUR 2215,41.

Kristaps Helmanis dzimis 1848. gada 3. jūnijā 
Kalnamuižas pagasta „Lejasčimās”. Mācījies Jelgavas 
reālskolā, strādājis par skolotāju un dažādos citos 
darbos Tērvetē, Grīvā, Krāslavā, Tveras guberņā. 
Beidzis Tērbatas veterinārijas institūtu, ieguvis 
maģistra grādu. Bijis leibgvardes jātnieku pulka 
veterinārārsts Pēterburgā. Papildinājis zināšanas 
Parīzē pie L.Pastēra. Nodibinājis pirmo Pastēra 
stacijas nodaļu pasaulē (1890). Bija viens no 
Pēterburgas Eksperimentālās medicīnas institūta 

dibināšanas ierosinātājiem. Pētījis ļaunos ienāšus, 
trakumsērgu, tuberkulozes un liesas sērgas 
ierosinātājus, pirmoreiz ieguvis malleīnu. Iegājis 
pasaules vēsturē līdzās Pastēram un Koham kā 
izcils mikrobiologs. Miris 1892. gada 10. martā 
Pēterburgā, apbedīts Tērvetē.

Līdz nākamā gada maijam Tērvetes novada 
dome veiks pieminekļa apkārtnes labiekārtošanas 
darbus, kad zinātniekam K.Helmanim plānots 
organizēt piemiņas pasākumu.   

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada domes 
projektu koordinatore Dace vācere

Atjaunota Tērvetes novada kultūras 
nama skatuves grīdu 

Senioru godināšanas pasākuma dalībnieki  
bija pirmie, kas varēja novērtēt atjaunoto 
Tērvetes novada kultūras nama skatuves grīdu. 
Plānotie skatuves sakārtošanas darbi īstenoti 
projekta „Skatuves grīdas atjaunošana un 
aprīkojuma iegāde Tērvetes kultūras namam” Nr. 
1706AL30A019.2201000001 ietvaros.

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta ietvaros Tērvetes novada kultūras 
namam tika atjaunota skatuves grīda un iegādāts un 
uzstādīts skatuves aprīkojums.

Projekta kopējās izmaksas EUR 22237,69, tai 
skaitā Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no 
projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 20013,92 
un Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums 
(10% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 
2223,77.  

Informāciju sagatavoja 
Tērvetes novada domes projektu koordinatore 

Dace vācere

ATGĀDINĀM, 
ka nekustamā īpašuma nodokļa 

ceturtais maksājums veicams līdz 
2017.gada 15.novembrim

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne 
vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 
15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – 
avansa veidā. 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 
jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas.    

Andra Šafare,
nekustamo īpašumu speciāliste

Pirmā svētdiena pirms Adventes 
Latvijā ir Mirušo piemiņas diena – 
svecīšu vakars, kad pieņemts pieminēt 
viņsaulē aizgājušos un aizdedzināt 
svecītes kapos.

Aicinām š.g. 26. novembrī arī 
Tērvetes novada kapsētās ar sveču 
liesmu pieminēt mums tuvos un zināmos 
aizgājējus. 

Pl. 11.00 Kalnamuižas ev.lut. baznīcā 
notiks Dievkalpojums, kas veltīts Mirušo 
piemiņas dienai.    

AICINĀM DARBĀ
Augstkalnes vidusskola aicina darbā

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

(skolas direktore Ieva Krūmiņa)
     

Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā
MeDMāsu (1 likme)

Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 
(skolas direktors Aldis Tisenkopfs)  

Restaurētā K. Helmaņa piemiņas vieta un atjaunotās 
viņa vecāku atdusas vietas



Izglītība

Skolotāju dienā suminājām Tērvetes 
novada pedagogus un skolu darbiniekus 

Š.g. 6. oktobrī Skolotāju dienas pasākumā 
Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogi un skolu 
darbinieki tikās Augstkalnes vidusskolā. 

Pasākuma dalībniekus sirsnīgi sveica Tērvetes 
novada domes priekšsēdētājas vietniece Ieva 
Krūmiņa, jo Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 
atradās darba vizītē Moldovā, pašvaldības 
izpilddirektors Māris Berlands, Augstkalnes un 
Tērvetes pagastu pārvaldes vadītājas un pašvaldības 
izglītības darba koordinatore. 

Prieku sagādāja fakts, ka uzaicinājumam 
bija atsaukušies un pasākumā piedalījās desmit 
Tērvetes novada skolotāji, kas ikdienā vairs 
nestājas klases priekšā, bet sirdīs joprojām viņi 
ir un paliks pedagogi. Tērvetes novada izglītības 
darba koordiatore svētkos teica lielu paldies visiem 
bijušajiem  pedagogiem un lepojās ar to, ka svētkos 
joprojām varam būt visi kopā.  

Pasākumā izpilddirektors Māris Berlands 
pasniedza Tērvetes novada domes pateicības 
rakstus pedagogiem darba gadu jubilejā. 50 darba 
gadu jubilejā suminājām Augstkalnes vidusskolas 
skolotāju Raju Samofalovu, 40 darba gadu jubilejā 
Tērvetes novada domes pateicība tika pasniegta 
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupas ‘’Sprīdītis’’ audzinātājai Maritai 
Eglītei. 35 darba gados Pateicība tika pasniegta 
Augstkalnes vidusskolas skolotājai Selgai 
Tisenkopfai, Augstkalnes vidusskolas skolotājai 
Sandrai Vasilei.

Tērvetes novads lepojas arī ar stiprā dzimuma 
pedagogiem  Vairi Zērvenu, kas 35 darba gadus 
palicis uzticīgs Annas Brigaderes pamatskolai un 
Jāni Izaku, kas nu jau 35 darba gadus Augstkalnes 
vidusskolā pilda direktora vietnieka pienākumus. 

Ar 30 darba gadiem tika sveikta Augstkalnes 
vidusskolas sākumskolas skolotāja Dace Briedīte, 
kas pati ir Augstkalnes vidusskolas absolvente. Uz 30 
darba gadiem pedagoģijā atskatījās arī Augstkalnes 
vidusskolas skolotāja Aija Klūga. 25 darba gadus 
pedagoģijā aizvadījusi Augstkalnes vidusskolas 
direktores vietniece Rudīte Dude un sporta 
skolotāja, šīs skolas absolventei, Linda Karloviča.

Par nozīmīgu un stabilu ieguldījumu jauniešu 
izglītošanā, par metodiskā darba veikumu un 
radošām idejām skolas attīstībai Skolotāju dienas 
pārsteiguma balva no Swedbankas tika pasniegta 
Augstkalnes vidusskolas skolotājai Marijai Pelnikai.

Patīkamu pārsteigumu saviem darbiniekiem 
sarūpēja Annas Brigaderes pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas ‘’Sprīdītis’’ vadītāja 
Linda Kudule, sakot sirsnīgu paldies Agrai Kursītei, 
kas ļoti veiksmīgi iekļaujas kolektīvā un veiksmīgi 
sadarbojas ne tikai ar pedagogiem, bet arī ar 
mazuļu vecākiem. Paldies skanēja arī ‘’Sprīdīša’’ 
darbiniecēm Andai Gerhardei un Inārai Grantei, 
kas nekad neko neatsaka un vienmēr dodas palīgā, 
ja tas ir nepieciešams.

No sirds sveicam un sakām patiesu paldies par 
pedagoģijā ieguldītajiem gadiem!

Pasākumā kā bijušo skolotāju sveicām arī Dainu 
Strapcāni, kas bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu 
svētku dalībnieku garšas kārpiņām! 

Pasākuma otrajā daļā sirsnīgu un emocijām 
bagātu koncertu sniedza Ira un Rūta Dūdumas. 

Paldies Augstkalnes vidusskolas kolektīvam, kas 
šajā gadā mūs visus laipni uzņēma ciemos pie sevis, 
savukārt nākošajā mācību gadā Skolotāju dienas 
pasākumā tiksimies Annas Brigaderes pamatskolā.   

Inita roze,
izglītības darba koordinatore

LVM dabas parkā Tērvetē noslēgusies vasaras sezona
Oktobra vidū, kad 

Latvijas valsts mežu 
dabas parkā Tērvetē 
lazdu pamežs bija 
sācis iekrāsot zaļo 

silu, norisinājās ikgadējais vasaras tūrisma sezona 
noslēguma pasākums – “Pasakas midzināšana”. 

Apciemot Pasaku mežu un Rūķu sētu, kā 
arī rūķu pilsētu Čiekuri, bija ieradušies teju 2 
tūkstoši apmeklētāju. Gan mazi, gan lieli kļuva 
par māksliniekiem Rudens rotu darbnīcā. Šogad 
no tik krāšņi dabas sakrāsotajām koku lapām tapa 
kaklarotas, piespraudes un galvas rotas. 

Savukārt atrakciju laukuma brīvdabas 
estrādē bija skatāms BJC “Kurzemīte” muzikāls 
koncertuzvedums kopā ar parka pasaku tēliem 
“Lutauša pasaka mežam”. Mazuļu smiekli savijās 
ar “Mārtiņa burbuļiem”, kas krāšņi pacēlās no rūķu 
pilsētas Čiekures. 

Rudens piedzīvojuma ietvaros apmeklētāji 
iegriezās “Tērvetes tauriņos”. Ziemas sezonā 
tauriņu mājā valdīs klusums, bet 2018. gada aprīlī 
mazo lidoņu mītne jau trešo sezonu vērs durvis 
apmeklētājiem. 

Čaklie meža palīgi
Jebkurai vietai īpašu skanējumu un pievilkšanās 

spēku dod radoši, enerģiski un katrs savā veidā 
interesanti cilvēki. Parks, kas piesaista ar atraktivitāti, 
nav iedomājami bez aizraujošiem stāstniekiem, 
pasaku tēliem un iespēju līdzdarboties. 

Pasaku mežā ciemiņus uzrunājuši rakstnieces 
Annas Brigaderes pasaku tēli – princese Zeltīte, 
Sila raganiņa un Sīkstuļu pāris –, savukārt otrā 
parka daļā – Rūķu saime. Tēli ir ļoti iecienīti parka 
apmeklētāju vidū, kas savā veidā “atdzīvina” mežu. 

Paldies radošajiem un enerģiskajiem Tērvetes 
novada iedzīvotājiem, kas kopā ar vides pasākumu 
speciālisti Sandru Zuševiču gādājuši par jauniem 
pārsteigumiem! Īpašs paldies Zigrīdai Maslauskai, 
Ilzei Laizānei, Paulai Kurmei, Inesei Kravčukai, 
Daivai Laucei, Sigitai Kļaviņai un Elmāram 
Antonam. Mežs priecājas, ka palīgā nāca arī Areta 
Jegorova, Katrīna Eglīte, Emīlija Lāce, Alla Ozola, 
Elena Pranovskai un Lelde Krūmiņa.

Pievienotā vērtība atpūtai
Dabas parks Tērvetē piedāvā ne tikai atpūsties, 

bet arī doties izzinošās mācību ekskursijās Zaļajā

Annas Brigaderes pamatskolas komandas 
vizīte Slovēnijā starptautiskā Erasmus+ 
projekta „EkoAktīvs” ietvaros 

Annas Brigaderes pamatskolā ir aizsācies 
starptautiskā Erasmus+ projekta otrais gads. 
Šajā mācību gadā uzmanība tiks pievērsta divām 
lielām tēmām – ūdenim un enerģijai. Mācību 
gada sākumā sākās uzlīmju konkurss par tēmu 
„Taupi ūdeni un enerģiju!”. Gatavojoties vizītei uz 
Slovēniju, skolā notika īpaša ūdens diena, kurā 
pārstāvji no ZINOO centra vadīja nodarbības 
„Ūdens filtrēšana”. To laikā skolēni mācījās 
paņēmienus, ar kuru palīdzību ārkārtas apstākļos 
varētu izfiltrēt kādas ūdenstilpes ūdeni, kuru 
nepieciešamības gadījumā būtu iespējams lietot 
vārītā veidā. Vienojoties ar centra speciālistiem, ar 
ūdens filtrēšanas paņēmienu projekta vizītes laikā 
iepazīstinājām partnerskolu dalībniekus.

Oktobra pirmajā nedēļā Annas Brigaderes 
pamatskolas komanda – angļu valodas skolotāja 
Evita Deičmane, skolotāja Sandra Geislere, 6.klases 
puiši Niks Kaufmanis un Eduards Tutiņš, kā arī 
šī projekta koordinatore Maija Klāsupa – cītīgi 
sagatavojusi projekta mājas darbus, devās uz 
Toneta Pavčka pamatskolu Slovēnijas pilsētā Mirna 
Peč, lai piedalītos slovēņu komandas sagatavotajās 
ekonedēļas aktivitātēs. Pirmais vakars pagāja 
atkalsatikšanās gaisotnē, jo projekta koordinatori 
tikās jau trešo reizi, ja neskaita ikmēneša tikšanās 
starptautiskajās videokonferencēs. Pirmajā darba 
nedēļas dienā slovēņu partnerskola mūs sagaidīja 
ar ekonedēļas atklāšanas koncertu, vērojām eko 
modes skati, kurā skolnieces demonstrēja no 
nevajadzīgām džinsa biksēm gatavotas somiņas un 
rotaslietas. Uzrunu teica skolas direktors Daniels 
Brezins un pašvaldības izglītības darba speciāliste. 
Pēc tam tikām  iepazīstināti ar Slovēnijas izglītības 
sistēmu. Apmeklējām vietējo pašvaldību, kur 
attiecīgo jomu pārstāvji stāstīja, kā pilsētā rūpējas 
par vidi, jo īpaši par ūdens attīrīšanu un kvalitāti. 

Otrdien, 10.oktobrī, jau ekonedēļas ietvaros 
visas skolas vadīja vienu stundu par projekta 
galveno tēmu – ūdeni. Sicīlijas skolotājas bija 
sagatavojušas radošo darbnīcu, kurā PET pudelītē 
veidoja simbolisku akvāriju ar krāsainām zivtiņām, 
tās tika veidotas no maziem baloniņiem. Slovēnijas 
skolotāja vadīja nodarbību par dzeramo ūdeni, 
tajā skolēni pētīja arī vietējās upes Temenicas 
ūdens kvalitāti. Poļu skolotājas rosināja pievērst 
uzmanību tam, kā mēs izmantojam ūdeni un cik 
liels ir ūdens patēriņš dažādu ikdienišķu darbību 
veikšanā. Mūsu komanda, izmantojot vietējos 
resursus, praktiskā nodarbībā mācīja filtrēt ūdeni. 
Pēc stundu izvērtēšanas katras skolas skolēni 
demonstrēja ekospēles par ūdeni. Šoreiz mēs 
bijām izveidojuši kalkulatoru: veicot noteiktu 
matemātisku darbību, skolēni nonāk pie dažādiem 
ar ūdeni saistītiem vārdiem, kas jāpārtulko savā 
dzimtajā valodā.

Koordinatoru sanāksmē projekta koordinatore 
Kasja Matrazek iepazīstināja ar projekta pirmā 
gada izvērtējumu – pa visiem kopā esam veikuši 
daudzas izglītojošas eko aktivitātes, vākuši 
makulatūru un mācījušies izmantot resursus 
otrreiz, un ne tikai. Tika pārrunāti projekta otrajā 
gadā veicamie uzdevumi, pie kuriem darbs jau ir 
uzsākts.

Nākamajās projekta dienās veicām garus 
pārgājienus; pirmajā pārgājienā devāmies gar 
Temenicas upi līdz Zijalo klintij. Pārgājiena laikā 
skolēni mērīja ūdens temperatūru, straumes 
ātrumu, pētīja vietējos augus un dzīvniekus, 
piemēram, redzējām salamandru un savvaļas Alpu 
vijolītes. 

Ceturtdien iepazināmies ar slovēņu skolas 
dalību projektā „Ūdens aģents”, skolotāji piedalījās 
radošā meistarklasē, kurā gan dekupēja, gan 
gatavoja rotas un citus nieciņus. Šajā dienā Niks un 
Eduards angļu valodā meistarīgi demonstrēja savu 
prezentāciju „Ūdens mums apkārt”, skatījāmies arī 
partnerskolu audzēkņu prezentācijas. Šajā dienā 
apmeklējām arī saimniecību, kur iepazināmies 
ar reiterterapiju, un veicām otru projekta garāko 
pārgājienu ielejā, lai nonāktu skaistā kalnu namiņā, 
kur notika noslēguma eko pikniks. 

Pēc divu dienu garajiem pārgājieniem bija 
sajūta, ka puse Slovēnijas izstaigāta kājām. 

Nedēļas noslēgumā apmeklējām populārāko 
apskates objektu Slovēnijā – Postojnas alu, vienu 
no lielākajām pazemes alām Eiropā, kas apskatei 
atvērta jau no 19. gs. Braucām ar pazemes vilcienu 
un gida pavadībā izstaigājām alas labirintus, 
kur vērojām gan stalaktītus, gan stalagmītus. 
Pabijām pie skaistā Bledas ezera un gida pavadībā 
izstaigājām galvaspilsētu Ļubļanu, kuras vārds 
patiešām saistīts ar mīlestību.

Pēc projekta vizītes zēni par vērtīgāko uzskata 
jaunu draugu iegūšanu, savukārt skolotājas 
guva nozīmīgu starptautisku pieredzi dažādu 
kompetenču apgūšanā.   

Maija klāsupa, 
Annas Brigaderes pamatskolas projekta 

„EkoAktīvs” koordinatore

Putras diena – veselīga dzīvesveida 
veicināšanai 

Pateicoties 10.oktobra definējumam pasaulē, 
kas tiek dēvēta par Putras dienu, veselīga dzīvesveida 
veicināšana ir aizsākta arī Tērvetes novadā. Un ne 
tikai vienu dienu  šeit bija runas un darbi par un ap 
putru, bet visu oktobra mēnesi novada iedzīvotāji 
bija aicināti aizdomāties par graudaugu lielo 
nozīmi uzturā, ar īpašiem pasākumiem organizējot 
pasākumus skolu jaunatnei. 

Aicinājums oktobri aizvadīt Putras zīmē 
izskanēja jau 23. septembrī Miķeldienas Labrenča 
tirgū. Šajā dienā pasākuma organizatori Tērvetes 
kultūras nams sadarbībā ar biedrību “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki” bija sarūpējuši Latvijai 
tik tradicionālo, bet dažādos novados ar atšķirīgu 
skanējumu bukstiņbiezputru. Turpinot labi 
iesāktās aktivitātes, ar SIA LLKC un AS “Dobeles 
Dzirnavnieks” atbalstu Putras diena tika organizēta 
Annas Brigaderes pamatskolā 20. oktobra 
pēcpusdienā.

Pasākums iesākās  1.4.klasēm veselības 
mācību skolotājas Andas Cēsnieces vadībā. Bērni 
caur dažādām fiziskām aktivitātēm nonāca līdz 
uztura lielajai nozīmei cilvēka dzīvē, ar akcentu uz 
veselīgu uzturu. Otrajā daļā mazie uztura mācības 
dalībnieki devās launagā, kurš šoreiz bija pārvērties 
konkursā. Launagā bērni baudīja trīs dažādas un 
ikdienai neierastākas putras prosas, kukurūzas un 
rīsu. Piedevās saimnieces bija sarūpējušas tēju un 
neierastāku –ābolu un burkānu ievārījumu. 

Balsošanā tika noteikta Annas Brigaderes skolēnu 
iecienītākā putra, tā izrādījās - Rīsu pārslu 

biezputra
Ar pupiņu palīdzību mazajiem gardēžiem bija 

iespējams nobalsot par viņuprāt gardāko putru un 
šoreiz Dižputras  titulu ieguva rīsu pārslu putra!

Kamēr mazie baudīja launagu un balsoja 
par putrām, 5.9. klases audzēkņiem bija uzticēti 
nozīmīgāki darbi. Klašu komandām kopīgi bija 
jāatpazīst dažādi graudi. Ja kāds grauds likās 
nepazīstamāks, vai raisīja šaubas, drosmīgākie 
uzdrīkstējās graudus “likt arī uz kārā zoba”. 

Graudu atpazīšanas konkursa uzvarētāji - 
6. klases kolektīvs

Vai tas palīdzēja atpazīšanas procesā, paliek 
jauniešu ziņā, tomēr starp 5 komandām izvirzījās 
6.klases komanda “Buļbīši”, kas atpazina visus 
graudaugus. Kā balvu ikkatrs šajā klasē saņēma 
gardās, krāsainos iepakojumos safasētās AS 
“Dobeles Dzirnavnieks” putras. Turpinājumā 
jauniešiem norisinājās SIA LLKC Tērvetes 
novada lauku attīstības konsultantes lekcija 
“Uzņēmēdarbība laukos”, ar jautājumiem par 
Tērvetes novada uzņēmējdarbības norisēm. 

Cilvēka dzīvē veselīga uztura nozīmei  ir 
nenoliedzama loma. Lai visas dzīves garumā 
izveidotos tradīcija turēties pie vērtībām, tās 
jāiedēsta jau bērnībā. 

Lai labi domātās, tradicionālās dienas, tādas kā 
Putras diena 10.oktobrī, kuras tiek īpaši atzīmētas 
visā pasaulē, atgādinātu par labas veselības nozīmi 
visa mūža garumā,  Putras mēnesis Tērvetes novadā 
noslēdzās 3.novembrī, kad Augstkalnes vidusskolā 
norisinājās konkurss “Zemes meita, Zemes dēls”, 
kurš pirmo reizi šajā pat skolā tika organizēts pirms 

diviem gadiem, popularizējot dzīvē jauniešiem 
nepieciešamās darba un sadzīves prasmes.  

Monta Mantrova,
lauku attīstības konsultante Tērvetē turpinājums 4. lpp. ▶

Annas Brigaderes pamatskolas komanda

Vadām mācību stundu “Ūdens”



Policijas ziņas

Kultūra Kultūras afiša 
10. novembrī pl. 18.00
tērvetes novada kultūras namā
IZstāDes “lAtvIeŠI pAsAules kAlnOs” 
AtklāŠAnA, tikšanās ar darbu autoriem, 
alpīnistiem kristapu un kristīni liepiņiem. 
Lepojamies, ka Kristīne Liepiņa ( dzimusi 
Duļbinska) ir tērvetniece  meitene, kas spējusi 
doties nezināmajā un īstenot dzīvē savus sapņus.
Izstāde ir  fotostāsts par ļoti dinamisku un intere
santu divu cilvēku dzīvi. Stāsts par uzdrīkstēšanos 
pieņemt izaicinājumu. 
Izstāde apskatāma līdz gada nogalei.

10. novembrī pl. 19.00
Bukaišu tautas namā
Mārtiņdienas pasākums – danči kopā ar SDK 
“Vārpa”, mīklas un ticējumi. Iztāde/konkurss “ 
Interesantākais dabas vai pašu veidojums ”.

25. novembrī pl.18.00 un
30. novembrī pl. 19.00
tērvetes novada kultūras namā
tērvetes amatierteātra  “trīne” pIrMIZrāDe 
-  Ingas Ābeles luga “Labās asinis”.
Iestudējums ir kolektīva veltījums Latvijai 
simtgadē.
Ieejas – bez maksas

1.decembrī pl.17.00
tērvetes novada kultūras namā
Adventes laika rotājumu radošā darbnīca kopā 
ar floristi Antru Priedi. 
Līdzi jāņem materiāli vainaga pamatnei un citi 
sev tīkami, pieejami rotājuma  elementi.  Uz 
vietas būs pieejama karstā līme.
Lūgums interesentiem zvanīt pa tel. 26413219, 
Ineta Strazdiņa

2. decembrī pl. 19.00
tērvetes novada kultūras namā
rAŽAs DAnčI 
Bukaišu senioru deju kolektīvs “Vārpa” uz 

tradicionālo sadancošanas koncertu sasaucis 
savus deju draugus no Auces, Skrundas, Jelgavas, 
Vecumnieku un Tērvetes novadiem. Papildus 
nokrāsu vakaram piešķirs kapella no Žagares 
“Vyšnelės”
Ieeja- bez maksas

Decembris – Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Vieni 
no pirmajiem vēstnešiem – adventes vainagi, 
gaismiņu virtenes māju logos, uz fasādes un, 
protams, rotātās egles.
tērvetes nOvADā egles IeMIrDZēsIes 
svētku rOtā
1.decembrī pl. 16.00 klūnās sākas eglītes stāsts.
Aicinām ierasties ar savu eglīšu rotājumu.
2. decembrī pl. 15.00 tērvetes vēsturiskajā 
centrā ( pie klosterkalna)
Atceries egles iedegšanas burvju vārdus! Sāc jau 
meklēt vai darināt īpašo Rūķu cepuri! Ar jaunu 
sparu dosimies jau otrajā Rūķu skrējienā ap lielo 
egli. 
7. decembrī pl.16.00  pie Augstkalnes pagasta 
pārvaldes . norisināsies arī  svētku tirdziņš 
7. decembrī pl.16.00  Bukaišu centrā . Svētku 
vakara turpinājumā  pl.16.30 Bukaišu tautas 
namā   Spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru”. Ieejas maksa  2,- eiro

Gatavojamies!!
16. decembrī Labrenča Ziemassvētku tirgus
17. decembrī Tērvetes novada k/n Ziemassvētku 
pasākums Tērvetes novada pirmsskolas vecuma 
bērniem 
21. decembrī Bukaišu tautas namā Ziemassvētku  
pasākums ģimenēm
25. decembrī Tērvetes novada k/n Ziemassvētku 
balle 
31. decembrī Bukaišu tautas namā Gadu mijas 
diskoballīte   

Sekojiet informācijai www.tervetesnovads.lv

Ineta strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore

Tērvetes novadā pieredzes apmaiņas vizītē 
viesojās Kocēnu novada pašvaldības darbinieki

13. oktobrī  Tērvetes novadā ciemojās kolēģi no Kocēnu novada, lai iepazītos ar Tērvetes pašvaldības 
darbu un apmainītos pieredzē. Dienas pirmajā pusē  Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka viesiem 
prezentēja Tērvetes novadu. Prezentācijas laikā tika  pārrunāti  jautājumi , kas ir būtiski  abiem novadiem  
grants ceļu sakārtošana,  LEADER projektu īstenošana. Viesiem bija interese par LEADER  pieeju  Zemgales 
reģionā.  

Pēc spraigām kopīgām darba diskusijām,  
individuālām sarunām ar nozares kolēģiem   mūsu 
ciemiņi kopā ar tūrisma informācijas centra 
vadītāju Ilonu Līdumu  devās iepazīties arī ar 
mūsu tūrisma objektiem, kuru izveidē ir liela 
nozīme mūsu novada  aktīvajiem un uzņēmīgajiem 
cilvēkiem  tika apmeklēta senvēstures pils un  
Tauriņu māja. Noslēgumā viesiem bija iespēja arī 
izstaigāt LVM dabas parka Tērvetē pasaku takas.   

Inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmā palīdzība nelaimē – iespēja saglabāt dzīvību
Š.g. 25. oktobrī skolēnu brīvlaikā, laika sprīdī, kad pedagogi tradicionāli pilnveido savas profesionālās 

prasmes, Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” teju visi tā darbinieki izglītojās Pirmās 
palīdzības sniegšanā. Viņiem piebiedrojās arī abu izglītības iestāžu pedagogi, Sociālā dienesta un Sporta 
halles darbinieki.

Ķursus vadīja Latvijas Sarkanā krusta Dobeles nodaļas vadītāja Sarmīte Lucauss, kas ne tikai teorētiski, 
bet arī praktiski sniedza un demonstrēja ieteikumus, kā rīkoties steidzamās situācijās, kad cilvēka dzīvība 
ir apdraudēta. 

 
Visi kopā izzinājām Pirmās palīdzības Ābeci un 

mūsu spēkos iespējamo rīcību jebkādās bīstamās 
situācijās, ja nelaimē nonācis cilvēks. Tā bija lieliska 
pieredze gan ikdienas darbam, gan arī personīgajai 
dzīvei. 

Paldies Tērvetes novada domei, kas sarūpēja 
šādu iespēju!   

Inita roze,
izglītības darba koordinatore

Katru gadu rudens lapas krāsojas savādāk
Š.g. 20. oktobrī Tērvetes novada kultūras namā 

notika gadskārtējā Senioru balle, kurā senioru 
pulkam pievienojās vēl četrdesmit seniori, kas 
šajā gadā sasnieguši valstī noteikto pensionēšanas 
vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta 
ir Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.  

Pensionēšanās vecums jeb dzīves rudens ir tikai 
jaunu ieceru sākums, laiks, kad piepildīt vēlēšanās, 

kuru īstenošanai agrāk pietrūka laika. Kā katru 
reizi, tomēr savādāk arī šajā gadā īpaši tika godināti 
klātesošie “jaunie” seniori.

Svinīgais vakars sākās ar laba vēlējumiem 
visiem kopā sanākušajiem. Uzrunu teica novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika un Sociālā 
dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde. Sarīkojums 
kā jau ierasts bija kupli apmeklēts. Dejots un  jaukā 
gaisotnē pavadīts laiks – tas ir ieguvums ko uzsvēra 
daudzie balles apmeklētāji. Šogad muzikālos 
sveicienus visiem pasākuma apmeklētajiem dāvāja 
“Rumbas kvartets”, muzikanti no Kuldīgas, kas 
pasākumam piešķīra īpašu nokrāsu dziesmu pūrs 
tik pazīstams, ka varēja brīvi dziedāt līdzi un laisties 
deju ritmos.

Tērvetes novada sociālais dienests pateicas 
visiem sarīkojuma apmeklētajiem, bet īpašs paldies 
šī gada senioru balles sponsoram par materiālo 
atbalstu!

Uz tikšanos nākamā gada senioru pasākumā!   

tērvetes novada sociālais dienests

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas tapa Sēņu izstāde Bukaišos
Izstādes ierosinātājas Bukaišu pusē bija Regīna 

Aleksejenko un Laima Bernatoviča, kas dzīvo pie 
dabas lieguma „Ukru gārša” un vismaz, pēc pašas 
teiktā, dienā divas reizes rudenī devusies sēņot. 

Lai arī bija jau vēls rudens, izstādē kārdinoši 
gozējās sēņu karalienes – baravikas, piltuvenes (lielie 
„kundziņkrēsli” bukaišnieku valodā), dažādu sugu 
krimildes, celmenes, pienaines, porcelāna tintenes, 
atmatenes jeb šampinjoni, bērza bekas, vilnīši. 

Protams, arī indīgās mušmires, kailās meitenes, 
cūcenes, milzu sārtlapes, krokainie rumpuči.

Vairāk kā 50 izstādīto sēņu sugas deva iespēju 
vides pulciņa dalībniecēm un citiem aktīviem, 
Bukaišu pagasta sēņotājiem, dalīties pieredzē par 

ēdamām un indīgām sēnēm, mācīties tās praktiski 
atpazīt.

Par neatpazītajām sēnēm konsultēsimies ar 
Latvijas Dabas muzeja mikologiem.   

Maija strazda, Bukaišu bibliotēkas vadītāja

klasē. Pavasara un rudens ekskursiju ietvaros 2921 
skolēns un skolotāji iepazinuši meža noslēpumus. 

Parka vides izglītības speciālistes Inaida Jagučanska 
un Inese Namniece allaž centušās veidot interesantas 
un saistošas nodarbības konkrētam vecumposmam. 

Vasarā ap 80 bērnu piedalījušies vides 
izziņas nometnēs “Zem zaļās meža cepures”. Par 
daudzveidīgu programmu mazajiem dabas bērniem 
un viņu labsajūtu rūpējās nometnes vadītāja Sandra 
Geislere ar pieredzējušo komandu.

Īpašais sadarbības spēks
Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, 

Tērvetes novada pašvaldības un parka veiksmīgās 
sadarbības rezultātā tūristiem bija iespēja 
iegādāties dažādus lauku labumus un konditorejas 
izstrādājumus īpaši izveidotā vietā pie parka 
centrālās ieejas.

Sadarbībā ar biedrību “Tērvetes meža izglītības 
centrs” un Nodarbinātības valsts aģentūru divi 
Tērvetes novada jaunieši vasarā papildināja savas 

komunikācijas prasmes un krāja 
vides gida pieredzi, darbojoties ar 
apmeklētājiem.

Savukārt Tērvetes novada 
Bukaišu pagasta lauku sētas 
“Ābelītes” saimnieki arī šogad 
piedāvāja aitiņu pāri, dāvinot 
prieku Rūķu sētas apmeklētājiem.

Nesteidzīgu un atklājumiem 
bagātu atpūtu dabā arī ziemas 
sezonā!  

lilita kauste, 
LVM dabas parka Tērvetē  TIC 

vadītāja

Līdz pavasarim, Pasaciņa!

◀ turpinājums no 3. lpp.

TĒRVETES NOVADA 
LAUKSAIMNIEKI UN UZŅĒMĒJI!

aicinām jūs uz tikšanos
š.g. 9. decembrī  plkst. 19.00 

tērvetes kultūras namā

GADA BALLĒ - 2017
Muzicē grupa “Baltie lāči”

Dalības maksa – 10 eiro, pieteikties pa 
tel. 26352751 (Monta) līdz 4.decembrim.  

Pašvaldības policija informē   
Oktobra mēnesī saņemti 27 dažādi 

izsaukumi, saņemti un izpildīti 7 iesniegumi, 
viens iesniegums atrodas izpildes stadijā. Diemžēl 
visi materiāli ir saņemti no Tērvetes pagasta. 

Mēneša laikā sastādīti 3 Administratīvo 
pārkāpumu protokoli:

 Viens protokols sastādīts Tērvetē par 
smēķēšanu neatļautā vietā, vainīgajam 
piemērots naudas sods,

 Tērvetē sastādīts arī otrs protokols – par 
atrašanos alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā. Vainīgais kā sodu saņēma 
brīdinājumu, jo pārkāpums izdarīts pirmo 
reizi.

 Divi sastādītie protokoli tika izskatīti 
Administratīvās komisijas sēdē, viens – par 
zemes īpašuma nesakopšanu, par prieku, 
izvērtēšanas laikā sakopšanas darbi jau 
bija uzsākti, tādēļ īpašniekam tika izteikts 
brīdinājums, otrs protokols tika izskatīta 
par meža piegružošanu. Šajā gadījumā vairs 
nevarēja aprobežoties ar brīdinājumu, jo 
gadījums ir atkārtots gada laikā, vainīgajam 
piemērots naudas sods 70 euro apmērā.
Oktobra mēnesī uz Saldus patversmi nosūtīti 

4 dzīvnieki – divi no Zelmeņu ciemata, divi no 
Kroņauces.

Joprojām vēlamies atgādināt – Katram sev 
pieradinātie dzīvnieki ir atbildīgi jāpieskata, uz to 

norāda Tērvetes novada saistošie noteikumi. Uz to 
norāda mūsu katra, kā saimnieka, sirdsapziņa un 
pienākums pret dzīvnieku! 

Joprojām aktuāla ir klaiņojošu dzīvnieku 
pieradināšanu, un tomēr – ir atbildīgi jāizvēlas, 
vai to darīt un kur to darīt, lai tie nekļūtu par 
apgrūtinājumu citiem.

Augstkalnes pagastā tika veiksmīgi novērsts 
atgadījums, kas, par laimi, reti gadās. Kāda persona, 
apstrādājot zemi, bija piebraukusi par tuvu  grāvim, 
un transports ieslīdēja grāvī un apgāzās, piespiežot 
vadītāju, kas pats saviem spēkiem nevarēja izkļūt 
no notikuma vietas.

Par laimi bija cilvēki, kas nekavējoties bija 
gatavi sniegt palīdzību, tai brīdī nedomājot par 
savu dzīvību un veselību, tai brīdī ar vēlmi palīdzēt 
nelaimē nonākušajam. Īpašs PALDIES diviem 
Augstkalnes pagasta iedzīvotājiem un manam 
kolēģim – par pašaizliedzību un drosmi, PALDIES 
SIA “Igate”, kas operatīvi un ātri noorganizēja 
ekskavatoru, ar kā palīdzību transportu 
varēja izcelt un vadītāju atbrīvot no apgāzušā 
transportlīdzekļa. Šajā nelaimē tieši laiks izšķīra 
visu – pirmā palīdzība no līdzcilvēkiem, mediķi, 
ugunsdzēsēji… Par laimi, vadītājs bija guvis vien 
potītes savainojumu, bet pats svarīgākais – dzīvība 
– tika glābta. 
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Jānis kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks


