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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.

AugstkAlnes  pAgAstā
Aļinu Boli  Andri Vasariņu

Viktoru Andrejevu  kārli kaņepu
Annu stepīti  Austru kārkliņu

Rasmu Arenti

BukAišu pAgAstā
Marutu Dosbergu  Aivaru Bartuševicu

sarmīti šimkūnu  skaidrīti urbāni 
egonu eihenbergu  lilitu krauzi

tēRVetes pAgAstā
Ainu Mūrnieci  Visvaldi Vansoviču

ligiju Firsovu  Jolantu ērkšķi

90. dzīves gadskārtā 
sirsnīgi sveicam un stipru veselību vēlam 

gunāram upeniekam!
Tērvetes novada dome      

Sirsnīgi sveicam un stipru 
veselību vēlam visiem 

Tērvetes novada decembra 
mēneša jubilāriem, 

jo īpaši suminām jubilārus:

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” 
titulu ieguva Valters Bruss

Š.g. 1. decembrī Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām jau otro gadu pēc kārtas 
Rundāles pilī organizēja radošāko, sabiedriski aktīvāko un atbildīgāko uzņēmēju godināšanu.

Katra no divdesmit divām reģionā ietilpstošajām pašvaldībām bija izraudzījušās vienu titula “Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2017” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību varēja saņemt vidējo un mazo uzņēmumu 
īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā, 
turklāt strādā bez nodokļu vai nodevu parādiem. Pārējo kritēriju starpā tika vērtēta uzņēmuma darbības 
pozitīvā ietekme uz novada, kā arī uz reģiona ekonomisko izaugsmi, līdztekus pretendentam jāveicina 
videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgū, īpaši 
augstu tika vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte. 

Apbalvošanas ceremonija Rundāles 
pilī.

Tērvetes novada pašvaldība 
titulam “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2017” izvirzīja SIA “Silāres” viesnīcas 
un restorāna “Zoltners” īpašnieku 
Valteru Brusu. 

Ieskats par apbalvošanas 
ceremoniju skatāms www.
tervetesnovads.lv fotogalerijā.  

inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novada pašvaldība saņem Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
un Zemgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu

2017. gada 1. decembrī Rundāles pilī Tērvetes 
novada pašvaldībai tika pasniegts VARAM un 
Zemgales plānošanas reģiona Atzinības raksts 
par uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldības un 
Zemgales reģiona teritorijā. 

Starp 22 Zemgales plānošanas reģiona 
pašvaldībām Atzinības rakstus saņēma 
Aizkraukles, Rundāles un Tērvetes novada 
pašvaldības, savukārt Lielā balva tika pasniegta 
Jelgavas novadam, otrajā vietā ierindojās – Jelgavas 
pilsēta, trešās vietas ieguvējs - Pļaviņu novads. 

Paldies ikvienam uzņēmējam par vēlmi 
sadarboties un par radošu pieeju sadarbības 
procesam! Paldies Lauku attīstības konsultantei 
Tērvetē Montai Mantrovai par ieinteresētību un 
sadarbības veicināšanu! Atzinības raksts ir mūsu 
visu kopīgais nopelns. Lai veiksmīga arī turpmākā 
sadarbība un savstarpējais atbalsts jaunu ideju 
īstenošanai!  

inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Viss mainās un plūst…
Viss kļūst savādāks,
Bet katram gadam
ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts…

Lai Ziemassvētku miers 
un klusums dod spēku 
visu cerību un domu 

piepildījumam Jaunajā 
gadā! Lai Jaunais gads 

paver durvis jaunām 
virsotnēm, lieliem 

izaicinājumiem, drosmīgām 
idejām un labiem darbiem!

Mierpilnus un skaistus 
svētkus!  

Tērvetes novada domes vārdā 
priekšsēdētāja Dace Reinika

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 
no sirds lepojas ar kopīgi labi padarītajiem darbiem, 

kas atzinīgi novērtēti.

TiekAmieS 
ZiemASSVēTku 

dieVkAlpojumoS
2017. gada 24. decembrī
Pl. 14.00 Augstkalnes 

ev. lut. baznīcā
Pl. 16.00 Kalnmuižas 

ev. lut. baznīcā 

Tērvetes novads 
lepojas un godina 
savus cilvēkus

Latvijas dzimšanas dienā teicām paldies un 
godinājām tos cilvēkus, kuri bija pelnījuši par 
ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, 
novada atpazīstamības veidošanā, kā arī par 
nopelniem citās Tērvetes novadam nozīmīgās 
darbības jomās saņemt augstāko Tērvetes novada 
domes apbalvojumu – ATZINĪBAS rakstu. 

Atzinības rakstus saņēma (1. rindā no kreisās) 
Maruta Dosberga, Inta Lasenberga, 

Normunds Namnieks, Iveta Cēsniece, 
Skaidrīte Urbāne, (2. rindā no kreisās) 

Svetlana Hartmane un Sarmīte Glaudiņa. 
Apsveicam un patiesi lepojamies ar mūsu 

cilvēkiem!  
inita Roze, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

parakstīta Vienošanās 
par sadarbību starp 
Tērvetes un Singureņ 
pašvaldībām

Š.g. 17. novembrī Tērvetes novada kultūras 
namā tika aizvadīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienai veltītais svinīgais 
pasākums, kurā tika parakstīta Vienošanās par 
Tērvetes novada pašvaldības turpmāko sadarbību 
ar Singureņ pašvaldību Moldovas Republikā 
ekonomikas, izglītības, sporta un kultūras jomā. 

Vienošanos parakstīja Tērvetes novada 
pašvaldības vārdā Domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika un Moldovas Republikas Singureņ 
pašvaldības vārdā tās vadītājs Virgils Molosags.

Ar šo svinīgo notikumu visus pasākuma 
dalībniekus klātienē sveica Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Jevgēnija 
Butņicka, kas no sirds lepojas ar Tērvetes novadu, 
jo arī viņai ir ļoti cieša saistība ar mūsu novada 
Augstkalnes pagastu.  

inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

lūgšanu brokastīs 
atskatījāmies uz 
mūsu kopīgi labi 
paveiktajiem 
darbiem 2017. gadā

Ir prieks, ka Lūgšanu brokastis Tērvetes novadā 
ir kļuvušas par skaistu un vienojošu tradīciju, šogad 
tās notika jau ceturto reizi.

Lūgšanu brokastīs tradicionāli uz kopīgi 
paveiktajiem darbiem atskatās Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika:

“Ir jauki, ka mirklī, kad satiekas garīgā pasaule 
ar laicīgo, mēs gribam būt kopā, brīdi apstāties, lai 
ieklausītos viens otrā, lai pavadītu darbdienas rītu 
ne tik ikdienišķi, kā tas pierasts. Šis ir rīts dvēselei.  
Rīts, kad mums  ikvienam, kura galvenais uzdevums 
ir strādāt ar cilvēkiem, svarīgi kaut reizi gadā atlikt 
ikdienas darbus un ieklausīties savā sirdsbalsī. Visi, 
kas esam šeit, mēs esam Tērvetes novada veidotāji 
garīgā, morālā un praktiskā atbildībā, mums 
ir svarīgi gūt stiprinājumu sev, lūgt svētību par 
cilvēkiem, ar kuriem strādājam, lūgt svētību saviem 
darbiem, būt pateicīgiem par to, kas mums ir.

kopīgi strādājot, 2017. gadā ir 
paveikts daudz:    

 Atjaunota Tērvetes brīvdabas estrāde.
 Atjaunota āra terase pie Mežmuižas pils – 

Augstkalnes vidusskolas ēkas.
 Tērvetes pagastā ir pārbūvēta daļa no 

Kroņauces stadiona skrejceļa, izbūvēts 
multifunkcionāls sporta laukums, lai gan šie 
darbi vēl jāturpina. 

 Pabeigta Mežmuižas baznīcas ārsienu 
restaurācija.

 Atjaunota Tērvetes kultūras nama skatuves 
grīda, zāles apgaismojums, izbūvēta 
ventilācijas iekārta.

turpinājums 4. lpp. ▶

Tērvetes novada domes bezmaksas 
informatīvais izdevums „laikam līdzi”

Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu – Inita Roze

Tālrunis 26465219

Iespiests SIA Jelgavas tipogrāfija.
Projektu vadītājs Arvis Kronbergs, maketētāja 

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

pārvaldēs un ikvienā publiski pieejamā vietā.



domes sēde

dome informē

2017. gada 30. novembrī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai darba kārtībā 
bija iekļauti 17 jautājumi un izpilddirektora 
ziņojums.

domes izpilddirektora māra 
Berlanda ziņojums

par pašvaldības darbu novembrī
 2. novembrī notika Tērvetes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma “Burenieki” izsole. 
Īpašums atrodas Augstkalnes pagastā un tika izsolīts 
atkārtoti. Izsolāmā objekta nosacītā sākuma cena bija 
noteikta 2100 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki, 
un tās gaitā izsolāmais objekts tika pārdots par 2950 
EUR.

 27. novembrī tika izsludināta cenu aptauja 
divu tehnisko projektu izstrādei un autoruzraudzības 
veikšanai. Tas saistīts saskaņā ar izstrādātajiem 
projektēšanas uzdevumiem autoceļu Te-67 (Dūņu 
Triņi- Lakstīgalas 2,133-3,406 km) un Bu-1 (Stūrīši-
Mednieki 3,554-5,754 km) pārbūvei. Abi atjaunojamo 
ceļu posmi izvēlēti un apstiprināti Tērvetes novada 
domes un Tērvetes novada uzņēmēju apspriedē 
par pašvaldības grants seguma ceļu būvniecību 
vai pārbūvi. 2017. gada 14. septembra sanāksmes 
protokolā Nr.3 ceļi atzīti kā nozīmīgi uzņēmējdarbības 
attīstībai. Projektu izstrāde notiek ELFLA Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. Pretendentiem piedāvājumi bija 
jāiesniedz līdz 5. decembrim.

 28. novembrī ir parakstīts Būvdarbu 
pabeigšanas akts objektam “Autoceļa Au-49 
“Jaunzemji-ceļš Nr.1” pārbūve””. Projekts tika realizēts  
ELFLA Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Būvdarbus veica 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””.

 Saskaņā ar 06.11.2017 Tērvetes novada 
domes un SIA “Projekts 3” noslēgto līgumu ir veikta 
tehniskā apsekošana un izstrādāts defektu akts 
Šarlotes tiltam 4,814 km uz pašvaldības ceļa Bu-1 
“Stūrīši-Mednieki”. Apsekošanas rezultātā konstatēts, 
ka ekspluatācijas laikā ūdens līmeņa zonā tilta balsti 

ir bojāti un apdraud tilta nestspēju. Lai nodrošinātu 
tilta ekspluatāciju un paaugstinātu satiksmes drošību 
jālikvidē atklātie bojājumi, vadoties pēc defektu aktā 
sniegtajām rekomendācijām, kas paredz atjaunot tilta 
balstus apbetonējot, kā arī atjaunojot tilta laiduma 
konstrukciju malas.

 Pabeigti Tērvetes novada pašvaldības 
multifunkcionālās ēkas “Zelmeņi” 

pirmās kārtas atjaunošanas darbi, kā rezultātā 
ēkai nosiltināts jumts, daļai ēkas nomainīti logi un 
durvis, izbūvēta ventilācija kultūras nama aktu zālē. 

Pabeigta arī darba kabinetu izbūve Sociālā 
dienesta un Pašvaldības policijas vajadzībām ēkas 
pirmajā stāvā.

Saskaņā ar 27. septembrī noslēgto projektēšanas 
līgumu ar IK “Kārkliņš un Ābele arhitekti” ir 
izstrādāta apliecinājuma karte atsevišķu telpu 
vienkāršotai pārbūvei un iesniegts ēkas “Zelmeņi” 
Ugunsdrošības pārskats.

 Sakarā ar to, ka tiek gatavots iesniegšanai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” projekta pieteikums 
„Gājēju akmens ceļa atjaunošana un stāvlaukuma 
pārbūve Tērvetes kapos”, 14. novembrī tika noslēgts 
līgumu ar SIA „Rūķis AG” par topogrāfiskā 
plāna un apliecinājuma kartes izstrādi objektam 
„Gājēju akmens ceļa atjaunošana un stāvlaukuma 
pārbūve Tērvetes kapos”. Apliecinājuma kartes un 
kontroltāmes izstrāde ir nepieciešama projekta 
pieteikuma sagatavošanai. Līguma summa ir 713,90 
EUR, t. sk. PVN. Darbs jāpabeidz 30 kalendāro dienu 
laikā.       

 Apstiprināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
programmas projekts „Vietējo publisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 
Latvijas un Lietuvas pierobežā”, kura ietvaros plānots 
iegādāties mazlietotu automašīnu ar atbilstošu 
aprīkojumu Tērvetes novada ugunsdzēsēju darbības 
nodrošināšanai. Tērvetes novadam pieejamais 
finansējums kopprojektā ir aptuveni 100 000 EUR.

domes sēdē pieņemtie lēmumi  
pAR  noRMAtīVo  DokuMentu 
ApstipRināšAnu
•	 Domes sēdē deputāti apstiprināja četrus Tērvetes 

novada pašvaldības normatīvos un darbu 
reglamentējošos dokumentus:

•	 Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas 
noteikumi,

•	 ”Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu 
kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā” 
stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Tērvetes 
novada domes sēdē

•	 Saistošie noteikumi  Nr. 15 ”Par  brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”,

•	 Saistošie noteikumi Nr. 16 ”Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas 

domes sēdē tika iesniegti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
Pēc saņemtā atzinuma noteikumi tiks publicēti 
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Laikam Līdzi” un www.tervetesnovads.lv

Sēdē tika apstiprināts Tērvetes novada domes  
dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas 
un arhīva nolikums, kā arī izveidota Tērvetes novada 
domes dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu 
komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: 
izpilddirektors – Māris Berlands, komisijas locekļi – 
arhīva speciāliste – Laila Buķevica, sekretāre – Inese 
Meija.

pAR sAC “tēRVete”
Vienbalsīgi tika apstiprināts SAC “Tērvete” nolikums 
un grozījumi SAC “Tērvete” štatu sarakstā. Grozījumi 
paredz noteikt, ka ar 2017. gada 1. decembri   SAC 
”Tērvete” tiek palielināta apkures iekārtu operatora 
štata vienība par 0,5 slodzēm, savukārt samazināts  
automobiļa vadītāja štats par 1 slodzi.     

pAR AMAtu sAVienošAnAs AtļAuJu
Vienam pašvaldības darbiniekiem Dome atļāva 
savienot ieņemamo amatu pašvaldībā ar individuālo 

saimniecisko darbību, reģistrējoties Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā 
ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, otram 
darbiniekam deva atļauju savienot darbu pašvaldībā 
ar algotu darbu valsts iestādē. Atļaujas izsniegtas ar 
nosacījumu, ka darbinieks, apvienojot abus amatus, 
nedrīkst pieļaut interešu konflikta situāciju rašanos 
vai nonākt pretrunā ar saistošām ētikas normām, 
vai kaitēt Tērvetes novada pašvaldības amata tiešo 
pienākumu pildīšanai.

pAR nekustAMo īpAšuMu
•	 Viens lēmums pieņemts par ceļa reālservitūta 

nodibināšanu. Lēmums skar nekustamos 
īpašumus “Asni” un “Ģenteles”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads.

•	 Deputāti vienbalsīgi lēma par zemes ierīcības 
projektu apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 
„Druvenieki” Bukaišu pagastā un nekustamā 
īpašuma “Melderi” Augstkalnes pagastā 
sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa 
piešķiršanu. 

•	 Sēdē apstiprināja 2017. gada 2. novembrī notikušās 
izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Burenieki”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 
rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Burenieki”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, mantas 
nosolītājam Augstkalnes pagasta “Dobumu” māju 
zemnieku saimniecībai “Blīkšķi”.

•	 Viens lēmums saistīts ar SIA “Tele2”, kam 
tiek iznomāts nekustamā īpašuma “Tornis”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  sastāvā 
ietilpstošās ēkas – atsevišķas, nenorobežotas 
jumta daļas aptuveni 10 m² platībā antenu masta 
būvniecībai un sakaru aparatūras izvietošanai un 
ekspluatācijai. Nomas līgums noslēgts ar termiņu 
līdz 2027. gada 31. decembrim un nomas maksu 
50,00 EUR un papildus PVN mēnesī.  

Pēc protokola materiālu apkopoja inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Aicinām ievērot! 
Ik dienu visā pasaulē tiek saražots miljardiem dažādu 

preču, kas nonāk veikalu plauktos un pēc tam mūsu 
mājās. Lai šīs preces saražotu, tiek patērēti dabas resursi – 
ūdens, koks, metāls, nafta un citi, kuru daudzums strauji 
sarūk, jo cilvēku vēlme pēc jaunām un jaunām lietām ik 
gadu progresē.

ir vairāki iemesli, kādēļ atkritumi ir jāšķiro, viens 
no būtiskākajiem - uzņemties atbildību par sevi un 
pasauli, kurā dzīvojam, un uzņemties iniciatīvu šķirot 
atkritumus!

Atkritumu šķirošanai ir arī vairāki ieguvumi gan 
sabiedrībai un videi, gan arī katram no mums. Nošķirojot 
iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām 
kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem 
laikiem nonāk atkritumu poligonā. Šādi iepakojums 
nonāk otrreizējā pārstrādē un turpina savu dzīvi kā 
jaunas lietas. Iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt 
arī enerģiju un dabas resursus. 

Ja ikdienā šķirojam otrreiz pārstrādājamos 
atkritumus, tā ir arī iespēja samazināt ikmēneša 
maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Lai atkritumi nonāktu līdz pārstrādei, tie ir jānošķiro 
un galvenais nosacījums – visam ir jābūt bez pārtikas vai 
kādiem citiem produktu atlikumiem, un iepakojums ir 
jāsaplacina.

Ikdienā šķirot atkritumus ir vienkārši! Vajag tikai 
sākt to darīt, lai tas kļūtu par labu ikdienas ieradumu.

plastmasas iepakojums – biežāk lietotais 
iepakojums.

Izstrādājumi no plastmasas ir visbiežāk lietotais 
iepakojuma veids, un dabā tas sadalās ļoti lēni vai 
nesadalās nemaz.  Pareizi plastmasas iepakojumu 
otrreizējai pārstrādei ir nodot to izskalotu, bez produktu 
atliekām un iespēju robežās saplacinātu. Te gan svarīgi 
zināt, ka pārstrādei nav derīgas tādas plastmasas pudeles 
un kanniņas, kurās uzglabātas bīstamas ķīmiskas vielas – 
krāsas, līmes, šķīdinātāji, skābes u.tml.

šķirojot papīru – tas pārstrādājams līdz pat 
septiņām reizēm.

Atkritumu apsaimniekotājs Tērvetes novadā 
aicina atkritumus šķirot divās disciplīnās – stikls 
(zaļais konteiners) un vieglais iepakojums (dzeltenais 
konteiners) 

Tērvetes novada dome 
informē!

Sakarā ar dabas resursu nodokļa 
palielināšanos

no 2018. gada 1. janvāra atkritumu 
apsaimniekošanas maksa

par 1m3 plānota 14,30 bez pVn.  

informējam par ūdens skaitītāju nomaiņu
Tērvetes novada komunālā dienesta nodaļa aicina iedzīvotājus līdz 2018. gada 1. martam nomainīt 

ūdens skaitītāju dzīvokļos tiem dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuriem ir beidzies ūdens skaitītāju 
verifikācijas termiņš. Savukārt verifikācijas termiņš ir redzams izdotajos aktos, kad pēdējo reizi tika 
mainīti ūdens skaitītāji.

Pēc ūdens skaitītāju nomaiņas akta viens eksemplārs par ūdens skaitītāja maiņu jāiesniedz Intai 
Siliņai vai jānosūta uz e - pastu: komunalietervetesnov@inbox.lv

Pamatojums: 2008.gada 9.decembra MK noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 
lietošanu” 14.punkts.  

inese Dzene, Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas vadītāja

lai dziļā sniegā 
izbraucami ceļi!

Informējam, ka nepieciešamības gadījumā 
Tērvetes novada teritorijā par maksu 
pastāv  iespēja saņemt sniega šķūrēšanas 
pakalpojumus uz privātmājām. Pakalpojumus 
apņēmušies sniegt: 

Augstkalnes pagastā – SIA “Silāres”, 
sazinoties pa tālruni 29491293 (Imants 
Āboms),

Bukaišu pagastā – Ainars Miķelsons, 
sazinoties pa tālruni 29155724,

kroņauces ciemata apkārtnē – A/S 
“Agrofirma Tērvete”, sazinoties pa tālruni 
26482735 (Jurijs Deņisovs) vai 29417091 
(Indriķis Vēveris),

tērvetes ciema teritorijā – LKS 
“Dāmnieki”, sazinoties pa tālruni 29165861 
(Andrejs Eglis) vai 29421287 (Anita Lešinska).

lūdzam iedzīvotājus ar pakalpojumu 
sniedzēju vienoties 

pirms 
sniegotās sezonas iestāšanās!  

Māris Berlands, izpilddirektors

Nepieciešamības gadījumā aicinām iedzīvotājus 
izmantot publiskos šķirojamo atkritumu konteinerus, 
kas izvietoti: Augstkalnes pagastā pie aptiekas, 
Bukaišu pagastā pie skolas un pie garažām pie 
“Lidoņiem”, tērvetes pagastā Zelmeņu ciematā 
pie ugunsdzēsēju depo, kroņauces ciematā jebkur 
esošajā šķiroto atkritumu konteinerā. Šobrīd tiek 
risināts jautājums par atsevišķas šķiroto konteineru 
vietas izveidi Kroņaucē. 

AtgāDināM par sadzīves atkritumu (sA) 
atbildīgu apsaimniekošanas kārtības ievērošanu!
•	 SA konteineros atkritumi ir jāievieto atkritumu 

maisos, savukārt maisi ir jāaizsien!
•	 Konteinera vākam ir jābūt aizsietam!
•	 Ja konteinera vāks nav pilnībā aizvērts, tad SA 

virs konteinera malas tiek uzskatīts par papildus 
apjomu 25% apmērā no konteinera tilpuma, par 
to tiek piemērota papildus samaksa!

•	 Pie SA konteineriem novietotos atkritumus vai 
maisus apsaimniekotājs nevāc!

ieVēRīBAi!
Ja tiks konstatēts fakts, ka 

sadzīves atkritumu konteineros 
atkritumus izmet personas, kas 
konteineru atrašanās vietās ar 
to apsaimniekotāju nav slēgušas 
līgumu, tām tiks piemērots 
Administratīvais sods!  

Vieglais iepakojums (dzeltenais), kurā metam:

Dzērienu plastmasas pudeles
Plēves un plastmasas iepirkumu maisiņus
Sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas 
pudeles, kanniņas un kārbas
Skārdenes, metāla kārbas un vāciņus
Papīru, avīzes, žurnālus, bukletus, grāmatas
Kartonu 
Papīra un kartona iepakojumu (kastes, kārbas)
Droši met jebkuru plastmasas, papīra un skārda 
iepakojumu, ja vien tas ir tīrs. Pirms izmet – saplacini!

nedrīkst mest: Slapju vai netīru papīru un kartonu, 
kas satur pārtikas piejaukumus, laminētus papīra 
izstrādājumus. 
Netīrus plastmasas izstrādājumus, eļļas pudeles, 
rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, 
kā arī vienreiz lietojamos traukus.

stikla iepakojums (zaļais), kurā metam: 

Stikla pudeles
Stikla burkas

Pirms izmet – izskalo ar ūdeni! Etiķete un pudeļu folija 
var palikt.

nedrīkst mest – porcelāna un stikla traukus, spoguļus, 
logu stiklu, spuldzes, māla pudeles un traukus.

Ugunsnelaimes gadījumā zvanīt:

VUGD sakaru centrs

112
UN

Tērvetes
ugunsdzēsēju komandai

mob. 29234283
vai 26577808

Bukaišu
ugunsdzēsēju komandai

mob. 26823639
vai 29550082

iedzīvotāju 
drošībai! 
Tuvojoties gada 

mijai, kad egļu zaros 
un Adventes vainagos 
dedzam sveces, Tērvetes 
novada ugunsdzēsēju 
komandas atgādina – 
BŪSIM UZMANĪGI AR 
UGUNI! Ja gadījumā jūs 
piemeklē nelaime, zvaniet 
pa norādītajiem telefonu 
numuriem!

Modris Vazdiķis,
Tērvetes novada 

ugunsdzēsības dienesta 
vadītājs
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2002. gads
 1999.gada Dobeles rajona attīstības plānā 

pirmo reizi iezīmējās Tērvetes, Augstkalnes un 
Bukaišu pagastu sadarbības un apvienošanās 
iespējas. 2000.gadā tika parakstīts šo pagastu 
savstarpējas sadarbības līgums, paredzot 
kopīgus darbiniekus – arhitektu un juristu, 
kā arī sadarbību izglītības, kultūras un sporta 
jomās.

 2002. gada 9. decembrī triju sadarbības 
pagastu deputāti pieņēma lēmumu par 
Tērvetes novada izveidi ar centru Tērvetes 
pagasta “Zelmeņi”, ko dokumentēja 
Latvijas Republikas MK noteikumi nr. 528 
„Noteikumi par Dobeles rajona Tērvetes 
novada izveidošanu”. 

2003. gads 
 Ar 2003. gada 6. janvāri Tērvetes novada 

domē darbu sāk 23 deputāti, Domes sēdē 
tiek apstiprināts Tērvetes novada domes 
nolikums. Tērvetes novada pašvaldības 
vadību uzņemas Domes priekšsēdētājs 
Edvīns Upītis.

 Pie lasītājiem ceļu sāk Tērvetes novada 
informatīvais izdevums  “Laikam līdzi”

 23. augustā tiek parakstīts Sadarbības līgums 
starp Tērvetes novada domi un St. Goaras – 
Obervēzeles pašvaldību. 

2004. gads
 Tērvetes novadā ar Dobeles rajona padomes 

finansiālo atbalstu tiek organizēti pirmie 
Zemgaļu svētki Tērvetē.

 Pirmsskolas grupas atvēršana Augstkalnē
 Gatavojoties Starptautiskajai tūrisma 

izstādei “Balttour – 2004”, Tērvetes 
novada informācijas centrs izstrādā pirmo 
informatīvo bukletu “Tērvetes novads”.

 16. februārī tiek parakstīts Draudzības un 
sadarbība līgums ar Lietuvas Republikas 
Žagares un Jonišķu pašvaldībām. 

 Turpinās Tērvetes novada domes sadarbība 
ar Igaunijas Republikas Rakveres pašvaldību.

 Tērvetes novadā darbu sāk Latvijas Sarkanā 
krusta Tērvetes nodaļa Ullas Kavickas 
vadībā.

2005. gads 
 Pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām Tērvetes 

novada domē darbu turpina 9 deputāti.
 Ar Tērvetes novada pašvaldības, vietējo 

uzņēmēju un privātpersonu atbalstu tiek 
pabeigts projekts “Mežmuižas mazās un 
lielās zāles restaurācija (kapitālremonts)”.

 Tiek pilnībā atjaunots Tērvetes brīvdabas 
estrādes grīdas segums.

 Tiek nodrošināta interneta pieeja katrā no 
Tērvetes novada bibliotēkām.

2006. gads
 Tiek uzsākta Tērvetes koka pils būvniecība.
 1.jūnijā durvis ver Kafejnīca “Sprīdīši”.
 30. augustā projekta ietvaros tiek atklāts 

Ģimeņu atbalsta centrs “Saule” Tērvetē 
“Labrenčos”.

 Interešu klubiņš “Kamenītes” atzīmē savas 
darbības pirmo piecgadi.

2007. gads
 Tiek izdota autoru M. Būmanes un A.Vēvera 

grāmata “Tēvmājas Zemgales sirdī”, kas ir 
pirmā un šobrīd vienīgā vēstures lieciniece 
par notikumiem un tradīcijām Tērvetē.

 Atklāts sociālās palīdzības atbalsta centrs 
Augstkalnē.

2008. gads
 29. martā Annas Brigaderes pamatskolā 

notika tērvetnieces, kādreizējās šīs skolas 
absolventes Ullas Kavickas, pirmās dzejas 
grāmatas “Dūc bites Zemgales liepās” 
atvēršanas svētki.

 10. maijā līdz ar tūrisma sezonas atklāšanu 
tiek atzīmēta jubileja “Tērvetes dabas parkam 
- 50”.

 24. novembrī Augstkalnes vidusskolā tiek 
atklāti četri jauni un moderni mācību 
kabineti: ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un 
fizikas. Tas – Latvijas un Čehijas kopfirmas 
darba rezultāts. Tērvetes novada deputāti šim 
mērķim savulaik piešķīra 30 000 latus.

 Bukaišu pagastā tiek atklāta Bērnu 
pieskatīšanas istaba “Saule”.

2009. gads
 Tērvetes novads pašvaldību reformas vilnī 

noturas kā patstāvīgs novads un netiek 
pievienots Dobeles novadam, toties tiek 
iegūti jauni kaimiņi – Auces, Dobeles un 
Jelgavas novadi.

 Tērvetes novadā tiek īstenots Zemgales 
reģiona informatizāciju tehnoliģiju projekts 
“Sabiedriskā interneta pieejas punktu 
izveide” sadarbībā ar Jelgavas domi.

 Pirmo reizi Tērvetes novadā parādās triju 
krāsu sadzīves atkritumu konteineri, jo 
Zemgales reģionā  tiek realizēts projekts 
“Zemgales reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana”.

2011. gads
 Notiek Augstkalnes vidusskolas mājturības 

kabineta labiekārtošana, kā iniciatori un 
īstenotāji ir Latvijas kopienu iniciatīvu 
fonds un SEB banka, kā projektā iesaistījās 
daudzbērnu ģimeņu nodibinājums “Lāsītes”.

 Biedrība “Mēs–Tērvetei” iesaistās Kopienu 
iniciatīvu fonda projektu konkursā 
”Kopā ar ģimeni un skolu”, lai izveidotu 
“Mājsaimniecības prasmju apguves centru” 
Annas Brigaderes pamatskolā.

 Biedrība “Skaties tālāk” izveido Dienas centru 
Bukaišos.

2012. gads
 6. septembrī Latvijas Republikas Valsts 

prezidents Andris Bērziņš pasniedz Tērvetes 
novada pašvaldībai Tērvetes novada 
ģerboni, kā autors ir vēstures muzeja vadītājs 
Normunds Jērums.

 Pēc ilgāka pārtraukuma pie lasītājiem pēc 
viņu vēlēšanās ceļu atsāk Tērvetes novada 
informatīvais izdevums “Laikam līdzi”.

 Jūlijā ar Tērvetes novada 10 gadu jubilejas 
koncertu tiek iedibināti Tērvetes novada 
svētki.

 22. martā svinīgi tiek atklāta Tērvetes 
novada sporta halles ar Uļjanas Semjonovas 
piedalīšanos.

 Lai nodrošinātu skolēnu konkurētspēju, 
septembrī tiek slēgts līgums ar Dobeles 
novada Izglītības pārvaldi, kam Tērvetes 
novada pašvaldība deleģē Izglītības likumā 
noteiktās atsevišķu izglītības funkciju 
īstenošanu mūsu pašvaldībā.

 Septembrī Tērvetes novada izglītības iestādēs 
darbu sāk logopēds.

 Maija mēnesī LVM Tērvetes dabas parkā tiek 
atklāts jaunais koka tornis.

 Janvārī notiek modernizētā liellopu kompleksa 
“Tērces” atklāšana A/S “Agrofirmā Tērvete”.

 Martā atklāta A/S “Agrofirma “Tērvete”” 
koģenerācijas stacija.

2013. gads
 Iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai 1. 

februārī darbu sāk Tērvetes pagasta pārvalde.
 Martā savu darbību sāk Tērvetes novada 

aktīvie jaunieši.
 Maija mēnesī sākas PIG “Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 1. kārta.
 Tiek nojauktas Annas Brigaderes pamatskolas 

nepabeigtās jaunuzceltās ēkas drupas.
 Jūlijā tiek apstiprināts Tērvetes novada karogs 

un himna. Pašvaldībā tiek izstrādāti saistošie 
noteikumi Tērvetes novada simbolikas 
lietošanai.

 14. jūnijā notiek Tērvetes senvēstures koka 
pils atklāšana. 

 Saulgriežu laikā sadarbības partneru 
delegācija no Vācijas stāda ozoliņu Tērvetes 
novada brīvdabas estrādē, atzīmējot 10 gadu 
sadarbības jubileju.

 21. jūnijā pašvaldību vēlēšanās par Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāju tiek ievēlēta 
Dace Reinika.

 Pirmo reizi Tērvetē notiek Tērvetes novada 
uzņēmēju un mājražotāju tirdziņš. 

 Grupa “Tērvete” svin 25 gadu jubileju. 
 Jūlijā Bukaišu pagasta “Lidoņos” ciemojas 

Herberta Cukura jaunākais dēls.
 Augustā sākas Gaismas ceļu izbūve Kroņaucē.
 7. novembrī Tērvetes novada domes sēdē 

tiek pieņemts lēmums par izglītības iestāžu 
reorganizāciju. 

 LVM dabas parks Tērvetē 
pirmo reizi atzīts par “Ģimenei 
draudzīgāko atpūtas vietu”. 

 Melnā stārķa parka izveide 
Bukaišos.

2014. gads
 26. februārī tiek iedibināta 

jauna tradīcija “Mazais 
tērvetnieks”, kurā suminām 
aizvadītajā gadā pašvaldībā 
dzimušo mazuļus.

 Tiek īstenots projekts 
“Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana”.

 Tiek īstenots projekts 
“Annas Brigaderes pamatskolas 
siltināšana”.

 1. februārī atklāta trenažieru 
zāle Tērvetes novada Sporta hallē. 

 14. martā nodibinājums 
“Lāsītes” kā dāvinājumu 
Augstkalnes vidusskolas 60. 
jubilejā īsteno projektu “Mūzikas 
apskaņošanas aparatūras, 
gaismas sistēmas un skatuves 
drapēriju iegāde”.

 10. aprīlī 100. Elvi veikals 
mājvietu rod Tērvetē.

 31. maijā Kalnamuižas ev. 
lut. baznīca Tērvetē svin 400. 
dzimšanas dienu.

 20. maijā Ozola goda sardzes izveides 
pasākumā Likteņdārzā Tērvetes novada 
represētie ļaudis kopā ar Auces novada 
represētajiem iestāda spēka simbolu – ozolu.

 1. septembrī Tērvetes novadā pēc izglītības 
iestāžu reorganizācijas no četrām skolām 
darbu turpina divas izglītības iestādes. 

 Pirmo reizi pašvaldības budžeta gadā 
tiek izsludināts Tērvetes novada projektu 
konkurss “Mēs – Tērvetes novadam”.

 12. jūlijā pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma 
Tērvetē notiek Bērnu operas svētki.

 13. jūlijā Tērvetes novada svētku ietvaros 
pirmo reizi notiek vērienīgs svētku gājiens, 
kas vijas cauri Tērvetes priežu silam.

 28. augustā Tērvetes novada vārds skan 
jaunatklātās Latvijas Nacionālās bibliotēkas  
Novadu dienā. 

 1.septembrī tiek atklāta Annas Brigaderes 
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 
“Sprīdītis” pārbūvētā divstāvu ēka. 
Pirmsskolas grupu sāk apmeklēt  1,5 gadīgi 
mazuļi.

 Laikā no 22.augusta līdz 1.septembrim 
Tērvetes novada aktīvie jaunieši piedalās 
starptautiskajā jauniešu nometnē Vācijā, kur 
prezentē Tērvetes novadu. Atbalstītāji St. 
Goāras – Obervēzeles pašvaldība.

 28. novembrī pirmo reizi Tērvetes novadā 
notiek Lūgšanu brokastis.

 Novembrī tiek dibināta biedrība “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki”.

 Tērvetes novada iedzīvotāju drošības 
nolūkos sadarbībā ar LBS tika uzspridzināts 
daudzdzīvokļu mājas grausts Augstkalnes 
pagastā. 

2015. gads
 Janvārī uzsākam sadarbību ar Reģionālo TV, 

kā sižeti vērojami www.tervetesnovads.lv 
 29. janvāris savus atklāšanas svētkus piedzīvo 

grāmata “Latvijas novadu dārgumi” ar lapas 
atvērumu, kas veltīts Sprīdītim.

 21. martā pirmo reizi Tērvetes novada kultūras 
namā radošos cilvēkus pulcē pasākums “Rodi 
iedvesmu Tērvetē”.

 Uz Maizes svētkiem Briselē dodas Gunta 
Miļūna.

 Marta mēnesī Latvijas izlasē Eiropas 
jaunatnes čempionātā handbolā Horvātijā 
piedalās 2 jaunietes no Tērvetes novada.

 23. aprīlī pirmo reizi projekta “Proti un dari” 
ietvaros pasākumā “Kafija ar politiķiem” 
jaunieši tiekas un diskutē ar Domes 
deputātiem.

 Jūlijā Tērvetes novadā tiek uzņemta mākslas 
filma “Saplēstā krūze” ar Tērvetes novada 
amatierteātra “Trīne” aktīvu līdzdalību.

 2. oktobrī Tērvetē tiekas Latvijas pašvaldību 
izpilddirektori.

 23. oktobrī Tērvetē notiek Novadu 14. 
Grāmatu svētki.

 4. novembrī top jauna ainava Tērvetei – Koka 
tilts – laboratorija.

 Novembrī kā dāvana Valsts svētkos – Tērvetes 
novada iedzīvotājiem, interesentiem Latvijā 
un plašajā pasaulē tiek piedāvāta informācijas 
aprite par aktualitātēm pašvaldībā jaunajā 
mājas lapā www.tervetesnovads.lv 

2016. gads
 10. martā Tērvetes novadā viesojas 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
 Martā balvu “Gada būve 2015” saņem LVM 

dabas parka Tērvetē koka tilts.
 Darbu sāk Tauriņu māja Tērvetē.
 4. maijā iedibināta jauna tradīcija  - Baltā 

galdauta svētki.
 Jūnijā par teicamiem un izciliem mācību 

sasniegumiem pirmo reizi LR ministru 
prezidenta M. Kučinska pateicība atceļo uz 
Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolu.

 Jūlijā Tērvetes novadā viesojas delegācija no 
Moldovas, tiek parakstīts nodomu protokols 
sadarbībai ar Singureņ pašvaldību Moldovā.

 Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupu “Zvaniņi” sāk apmeklēt 
mazuļi, kas kalendārajā gadā sasniedz 3 gadu 
vecumu.

 Augstkalnes vidusskolā tiek remontēta un  
atjaunota sporta zāle.

 16. septembrī pasākuma “Karjeras diena 
2016” ietvaros notiek dokumentālās filmas 
“Tērvete – Laimīgā zeme” atklāšana. Tas ir 
stāsts par Tērvetes novada mājražotājiem un 
amatniekiem.

 11. septembrī notiek jubilāra Jāņa Streiča 
viesošanās Augstkalnes baznīcā.

 Atklāta “Mana Aptieka” Augstkalnē.
 13. decembrī notiek Valsts prezidenta 

Raimonda Vējoņa un viņa kundzes Ivetas 
Vējones vizīte Tērvetes novadā.

 Tiek īstenoti vairāki pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
atbalstīti LMT projekti Tērvetes novadā.

 Pirmo reizi tiek iedegta Ziemassvētku 
egle Tērvetes vēsturiskajā centrā – sākam 
izmantot savu vienreizējo dabas skatuvi.

2017. gads 
 Tērvetes novada svētku ietvaros tiek atzīmēta 

novada 15. dzimšanas diena.

Par aktualitātēm un notikumiem Tērvetes 
novadā 2017. gadā var lasīt šī izdevuma Tērvetes 
novada domes priekšsēdētājas rakstā “Lūgšanu 
brokastīs kopīgi atskatījāmies uz labi paveiktajiem 
darbiem 2017. gadā ”.

Materiāls apkopots pēc Tērvetes novada 
informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” 
materiāliem.

paldies savulaik izdevuma “laikam līdzi” 
atbildīgajiem – Dainai strapcānei un Andrim 
Vēverim, kas dokumentējuši tērvetes novada 
aktualitātes ikmēneša izdevumā!  

Materiālu pēc pašvaldības izdevumiem 
“Laikam līdzi” 2002. – 2016. gados apkopoja 

Inita Roze, atbildīgā par šī brīža izdevumu 
saturu.



policijas ziņas

kultūra kultūras afiša 
16. decembrī pl. 14.00 – 17.00
tērvetes brīvdabas estrādē
lABRenČu ZieMAssVētku tiRgus
Tirdziņā iespēja iegādāties mājražotāju 
darinājumus – gan ēdamus, gan neēdamus. Noteik-
ti atradīsiet arī piemērotu dāvanu Ziemassvētkiem!
Radoša darbošanās
Loterija!Biļeti var iegūt ikviens, kas piedalās tirgus 
eglītes rotāšanā ar savu rotu.
Labrenča tirgus mielasts

17. decembrī pl. 11.00
tērvetes novada kultūras namā
ZieMAssVētku pAsākuMs tērvetes novada 
pirmsskolas vecuma bērniem
Ceļojošā Lielo Leļļu teātra “Pārsteiguma tēli” 
Ziemassvētku rotaļizrāde “Lāstekas jociņi”.
Ziemassvētku vecīša maisā dāvaniņas Tērvetes un 
Augstkalnes pagastu pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri neapmeklē pirmsskolas iestādes. 
Tālrunis informācijai 26413219 (Ineta Strazdiņa)  
Kursēs autobuss: Klūnas 10.00 – SAC 10.10 – 
Kroņauce 10.20 – Tērvete – 10.30
Augstkalne 10.30

21. decembrī pl. 18.00
Bukaišu tautas namā
ZieMAssVētku pAsākuMs 
Muzikāls uzvedums “Rudais, Baltais un Zaļais”
(J. Raiņa dzeja) ar vokāli instrumentālo ansambli 
“Zelta stīdziņas”
Ziemassvētku vecīša maisā dāvaniņas Bukaišu pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas iestādes. 

25. decembrī pl. 22.00
tērvetes novada kultūras namā
ZieMAssVētku BAlle 
par deju lustēm gādās “Brekšu pekši”
Ieejas maksa – EUR 3,- 
Tālrunis galdiņu rezervācijai – 29330689 
(Viktors Strapcāns) 

31. decembrī pl. 21.00
Bukaišu tautas namā
gADuMiJAs DiskoBAllīte
Sagaidām Jauno – Suņa gadu Bukaišu tautas namā 
Diskoballītes ritmos! Dresskods – 80-tie, 90-tie gadi.  
Omulībai – līdzi jāņem groziņi.
Vakara gaitā – karaoke un anekdošu turnīrs 
“Dziedošie un jautrie bukaišnieki”. Dalību pieteikt 
iepriekš zvanot pa tālr. 26322702  (Zane).
Ballēsimies līdz pl. 02.30 jau 2018. gada 1. janvārī
Ieejas maksa- EUR 1,-  

Informāciju apkopoja ineta strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras pasākumu  organizatore

 Pabeigta “Zelmeņu” ēkas siltināšanas 1. kārta, 
projektu turpināsim nākamajā gadā, nosiltinot 
un sakārtojot fasādi.

 “Zelmeņu” ēkas 1. stāvā ir izbūvētas 
pašvaldības Sociālā dienesta telpas 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. No 1. 
janvāra Sociālā dienesta darbinieces pieņems 
mūsu iedzīvotājus telpās blakus pastam, tās  
būs ērti pieejamas jebkuram iedzīvotājam.

 Pārbūvētas ir sadzīves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas “Labrenčos”, Tērvetē.

 Izbūvēti Biogāzes pārstrādes digestāta baseini 
A/S “Agrofirma “Tērvete””.

 Izbūvēti Lauksaimniecības angāri, noliktavas, 
tehnikas laukumi zemnieku saimniecībā 
“Kvietes” Augstkalnes pagastā, LKS 
“Dāmnieki” un Tērvetes alus darītavā.

 Atjaunoti pašvaldības grants ceļi Tērvetē un 
Augstkalnē; 

 Atjaunota Valsts reģionālā autoceļa Dobele-
Bauska virsma posmā Kroņauce-Tērvete,  
sakārtotas autobusu pieturas.
2017. gadā ir uzsākti projektēšanas darbi 

vairākos jaunos novada mērogam nozīmīgos 
projektos: Pašvaldības ceļu pārbūve Tērvetes un 
Bukaišu pagastos, t.sk. jauna piebraucamā ceļa 
izbūvi uz pirmsskolas iestādi “Sprīdītis” Kroņaucē; 
Valsts autoceļa posma gar Tērvetes kapsētu 
atputekļošanas darbu veikšana Tērvetē; Gājēju ceļa 
atjaunošana  uz Tērvetes Kalnamuižas baznīcu.

Mūsu lielā sāpe  ir nekvalitatīvie valsts ceļi. Bet 
arī šeit solītis uz priekšu ir sperts - izstrādāts ceļa 
atjaunošanas projekts no Bauskas krustojuma līdz 
pat Žagarei. Lai projekts tiktu pabeigts un saskaņots 
visos līmeņos, pašvaldība aktīvi strādāja un 
sadarbojās ar ceļam pieguļošo zemju īpašniekiem, 
kurus skar šī ceļa pārbūve. Visi gaidām, kad sāksies 
darbi! Mums solīts, ka 2018. gadā II ceturksnī  
būvniecības darbi varētu sākties. Plānotās izmaksas 
– uz 15 km 15 milj. eiro. 

Šis gads nesis ne mazums pārdzīvojumu un 
raižu Latvijas lauksaimniekiem. Tomēr Zemgalē, 
kur graudaugiem ir tendece vienmēr nogatavoties 
ātrāk, liela daļa lauksaimnieku paspēja graudus 
nokult pirms lielajām lietavām. Mūspusē vairāk vai 
mazāk tika nokulti labas kvalitātes graudi, Zemgalē 
95% ir izaudzēti kā pārtikas graudi, salīdzinot ar 
Latgali, kur tāds pats procentu daudzums izaudzēts 
kā lopbarības graudi.

daudz nozīmīgu notikumu 
2017. gadā ir vērti, lai tos 
pieminētu:

 2017. gads iesākās ar pārmaiņām veselības 
jomā. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Tērvetes 
novada Augstkalnes pagastā ģimenes ārstes 
prakses darbību uzsāka ārste Ilze Lubgāne.

 3. februārī Dikļu pilī tika oficiāli nosaukti, 
apbalvoti un sumināti “Latvijas alus gada 
balvas 2016” laureāti. A/S “Tērvetes AL” plūca 
trīs laurus – ieguva balvu nominācijā “Videi 
draudzīgākais uzņēmums”, nominācijā 
“Gada izaugsmes balva – gada veiksminieks” 
un nominācijā “Lielākais alus tirdzniecības 
kāpums veikalu grupā”.

 Starptautiskajā izstādē “Balttour 2017” un  
“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017” Tērvetes 
novadu pārstāvēja  tūrisma jomā strādājošie 
uzņēmēji, SIA ”Viestardi”, vīndaris Sandris 
Laizāns un SIA “Tērvetes tauriņi” atraktīvie 
puiši, SIA “Tērvetes veltes”, rokdarbnieces 
Dace Buša un Sandra Vilgerte. Blakus SIA 
“Tērvetes maize” produkcijai apmeklētāji 
varēja  iepazīt arī AS “Tērvetes AL” jaunumus 
– gardo kvasu un ūdeni.

 Priecājamies par veiksmīgo sadarbību ar 
A/S “Latvijas valsts meži”, kā rezultātā  
pašvaldībai ir noslēgts līgums par zemes 
gabala iznomāšanu, uz  kura esam izveidojuši  
tirdzniecības vietu Tērvetes novada pārtikas 
ražotājiem. Tā ik nedēļas nogali pie ieejas 
dabas parkā bija sastopami biedrības 
“Tērvetes mājražotāji un amatnieki” tirgotāji.

 Tradicionāli SIA ”Viestardi” Kroņaucē 
organizēja Tulpju svētkus nu jau divu dienu 
garumā, pulcējot krietnu apmeklētāju skaitu. 

 Lepojamies ar to, ka Tērvetē jau otro 
gadu notika Traktordienas – tik apjomīgs 
un interesants pasākums. Paldies 
A/S”Agrofirmai Tērvete”, kas savus koptos 

laukus atvēlēja šī pasākuma organizēšanai.  
 Valtera Brusa z/s ‘’Strazdi” oktobrī tika 

aizvadīts Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 
organizētās Aršanas sacensības un mācības. 
Pasākums pulcēja ap 200 dalībnieku un 
interesentu no visas Latvijas. 

 Jūlija mēnesī visi kopā svinējām Tērvetes 
novadam 15 gadu jubileju, bet savu 
85. dzimšanas dienu atzīmēja SIA 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ar Valsts 
prezidenta kundzes Ivetas Vējones klātbūtni. 
Pateicoties profesionālajam darbinieku 
kolektīvam, tautā sauktā “sanatorija” attīstās 
un pilnveidojas. 

 14. augustā A/S “Latvijas valsts meži” 
dabas parkā Tērvetē tika sagaidīts 100 000 
apmeklētājs. Domājams, ka 2017. gadā  šo 
ģimenei draudzīgo vietu būs apmeklējuši 145 
000 viesi.

 Godinot savus uzņēmējus, šogad uz 
apbalvošanas ceremoniju Rundāles pilī no 
pašvaldības ir izvirzīts SIA “Silāres” viesnīcas 
un restorāna “Zoltners” īpašnieks Valters 
Bruss.
Arī 2017. gadā varam pārliecinoši turpināt 

jau iepriekš aizsākto labo sasniegumu stāstu par 
mūsu novada abām izglītības iestādēm. Skolām 
ir labi rezultāti starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs, Augstkalnes vidusskolas absolventi jau 
otro gadu pēc kārtas saņēma Ministru prezidenta 
atzinību par teicamiem un izciliem sasniegumiem 
mācībās, Annas Brigaderes skola piedalās dažādos 
Eiropas projektos, godam nes „Eko skolas” 
nosaukumu. 

Radoši strādā arī mūsu pirmsskolas izglītības 
grupu “Sprīdītis” un “Zvaniņi” kolektīvi. Īpaši 
veiksmīga sadarbība PIG “Sprīdītis” šajā gadā ir 
bijusi ar mazuļu vecākiem, jo tieši bērnu vecāki 
šogad piedalījās pasākumu organizēšanā un 
vadīšanā mazuļiem. Šogad visi kopā priecājamies 
par bērnu skaitu abās skolu pirmsskolas izglītības 
grupās – “Zvaniņā” Augstkalnes pagastā – 46 
mazuļi, “Sprīdītī” – 89.

Lepojamies arī ar mūsu sportistu komandām - 
gan bērnu, gan pieaugušo. Handbols un florbols ir 
vadošie sporta veidi novadā, un komandām rezultāti 
neizpaliek. Mūsu handbolisti jau vairākkārtīgi 
ir kļuvuši par uzvarētājiem Latvijas jaunatnes 
čempionātos, šajā vasarā handbolisti Lindas 
Karlovičas vadībā kļuva par Jaunatnes olimpiādes 
čempioniem. Jaunums – no 1. novembra mūsu 
novada sporta dzīves vadītāja ir Linda Karloviča.

Atbildīgs un tik ļoti vajadzīgs ir sociālais darbs, 
bāriņtiesas darbs  novadā.  Tas ir darbs ar cilvēkiem, 
ar tiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga visvairāk. 

Savukārt ar 1. janvāri SAC „Tērvete” vairs 
nebūs Bērnu nodaļas, tā vietā turpināsim attīstīt 
kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu vecajiem 
ļaudīm.   

Šodien mums īpaši ir jālūdz  par mieru ģimenēs, 
valstī un pasaulē, jālūdz par spēju sadzirdēt vienam 
otru.  

lūgšanu brokastīs saziedotā naudiņa – 280 
euro – šogad ir plānota novirzīt sociālam mērķim 
– ģimenei, kurā aug pieci bērni un kurā vienam 
no bērniņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, jo no 
2014. gada notiek cīņa ar onkoloģisko saslimšanu- 
akūto limfo leikozi. Zēnam ir bijuši neskaitāmi 
ķīmijterapijas seansi, ģimenei ir bijuši smagi 
brīži, kad kopā ar vecākiem jāpavada ilgstošs laiks 
slimnīcā. Reizēm liekas, ka viņi ir dzīves zemākajā 
punktā, tad puisēnam iestājas remisijas periods un 
slimība atkāpjas. Šodien savāktais ziedojums būs 
atbalsts ģimenei, lai varētu palīdzēt materiāli un ne 
tikai – labs vārds un pozitīvas domas, ka izdosies, 
arī palīdz, un es domāju, ka ģimene šo pozitīvo 
starojumu sajutīs arī no mums. No saziedotajiem 
līdzekļiem būs iespēja palīdzēt arī ar bronhiālo 
astmu sirgstošam bērniņam. Vēl mēs iepriecināsim 
Ziemassvētkos aprūpes centrā esošos novada ļaudis. 

Pagājušā gadā tika saziedoti 230 euro, ar 170 
euro mēs kopā palīdzējām  ģimenei, kurā aug bērns 
ar invaliditāti – tika iegādātas ortopēdiskās zolītes 
un medikamenti, 60 eiro tika izlietoti, iegādājot 
Ziemassvētkos mazas dāvaniņas  Tērvetes novada 
vecajiem ļaudīm, kuri uzturējās SAC “Tērvete”. 

paldies, ka mēs spējam būt kopā! lai lūgšanu 
brokastis  mūs vieno un stiprina novadu!”   

Dace Reinika, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

decembris Tērvetes novadā posies svētku rotā
Bukaišu pagasta centrs jau novembra mēnesī 

iezaigojās neierastā krāsainībā. “Staro Bukaiši” – 
ar tādu moto pagastā aizsākās valsts svētku laiks. 
Pirmo reizi tika izgaismoti Tautas nama logi, kas 
turpinās priecēt ikvienu pagasta viesi arī sagaidot 
Ziemassvētkus un Jauno gadu.

Decembra mēnesī mūsu novads iemirdzas 
arvien vairāk. Pie ēkām parādījušās gaismiņu 
virtenes, koki un sētas sākušas vizēt. Svētkiem 
posušās arī egles. 

Šogad pirmo reizi  svētku egle tika iedegta 
Klūnās, uz kopīgu svētku egles rotāšanu tika 
aicināts ikviens ciema iedzīvotājs.  Pārsteigumu 
momentu nevienam vien sagādā šogad izrotātā 
egle pie Astarte Nafta benzīntanka. Pārsteigumu 
sagādājuši novada jaunieši, kas egli izgreznojuši ar 
atstarojošiem elementiem.

Jau otro gadu katrs, kas dodas ikdienas gaitās, jo 
īpaši tumšajā diennakts laikā, nevar nepamanīt egli 
pie Tērvetes novada domes un Tērvetes vēsturiskajā 
centrā. 

Īsi pirms Otrās Adventes arī Augstkalnes un 
Bukaišu pagastos iedegtas svētku egles. Katrai 
no tām piemīt savs skaistums, bet kopā tās mūs 
pietuvina svētkiem. Pošamies!

Aicinām ikvienu Tērvetes novada iedzīvotāju 
svētku laikā atrast mirkli, lai katrs no jums klātienē 
skatītu šos svētku vēstnešus!   

ineta strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras pasākumu organizatore

latvijas ģimenes kopā ar Valsts prezidentu 
iededz rīgas pils Ziemassvētku egli

Lielas, stipras, radošas un aktīvas ģimenes no visas Latvijas š.g. 5.decembrī kopā ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni un prezidenta kundzi Ivetu Vējoni iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli. 

Uz pasākumu aicinātajās ģimenēs aug trīs līdz deviņi bērni, arī aizbildnībā esoši bērniņi un audžubērni. 
Visas ģimenes vieno aktīva iesaistīšanās savu novadu un pilsētu sabiedriskajā dzīvē.

Rīgas pils Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumam ģimenes izvirzīja vēsturisko Latvijas novadu 
plānošanas reģioni. Zemgales reģionā tikai četrām no 22 pašvaldībām bija iespēja piedalīties Pils egles 
iedegšanas pasākumā. 

Priecēja tas, ka Tērvetes novadam izlozes kārtībā tika pilnā loze, un pēc Valsts prezidenta ielūgumu uz 
Rīgas pili no Tērvetes novada tika aicināta Laizānu ģimene, kas atbildīgi audzina piecus bērnus. 

 
Darba tikums, pienākums un atbildība vienam 

par otru, mīlestība un ģimeniskās vērtības, latvisko 
tradīciju un ģimenes tradīciju izkopšana, bērnu 
izglītošana un radināšana pie darba – tā varētu 
raksturot šo stipro un kuplo  ģimeni. Šīs ģimenes 
pavardu siltu un mājīgu dara arī sapratnes, 
savstarpēju rūpju un mīlestības tilts starp vairākām 
paaudzēm. Lai priecīgi svētki!   

inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

pašvaldības policija informē   
Novembra mēnesī saņemti 25 dažāda veida 

izsaukumi, kā rezultātā ir sagatavoti 6 materiāli, pieci 
no tiem ir izpildīti un sniegtas atbildes to iesniedzējiem. 
Viena persona nogādāta uz Jelgavas pašvaldības 
policijas medicīnisko atskurbtuvi.

 Viens iedzīvotājs griezās pēc palīdzības, jo viņu 
Augstkalnes pagastā bija sakodis suns. No cietušās 
personas ir pieņemts iesniegums un nosūtīts pēc 
piekritības Valsts policijai.

 Vienā gadījumā tika saņemta telefoniska 
informācija par kaimiņu nebūšanām Tērvetes 
pagastā. Izbraucot uz notikuma vietu, tika veiktas 
audzinoša rakstura pārrunas ar abām strīdā 
iesaistītajām pusēm.

 Novembra mēnesī sastādīts viens Administratīvais 
pārkāpumu protokols par alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā, konkrēti – Tērvetē. Rezultātā 
vainīgajam tika izteikts brīdinājums. 
Informējam, ka bez starpgadījumiem ir strādāts 

Valsts svētku pasākumos. Paldies pasākumu 
apmeklētājiem!

Atgādinām, ka joprojām ikdienā tiek patrulēts pa 
visu novadu.

AiCināJuMs ieDZīVotāJieM sVētku 
lAikā!

Būsim uzmanīgi ar dažādiem svētku uguņošanas 
aprīkojumiem, lai neiedzīvojamies dažādās nelaimēs. 

Lietojot alkoholu, nesēdīsimies pie spēkratu stūres! 

Valsts policija informē   
Oktobra un novembra mēnešos saņemti 35 

izsaukumi uz Tērvetes novadu.
 Konstatēti divi gadījumi, kad no viensētām 

Augstkalnes pagastā nenoskaidrotas personas 
cenšas zagt ogles, par laimi vienā gadījumā 
akmeņogles tika atrastas.

 Augstkalnes pagastā no kāda īpašumam blakus 
esošajām ēkām pazudušas dažādas mantas.

 Tērvetēs pagastā no tirdzniecības vietas tika nozagts 
alkohols 20 euro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

 Augstkalnes pagastā kāda aizdomīga persona 
iegriežas privātmājās.

 Valsts policija saņēmusi informāciju, ka Tērvetes 
novadā tiek veiktas nelikumīgas darbības 
ar akcizētām precēm. Uz šo brīdi ir uzsākts 
kriminālprocess.

 Uzsākta administratīvā lietvedība pēc informācijas 
saņemšanas par nelegālu cigarešu tirdzniecību.

 Divos gadījumos konflikta rezultātā gūtas cilvēka 
dzīvībai bīstamas traumas.

 Augstkalnes pagastā neuzmanīgas rīcības dēļ 
eksplodēja gāzes balons, kā rezultātā viens cietušais 
tika nogādāts slimnīcā. Tiek pieļauta versija, ka 
izplūdusī gāze bija aizdegusies, jo blakus kūrās 
malkas krāsns.

Informāciju apkopoja Jānis kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

◀ turpinājums no 1. lpp.

2017. gada 10. novembrī tērvetes novada kultūras namā tika atklāta unikāla

iZSTĀdeS “lATVieŠi pASAuleS kAlnoS”
ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja 

tikties 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 
interesantu divu cilvēku dzīvi. Stāsts par uzdrīkstēšanos 
pieņemt izaicinājumu. 

Tērvetes novada kultūras namā izstāde apskatāma 
līdz gada nogalei darba dienās, iepriekš sazinoties ar 
KN darbiniekiem.

Vēl ieskats izstādes atklāšanā vērojams  www.
tervetesnovads.lv  fotogalerijā un video sižetā.  

ineta strazdiņa, 
Tērvetes novada kultūras nama 

pasākumu organizatore


