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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Veselību, možu garu un 
izturību no sirds vēlam 

Tērvetes novada februāra 
mēneša jubilāriem, kas 

sasniedz nozīmīgu gadskārtu 
savā dzīvē!

 
Sirsnīgi sveicam ikvienu 

februāra mēneša jubilāru 
mūsu novadā! 

Tērvetes novada dome

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Labdien Jūsmājās!
Janvāra mēnesis ir pagājis, aktīvi strādājot 

pie 2018. gada budžeta. Tērvetes novadā budžets 
tika apstiprināts 1. februārī. Lai nopietni izvērtētu 
visu iestāžu un struktūrvienību vajadzības, tika 
organizētas trīs Finanšu komitejas sēdes, deputāti  
uzklausīja visu iestāžu un struktūrvienību 
vadītājus, tika vērtētas to vajadzības. Šodienas 
avīzītē Jūs varat iepazīties ar pašvaldības budžetu 
2018. gadam, lielākajiem plānotajiem darbiem  
2018. gadā. Būtiski ir tas, ka, izvērtējot  iesniegtos 
budžeta pieprasījuma projektus, pamatā ir  
atbalstītas visu iestāžu un struktūrvienību plānotās 
vajadzības. Atliek mums visiem novēlēt veiksmīgu 
šo budžeta gadu, jo darāmā ir daudz! 

Gribu painformēt, ka šobrīd valsts mērogā 
nopietni tiek strādāts pie personas datu 
aizsardzības. Visas pašvaldības ir saņēmušas 
vēstules no Datu valsts inspekcijas ar norādi, 
ka pašvaldību informatīvajos izdevumos nevar 
publicēt informāciju par attiecīgajā mēnesī 
pašvaldībā dzimušajiem jaundzimušajiem, 
noslēgtajām laulībām, jubilāriem (norādot vārdu 
un uzvārdu, vecumu un citas ziņas). To var 
darīt, neidentificējot konkrētas personas. Mūsu 
informatīvajā izdevumā sveicām tikai jubilārus. 
Lai pašvaldība ievērotu Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu, avīzītē vairs netiks publicēti 
arī  jubilāru vārdi un uzvārdi. 

Tērvetes novada vārds janvāra mēnesī 
publiskajā telpā izskanēja saistībā ar AS „Latvijas 
valsts ceļi” veiktajiem ceļu nodalījuma joslas 
apaugumu likvidēšanas darbiem Bukaišu pusē, 
kā rezultātā tika nocirsti vairāki koki gan ceļu 
nodalījuma joslā, gan  arī privātajā teritorijā. Vēl 
šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu, tāpēc 
esmu lūgusi šo jautājumu, piesaistot atbildīgās 
institūcijas – AS „Latvijas valsts ceļi” un Dabas 
aizsardzības pārvaldi, izskatīt Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes sanāksmē, kurā 
piedalās visi Zemgales novada pašvaldību vadītāji. 
Ceļu nodalījuma joslas apaugumu likvidēšanas 
darbi regulāri notiek visu novadu teritorijās, un 
katrs novads var saskarties ar šādu situāciju.  

Noslēgumā vēlos uzrakstīt par diviem 
skaistiem notikumiem šajā periodā. Apartamenti 
”Ores” īpašnieks Madars Sondors 25. janvārī 
prezidenta pilī saņēma vides kvalitātes zīmi 
„Zaļais sertifikāts”, AS „Tērvetes AL” 3. februārī 
VEF kultūras pilī svinīgas „Latvijas alus gada 
balvas” 2017 pasniegšanas ceremonijā saņēma 
apbalvojumu nominācijā „Lielākais tirdzniecības 
pieaugums veikalu grupā”. Lepojamies un sveicam  
mūsu novada uzņēmējus!

Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika

Vides kvalitātes zīmi “ Zaļais sertifikāts” saņem brīvdienu 
mājas “Apartamenti “Ores”” īpašnieks Madars Sondors

2018. gada 25. janvārī Rīgas pilī Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards pasniedza vides kvalitātes zīmi 
“Zaļais sertifikāts”. 

Lepojamies, ka viena no 22 lauku tūrisma 
saimniecībām, kas saņēma šo sertifikātu, bija 
brīvdienu māja “Apartamenti “Ores”” un Madars 
Sondors. 

Jau iepriekš rakstījām, ka “Zaļā sertifikāta” 
iegūšanai būtisks novērtējums ir dabas resursu un 
vides daudzveidības saglabāšana, kā arī cilvēkam 
veselīgas vides uzturēšana. “Zaļā sertifikāta” 
īpašnieki tiek novērtēti arī pēc saimniekošanas 
ekonomiskuma, pēc pozitīvas atpazīstamības, pēc 
vietas, kur rūpējas par dabas vides saglabāšanu! 

Paldies Madaram Sondoram par ieguldīto 
darbu Tērvetes vēsturiskā centra sakārtošanā un 
labiekārtošanā!  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novada dome un izdevniecība 
“Latvijas Mediji” aicina ikvienu 

interesentu uz tikšanos ar rakstnieku
Ēriku Hānbergu un iepazīties ar 

viņa jaunāko grāmatu 

“Mana Tērvetes ieelpa” 
14. februārī

plkst. 11.00 -  LVM Dabas parka Tērvetē 
informācijas centrā
plkst. 13.00 - Tērvetes novada domē 
(“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts)
plkst. 15.00 - Rehabilitācijas centrā “Tērvete”
Grāmatā “Mana Tērvetes elpa” Ēriks Hānbergs 
izvērtējoši atlūkojas pagājībā, īpaši atainodams 
laikposmu, kad nelaimīgumā piedzīvojis 
laimīgumus. Kā tas var būt? Autora vēstījumā – 
atmiņu uzblāzmojumi par ilgstošu uzturēšanos 
Tērvetes sanatorijā un dabas parkā, kuros 
uzplaiksnī 70.–80. gadu reālijas, visādības, 
notikumi, ceļojumi, satiktie cilvēki. Ērika 
Hānberga klātbūtne Tērvetē vienmēr bijusi 
līdzpulsējoša, tāpat kā Tērvete līdzpulsējoša 
bijusi viņā.   

Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties

Tērvetes novada domes 
2018. gada projektu konkursā 

„Mēs - Tērvetes novadam” 
Informējam, ka ar 2018. gada 1. martu būs 

iespēja Tērvetes novada domē iesniegt mazos 
projektus atpūtas dažādošanas un teritorijas 

labiekārtošanas darbiem.

Atgādinām, ka projekta idejas joprojām būs 
vērstas uz sabiedrisko labumu.

Informācija par projektu konkursu un 
iesniedzamajiem dokumentiem pieejama 

Tērvetes novada domes mājas lapā 
www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/ 

Aktuālie projekti un projektu konkursi.   
Linda Mierlauka, 

Attīstības nodaļas vadītāja

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciālisteKultūras afiša

9. februārī  pl. 20.00
Bukaišu tautas namā 
Ukru amatierteātra izrāde. Monikas Zīles luga 
“Laulības treniņu aģentūra”
Ieeja- bez maksas

10. februārī pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Vidējās paaudzes deju kolektīvu SADANCIS 
“Priecīgi, sirsnīgi, lustīgi un laimīgi...” 
Uz kopīgu sadejošanu Tērvetē aicināti – vidējās paaudz-
es deju kolektīvi SADANCIS (Penkule), ČIEKURS 
(Rīga), VAIVE (Vaive), AKAČI (Krimūnas), PŪCES 
(Džūkste) tautas deju kolektīvs ČIEKURS (Rīga), sen-
ioru deju kolektīvs VĀRPA (Bukaiši) un jauniešu deju 
kolektīvs AVOTS (Tērvete).
Ieeja- bez maksas

14. februārī 
AICINĀM UZ TIKŠANOS AR ĒRIKU HĀNBERGU 
un iepazīties ar viņa jaunāko grāmatu “Mana Tērvetes 
ieelpa” 
Būs iespēja grāmatu iegādāties.

16. februārī pl. 21.00
Bukaišu tautas namā
Valentīna dienai veltīta ballīte. Muzicē “Leišmales 
Jānīši”
Ieejas maksa – EUR 2,-

17. februārī pl. 17.00
Tērvetes novada kultūras namā
KORU KONCERTS “Ar dziesmu plaukstā”
Jauktais koris TĒRVETE izdzied savu 40. jubileju
kopā ar draugiem – Lielplatones, Platones un Elejas 
pagastu jaukto kori SIDRABE, Dobeles kultūras 
nama jaukto kori SEPTIŅI SAPŅI, Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūra” jaukto kori TIK UN TĀ, 
LLU vīru kori OZOLS, Brocēnu novada izglītības un 
kultūras centra vīru kori BROCĒNI un S!P!K! (Studenšu 
Prezidiju konventa) kori.

Priecāsimies koncertā redzēt  bijušos kolektīva 
dalībniekus, lai vienotos reiz kopā dziedātā dziesmā.
Ieeja- bez maksas

23. februārī pl.19.00
Tērvetes novada kultūras namā
Radošās apvienības “Pali” KONCERTS “Aicinājums”.
Programmā folkloristes un mūziķes, Tērvetes novada 
k/n folkloras kopas vadītājas
Andas Ābeles  autormūzika.
Ieeja- bez maksas

GATAVOJAMIES!
8. martā pl. 19.00
Tērvetes novada kultūras namā
Amatierteātrim “Trīne” PIRMIZRĀDE
Ādolfa Alunāna joku luga “Skolotāja tupeles”
Ieejas maksa – skolēniem 1,- eiro; pensionāriem 2,- eiro

10. martā pl. 12.00
Tērvetes novada kultūras namā
“RODI IEDVESMU TĒRVETĒ” !
Pasākums, kas jau kļuvis par tradīciju, ik gadu mums 
atklāj, cik daudzveidīgas ir mūsu novada ļaužu 
intereses un aizraušanās. Šajā dienā ik gadu ir arī kāds 
pārsteigums. 
 Aicinām nogaršot un iegādāties vietējo mājražotāju 
gardumus, apskatīt rokdarbus, ko darinājuši novada 
ļaudis gan individuāli mājās, gan darbojoties pulciņos. 
 Novada amatiermākslas kolektīvi ir ceļā uz šīs 
vasaras lielāko notikumu – Dziesmu un Deju svētkiem. 
Pasākuma ietvaros – ieskats viņu šīs sezonas veikumā.
AICINĀJUMS TIEM, KAM IR INTERESANTA 
AIZRAUŠANĀS vai IZVEIDOJUSIES 
KOLEKCIJA - labprāt padižotos ar jūsu prasmēm, 
jūsu veidotajiem darbiņiem vai kolekciju un šajā 
pasākumā izveidotu izstādi.  Gaidīsim jūsu zvanu – 
tel.k/n 26413219 ( Ineta Strazdiņa). 

17. martā pl. 11.00 Tērvetes novada kultūras namā 
“Mazais tērvetnieks – 2017” 
Pasākumā tiks godināti 2017. gadā dzimušie mazuļi un 
viņu vecāki! 

Informāciju apkopoja Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Šajā izdevumā aicinām Jūs 
iepazīties ar 

2018. gada Tērvetes novada 
pasākumu plānu, kas ietver 
arī pasākumus LVM dabas 

parkā Tērvetē.
IZMANTOSIM IESPĒJAS UN 

TIKSIMIES PASĀKUMOS!
Informējam, ka Tērvetes novada pasākumi 

tiek fotografēti un materiāli izmantoti 
fotogaleriju, arī videosižetu veidošanai un 
publicēšanai Tērvetes novada mājas lapā.
Atgādinām, ka pasākumu plānā iespējamas 

izmaiņas, papildinājumi.
Sekojiet informācijai Tērvetes novada mājas 

lapā www.tervetesnovads.lv/ un informatīvajā 
izdevumā “Laikam līdzi”.

Kontaktinformācija: 29330689 
(Viktors Strapcāns), 26413219 (Ineta Strazdiņa)

Tērvetes alus saņem balvu nominācijā 
“Lielākais tirdzniecības pieaugums veikalu grupā”

2018. gada 3. februārī VEF kultūras pilī notika “Latvijas Alus gada balvas” 2017 pasniegšanas 
ceremonija. Pasākumā tika godināti Latvijas  labākie aldari. 

Sveicam TĒRVETES ALU ar uzvaru nominācijā “Lielākais tirdzniecības pieaugums veikalu 
grupā”! Balvu saņēma AS “Tērvetes Al” valdes 
priekšsēdētājs Valters Paškausks.

“Latvijas Alus gada balvas” jau tradicionāli 
tiek pasniegtas šādās nominācijās: Lielākais 
alus tirdzniecības kāpums Ho-Re-Ca grupā; 
Lielākais alus tirdzniecības kāpums veikalu 
grupā; Lielākais kāpums alus eksporta tirgū; 
Ieguldījums veselīgas dzīves vides veidošanā; 
Videi draudzīgākais ražošanas uzņēmums; 
Gada alus reklāmas tēls; Gada alus iepakojums; 
Oriģinālākais alus kauss/glāze; Gada jaunums; 
Gada izaugsmes balva – Gada veiksminieks.  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AS “Tērvetes AL” valdes priekšsēdētājs Valters Paškausks 
kopā ar alus darītāju komandu un Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāju Daci Reiniku pēc nominācijas 

saņemšanas



Domes sēde

Dome informē

2018. gada 25. janvārī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja  Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons.
Sēdē nepiedalījās deputāts Indriķis Vēveris, kas atradās 
ārpus Latvijas.

Darba kārtībā bija iekļauti Pašvaldības policijas 
priekšnieka Jāņa Kozuliņa ziņojums  par darbu 2017. gadā 
un Tērvetes novada domes izpilddirektora ziņojums.

Pašvaldības policijas priekšnieka Jāņa 
Kozuliņa 

ziņojums par darbu 2017. gadā
 Tērvetes novada Pašvaldības 

policija ir Tērvetes novada pašvaldības 
pakļautības iestāde, kuras pamatuzdevumi ir: 
 - likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana,

 - kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada 
domes lēmumi un noteikumi,

- savas kompetences ietvaros administratīvo 
pārkāpumu lietvedības kārtošana, 

- palīdzības sniegšana un sadarbība ar Valsts 
policiju jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 
noziedzības apkarošanu.
* 2017. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: 
priekšnieks Jānis Kozuliņš un vecākais inspektors Ēriks 
Zandersons. 

* Apkalpojamās teritorijas platība ir 223,81km² 
ar 3582 iedzīvotājiem, uz vienu amatpersonu - 1791 
iedzīvotājs.

 2017. gadā tika regulāri organizēti Tērvetes 
novada pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie 
apmeklējumi, novadītas vairākas lekcijas – diskusijas, 
lai informētu skolēnus un pedagogus par pašvaldības 
policijas darbu, likumpārkāpumu prevenci, tika veiktas 
individuālas pārrunas ar likumpārkāpējiem, risināti citi 
dažāda rakstura  jautājumi.

  2017. gada 5. septembrī Tērvetes novada 
izglītības iestādēs sadarbībā ar Ceļu policiju, 
Nepilngadīgo lietu inspekciju, Tērvetes ugunsdzēsēju 
komandu un Sarkanā krusta Dobeles nodaļas 
brīvprātīgajiem skolēniem tika organizēta DROŠĪBAS 
DIENA.

 Aizvadīti vairāki lieli pasākumi, kuros tika 
nodrošināta sabiedriskā kārtība:

- Latvijas mēroga vairāku dienu pasākums 
“Traktordienas 2017” Tērvetē,

- Tērvetes novada svētki,
- Zemgaļu svētki Tērvetē 2017.
 Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas 

Administratīvā pārkāpumu kodeksa gada laikā sastādīti 
36 administratīvie pārkāpuma protokoli. 

 Par Tērvetes novada saistošo noteikumu 
neievērošanu – 2 administratīvie pārkāpuma protokoli.

 Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz 

īpašumu sakopšanu. Apsekojot visu Tērvetes 
novadu, izzinot īpašumus un tos īpašniekus, 
kas savlaicīgi nav sakopuši savus īpašumus, tika 
izteikti gan mutiski, gan rakstiski brīdinājumi. 
Par šādu pārkāpumu ir sastādīti  2 administratīvā 
pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes novada saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas un 
sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”.

 Tērvetes novada pašvaldības policijā 2017. 
gadā:
yy Saņemti: 51 iedzīvotāju iesniegums un sūdzības, 222 

izsaukumi uz notikuma vietām, 
yy Reģistrēti: 15 izteiktie aizrādījumi par saistošo no-

teikumu un Latvijas       Administratīvā pārkāpuma 
kodeksa neievērošanu,

yy Nogādātas uz medicīnisko iestādi vai dzīves vietu 
15 personas, kas bija zaudējušas spēju patstāvīgi 
pārvietoties. 
 Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas 

medicīnisko atskurbtuvi 2017. gadā no Tērvetes novada 
tika nogādātas 7 personas. Par sniegto pakalpojumu 
samaksāti EUR 232,24.

 Nedaudz samazinājies ir nepilngadīgo 
smēķētāju skaits. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā 
netikuma piekopšanu tika sastādīti protokoli trim 
nepilngadīgām personām, 2014.gadā - 15, 2015.gadā – 4 
un 2016. gadā - 12, tad 2017.gadā 9 personām.

 Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos 
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī sastādīti: 2013. gadā 
– 9 protokoli;  2014. gadā – 15; 2015. gadā – 6; 2016. 
gadā – 13 un 2017. gadā – 13 protokoli

 Dzīvnieku patversmēs nogādāti klaiņojoši 
mājdzīvnieki: 

- 5 suņi, t.sk. 4 suņi uz Saldus dzīvnieku patversmi, 
kas izmaksāja EUR 672,32. Savukārt uz Bauskas 
dzīvnieku patversmi nogādāts 1 suns, par pakalpojumu 
samaksāti EUR 44,09.

- 8 kaķi, t.sk. 4 kaķi uz Saldus dzīvnieku patversmi 
- par pakalpojumu samaksāti EUR 333,28, savukārt uz 
Bauskas dzīvnieku patversmi nogādāta viena kaķene un 
trīs kaķēni - par pakalpojumu samaksāti EUR 44,09. 

2017. gadā par klaiņojošu dzīvnieku nogādāšanu uz 
dzīvnieku patversmi kopā samaksāti EUR 1093,77. 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums 

par darbu 2018. gada janvārī 
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2017. gada 

4. ceturksnī  
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 381 

317 EUR  izpilde uz 2017. gada 31. decembri ir 5 328 
774 EUR, kas sastāda  99 %. 

Tai skaitā :
yy nodokļu ieņēmumu plāna izpilde  sastāda 100 %,
yy nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde ir 99 %. 
yy maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 

izpilde ir 97 %,
yy valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde 

ir 99 %.

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 92 %, 
jeb izlietoti 5 121 423 EUR no plānotiem 5 582 762 EUR. 
No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem izlietoti 4 181 
822 EUR jeb 91 %,  bet kapitāliem izdevumiem 939 601 
EUR, kas sastāda 94 % no plānotiem izdevumiem.

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 1 244 128 EUR. 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 
2017. gadam ir 160 907 EUR, uz 31. decembri izpildīts 
par 99 % jeb ieskaitīti  158 815 EUR. 

Speciālā budžeta izdevumu plāns 2017. gadam ir 
230 686 EUR, (t.sk. ceļiem  190 135 EUR) izpilde ir 73 %. 

Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas 
kontā sastāda 59 949 EUR.

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas 
līdzekļu atlikums ir 8 507 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2017. 
gada 31. decembri sastāda 2  091 751 EUR. No gada 
sākuma pamatsummas atmaksa sastāda 346 385 EUR 
apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 31. 
decembri sastāda 5 211 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Pašvaldības autoceļu izlietojums 2017. gadā 

sastāda 138 394 EUR, t.sk.:
yy Augstkalnes pagastā 42 304 EUR,
yy Apgaismojuma ierīkošana ceļš Au 14  Augstkalnes 

pagastā 2691 EUR,
yy Bukaišu pagastā 20 774 EUR,
yy Tērvetes pagastā 72 625 EUR,

 2. janvārī  noslēdzās cenu aptauja par tehniskā 
projekta izstrādi Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas 
apkures, ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanai. 
Tika saņemti trīs projektēšanas firmu piedāvājumi - SIA 
“SWS” par 3920 EUR, SIA “Ģirta Grūbes būvniecības 
birojs» par 3900 EUR un SIA “Inženiera A. Upmača 
birojs” piedāvāja projektēt par 3500 EUR, bez PVN. 
Rezultātā 10. janvārī tika noslēgts  pakalpojuma līgums 
ar SIA “ Inženiera A. Upmača birojs” par augstāk minēto 
summu. Līgums paredz projekta dokumentācijas izstrādi 
veikt 3 mēnešu laikā. 

 2. janvārī noslēdzās atklātais konkurss 
“Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības 
transporta vajadzībām”. Tika saņemts tikai viens 
piedāvājums no SIA “ASTARTE-NAFTA” par kopējo 
summu 57 034 EUR, bez PVN. DUS piedāvātā atlaide 
katram nopirktajam degvielas litram ir 0,0537 EUR, 
bez PVN. Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegto 
piedāvājumu, atzina to par atbilstošu konkursa nolikumā 
izvirzītajām prasībām, tādējādi 22. janvārī noslēgts 
līgums ar SIA “ASTARTE-NAFTA” par degvielas piegādi 
pašvaldības transporta vajadzībām.

 16. janvārī tika izsludināts atklātais konkurss 
“Pārtikas produktu iegāde”, kas paredz pārtikas produktu 
piegādi Tērvetes novada izglītības iestādēm turpmāko 
12 mēnešu periodā. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 
iepirkumu daļās. Pretendentiem ir tiesības pieteikties 
uz katru iepirkuma daļu atsevišķi. Piedāvājumi bija 
jāiesniedz līdz 6. februārim.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja:
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. 

marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto 
iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums””,

Saistošos noteikumus Nr.1 “Par sociālajiem 
pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā”.

Saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījums Tērvetes 
novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””.

Domes sēdē apstiprinātie dokumenti tiek nosūtīti 
saskaņošanai uz Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju. Ja atzinumā ministrija nebūs 
izteikusi iebildumus par pieņemto saistošo noteikumu 
tiesiskumu, tie tiks publicēti  izdevumā „Laikam Līdzi”, 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, un 
tiks nodrošināta saistošo noteikumu pieejamība Tērvetes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu 
pārvaldēs.

PAR DELEĢĒŠANAS LĪGUMU SLĒGŠANU
Dome lēma deleģēt  līdz 2018. gada 31. decembrim 

Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldi veikt 
sekojošas Tērvetes novada pašvaldības izglītības 
funkcijas: 

1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju 
Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
audzēkņiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības 
organizētajās izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, 
centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs, projektos 
un sporta sacensībās; 

2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 
pieejamību Tērvetes novada pašvaldības bērniem; 

3. organizēt Tērvetes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, 
koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot 
un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un 
pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības 
kursus, seminārus un pieredzes apmaiņu.

Dome slēdza līgumu ar Dobeles novada Kultūras un 
sporta pārvaldi par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas 
kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 
finansēšanu. Līgums noslēgts uz vienu gadu ar darbības 
termiņu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. 
decembrim. 

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Dome izskatīja un lēma septiņos gadījumos par 

pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā. 
Lēmums tika pieņemts par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Lejas Stēguļi” 
sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu

Īstenots projekts pašvaldības grants ceļu pārbūvē

Projekta ietvaros tika pārbūvēts pašvaldības autoceļš 
Au49 “Jaunzemji – ceļš Nr.1” Augstkalnes pagastā. Ceļa 
kopējais garums – 1,209 kilometri. Autoceļa Au49 trase 
virzīta pa privātiem īpašumiem. Ceļš nepieciešams 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai, jo tam ir 
būtiska nozīme kā stratēģiski nozīmīgu pašvaldības un 
reģionālo autoceļu P95 un valsts vietējo autoceļu V1056 
savienojošam posmam.

Saskaņā ar pašvaldības veikto iepirkumu ceļa 
rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ceļu būvniecības 
sabiedrība „Igate””.

Ceļam Au49 bija nepieciešama pārbūve, lai 
nodrošinātu tā ekspluatāciju ilgstošā laika periodā un 
atvieglotu tā ikdienas uzturēšanu.

Ceļa stāvokļa raksturojums, uzsākot darbus: esošais 
ceļš savieno divus pašvaldības ceļus Au1 un Au15. Ceļš 
ir vienā līmenī ar lauku, dažviet arī zem, un praktiski 

bez pamatnes. Grāvju un caurteku nav. Esošos kokus 
uztur kārtībā zemes īpašnieks, to ciršana nav paredzēta. 
Nepieciešamības gadījumā var noņemt krūmu 
apaugumu. Nobraukšana no ceļa uz laukiem organizēta 
patvaļīgi. Esošā drenāžas sistēma visā piegulošā teritorijā.

Darbi veikti projekta „Pašvaldības ceļa Au49 
pārbūve” Nr. 17-06-A00702-000074 ietvaros ar ELFLA 
atbalstu. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
206 383,80, t.sk. Tērvetes novada domes līdzfinansējums 
EUR 20 638,38.

Tērvetes novada teritorija ir 224,242 km2. Autoceļu 
kopgarums ir 179,672 km. Ceļu tīkla vidējais blīvums 
Tērvetes novadā ir 0,8 km uz 1 km2.
Objekta nodots ekspluatācijā 2017. gada decembrī.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

ATGĀDINĀM par sadzīves atkritumu (SA) atbildīgu 
apsaimniekošanas kārtības ievērošanu!
yy SA konteineros atkritumi ir jāievieto atkritumu mai-

sos, kas ir jāaizsien!
yy Konteinera vākam ir jābūt aiztaisītam!
yy Ja konteinera vāks nav pilnībā aizvērts, tad SA virs 

konteinera malas tiek uzskatīts par papildus apjo-
mu 25% apmērā no konteinera tilpuma, par to tiek 
piemērota papildus samaksa!

yy Pie SA konteineriem novietotos atkritumus vai mai-
sus apsaimniekotājs nevāc!
ŠĶIROSIM atkritumus, lai samazinātu ikmēneša 

maksājumus! 
Lai atkritumi nonāktu līdz pārstrādei, tiem ir jābūt 

bez pārtikas vai kādiem citiem produktu atlikumiem, 
iepakojums ir jāsaplacina.

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. 

IEVĒRĪBAI!
Ja tiks konstatēts fakts, ka sadzīves atkritumu 

konteineros atkritumus izmet svešas personas, tām 
tiks piemērots Administratīvais sods!

IZMAIŅAS!
Informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa 

palielināšanos ar 2018. gada 1. janvāra atkritumu 
apsaimniekošanas maksa par 1m3 sastāda 14,30 bez 
PVN.  

Ja pēdējo četru gadu laikā neesi mainījis 
ūdens skaitītāju, tas jāizdara tagad!

Ņemot vērā 2007. gada 9. janvāra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 40 «Noteikumi par valsts 
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas 
līdzekļu sarakstu» pielikuma 4.4. punktu,  ūdens 
patēriņa skaitītāji jāpārbauda (jāverificē) reizi 
četros gados, tādēļ 

aicinām līdz 2018. gada 1. maijam
visiem privātmāju īpašniekiem, 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

īpašniekiem un īrniekiem
veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret 

verificētiem skaitītājiem.

Lai skaitītāju nomaiņa iekļautos zemāk 
norādītajā cenā, iesakām apvienoties dzīvojamās 
mājas iedzīvotājiem kā arī privātmāju īpašniekiem 
vienlaicīgai ūdens skaitītāju nomaiņai. 

Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens skaitītāja 
maiņas akta vienu eksemplāru obligāti jāiesniedz 
pagasta pārvaldē vai Tērvetes novada domē. 

Pakalpojumu sniedz:
Sertificēts meistars Igors Kisners, tālr. 

29102654 
Strādā izdevīgā laikā priekš klienta un 

brīvdienās. 
Viena skaitītāja nomaiņa – 8 EUR   

Inese Dzene,
Komunālā dienesta nodaļas vadītāja 

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti. 
REZULTĀTĀ

Tērvetes novada dome lūdz iedzīvotājus, kas
KOMUNĀLO MAKSĀJUMU un NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

rēķinus jau saņem Jūsu norādītajās e-pasta adresēs,
ar iesniegumu līdz 2018. gada 1. maijam vērsties pie pašvaldības,

izsakot vēlmi saņemt arī turpmāk iepriekšminēto maksājumu aprēķinus Jūsu norādītajā 
e – pasta adresē. Par abiem maksājumiem rakstāms viens iesniegums, kas  apliecināts ar parakstu 

un adresēts Tērvetes novada domei.
Informējam, ka iesniegumus skenētā veidā, kur redzams personas paraksts, var sūtīt uz e – pasta 

adresi: tervetesnd@tervetesnd.lv   
Tērvetes novada dome



Domes sēde

2018. gada 1. februārī tika sasaukta Tērvetes novada domes ārkārtas sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti. 
Darba kārtībā bija iekļauti divi jautājumi:  

1. Tērvetes novada investīciju plāna 2014.-2018. gadam 
precizēšana,

2. Saistošo noteikumu Nr. 3 ”Tērvetes novada pašvaldības 
budžets 2018.gadam”  apstiprināšanu. 

Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta paskaidrojuma raksts

Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 
Daces Reinikas ziņojums

..Tērvetes novadā uz 2018. gada 1. janvāri deklarēti 
3524 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba līmenis uz 2018. 
gada 1. janvāri ir 5,8 % , kas ir par 1,7 % mazāks kā uz  
2017. gada 1. janvāri,  teritorijas platība sastāda 22 424,2 
ha. 

2018. gada budžeta prioritātes: izglītība, sabiedriskās 
infrastruktūras uzlabošana, vides sakārtošana. 

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti 
ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas 
dokumentos: ..Tērvetes novada Attīstības programma 
2012.-2018.gadam, ..Tērvetes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam. 2018. gada 1. 
februāra domes sēdē veikti precizējumi Tērvetes novada 
investīciju plānā 2014.-2018. gadam. 

Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos 
.. ir noteikti šādi pašvaldības stratēģiskie attīstības mērķi: 

I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība.
II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide.
III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība.
Tērvetes novada attīstībai ir izvirzītas 3 ilgtermiņa 

prioritātes: 
1. Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, 

sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpoju-
mi, un droša dzīves vide;   

2. Modernas transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, 
siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu 
aizsardzību un attīstību nākotnē; 

3. Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, 
attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, 
efektīva publiskā pārvalde, radoša, sadarbībai atvērta 
sabiedrība.   
Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos 

mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā 
noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta 
līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. 2018. 
gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 
2014.-2018. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu 
īstenošanā:

 EUR 48400 plānoti apkures un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcijai Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkā; 

 EUR 122500 plānoti multifunkcionāla  sporta 
laukuma izbūvei pie Augstkalnes vidusskolas;

 EUR 28000 plānots gājēju celiņa izbūvei no 
Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” 
līdz Augstkalnes vidusskolai;

 EUR 85000 plānots garāžu ēkas Zelmeņos 
(atrodas garāžas, noliktavas, ugunsdzēsības dienesta 
telpas) remonts, nomainot ēkas jumtu, durvis, veicot 
fasādes sakārtošanas darbus.

 Pēc 2016. gadā izstrādātas tehniskās 
dokumentācijas plānots veikt Tērvetes kultūras nama/
administratīvās ēkas „Zelmeņi” siltināšanas II kārtu  EUR 
185266 apmērā. Ēka ir multifunkcionāla  un sabiedriska, 
jo tajā atrodas Tērvetes novada kultūras nams, bibliotēka, 
Tērvetes novada pašvaldības administrācija, pasts un  
veikals; 

 EUR 28000 plānots Tērvetes novada kultūras 
nama foajē un palīgtelpu remontam;

 EUR 6000 plānots automašīnu stāvlaukuma 
paplašināšanai pie pašvaldības dzīvojamās mājas 
“Labrenči”;  

 EUR 4200 plānots ģimenes atbalsta centra 
“Bērnu pasaule”, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā 
“Labrenči”, remontam;

 EUR 18000 multifunkcionālā mini traktoriņa 
iegādei  komunālās nodaļas vajadzībām; 

 EUR 40000 jaunizveidotā piebraucamā ceļa 
gar pirmsskolas grupu ”Sprīdītis”  cietā seguma izbūvei;

 EUR 20000 piebraucamā ceļa gar Tērvetes 
pagasta pārvaldi sakārtošanai;

 Annas Brigaderes pamatskolas klašu 
remontiem plānots EUR 6000, interaktīvās tāfeles un 
datoru iegādei- EUR 3200, inventāram un tautas tērpiem 
– EUR 3200, pirmsskolas grupas ”Sprīdītis” rotaļlaukuma 
elementiem - EUR 3200, dažādam inventāram-EUR 
9570; 

 Sporta inventāra iegādei sporta nodaļas 
vajadzībām - EUR 3555;

 2018.gadā plānots uzstādīt videonovērošanas 
sistēmu Zelmeņos, paredzot finansējumu  EUR 2250,  un  
Augstkalnes pagastā,  paredzot  finansējumu  EUR 8000; 

 Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta 
vajadzībām EUR 6900 plānoti elpošanas aparātu iegādei, 
EUR 1500- spectērpiem, EUR 1600 piekabes iegādei; 

 EUR 18000 plānots Tērvetes novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei;

 EUR 6000 plānots koka kāpņu  un kokā kalta 
uzraksta uzstādīšanai Tērvetes pilskalnā;

 EUR 1000 plānots tūrisma informācijas stenda 
izgatavošanai un uzstādīšanai Augstkalnē;

 EUR 1100 grāmatu iegādei katrai bibliotēkai  
(kopā EUR 4400);

 EUR 20 000 apmērā  plānots  novirzīt SAC 
”Tērvete” ēku uzturēšanai;

 Lai sniegtu atbalstu NVO darbībai un 
iedzīvotāju iniciatīvām, Tērvetes novada domes projektu 
konkursam „Mēs – Tērvetes novadam” 2018. gada 
budžetā ieplānoti EUR 5000.

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam ietvaros plānots īstenot  gājēju ceļa un 
stāvlaukuma atjaunošanu  Tērvetes kapos.  Darbu gaitā 
plānots izbūvēt gājēju ceļa segumu, kombinējot vecinātus 
skalotā bruģa akmeņus un akmeņus no demontētā vecā 
bruģa. Tiks izbūvētas ūdens notekas gar gājēju ceļu 
un atjaunots stāvlaukuma grants segums, kā arī pie 
stāvlaukuma izvietots informatīvs stends par Tērvetes 
kapu vēsturi, Kalnamuižas baznīcu un Pālēnu kapliču.  
Projekta plānotā kopsumma EUR 38000;

 2018.gadā turpinās budžeta ieguldījumi 
pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā visā 
novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts  
finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā 

tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) 
būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas 
ietvaros 2018. gadā tiks pārbūvēti autoceļa posmi - TE-
67 “Dūņu Trīņi- Lakstīgalas” 1,27 km garumā un BU-1 
”Stūrīši –Mednieki” 2,2 km garumā, kā arī izbūvēta 
jauna, atsevišķa piebrauktuve no valsts auto ceļa Bauska- 
Dobele gar pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis” uz 
A/S ”Agrofirma Tērvete” biroju. Paredzamās būvdarbu 
kopējās izmaksas EUR 400 000;

 Atbilstoši SAM 3.3.1. prasībām “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai”, plānota  pašvaldības ceļu 
Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana, nodrošinot 
ceļu ekspluatācijai nepieciešamo grāvju, caurteku un 
nomaļu izbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām,  par 
kopsummu EUR 210 tūkst.;

 2018.gadā turpinās ES fondu darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 
ietvaros projekta „PROTI un DARI!” īstenošana. 2018. 
gada plānotais finansējums projektam EUR 9400;

 SAC “Tērvete” budžetā EUR 12000 plānoti ēkas 
“Mežmalieši” video novērošanas sistēmas uzstādīšanai, 
EUR 10000 augšējo stāvu balkonu hidroizolācijai, EUR 
- 35000 – stāvvadu nomaiņai. Sakarā ar bērnu nodaļas 
slēgšanu un veco ļaužu nodaļas paplašināšanos budžetā 
plānoti līdzekļi inventāra iegādei veco ļaužu nodaļai EUR 
12 478.

Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Tērvetes novada 
pašvaldības 2018. gada budžetu:

Saskaņā ar valdības lēmumu no 01.01.2018. 
palielināta minimālā darba alga no 380 EUR uz 430 
EUR mēnesī. No 01.01.2018. palielināta darba alga tiem 
domes un SAC ”Tērvete” darbiniekiem, kuriem uz šo 
datumu tā nesasniedza minimālās algas apmēru.   

2018. gada budžets dod iespēju domei uzturēt 
pašvaldības pakļautības institūcijas un  pildīt pašvaldības 
funkcijas. Naudas līdzekļiem palielinoties, rodas iespēja 
tos ieguldīt  novada attīstībā,  kā arī  no 01.02.2018. 
palielināt darba algu pārējiem darbiniekiem, piemērojot 
minimālās algas pieauguma apmēru (50,00 euro), taču 
nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas grupas 
maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums no 
01.02.2018., nepārsniedzot 10%  no mēnešalgas, ir 
plānots arī  SAC ”Tērvete” darbiniekiem.  

Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas 
atmaksai paredzēti  147 608 euro:
yy Sporta halle - 36 871 euro
yy PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārta - 7 911 euro
yy PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks. - 

9 904 euro
yy Augstkalnes vsk. internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana – 12 683 euro
yy PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 2.kārta – 34 226 euro
yy Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, 

Bukaišu un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā – 
2 137 euro

yy Publiskās teritorijas apgaismojuma izbūve – 11 014 
euro

yy Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas 

apgaismojuma infrastruktūras izbūve – 6 481 euro
yy A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve – 19 931euro
yy Kroņauces stadiona pārbūve – 3 024 euro
yy Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve – 1 259 euro
yy Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve – 2 167 euro

Tērvetes novada domes pamatbudžeta ieņēmumus 
veido 3 641 924 euro:
yy nodokļu ieņēmumi – 2 340 434 euro (iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 1 835 746 euro, nekustamā 
īpašuma nodoklis 504 688 euro);

yy nenodokļu ieņēmumi – 32 370 euro (ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas 
un naudas sodi u.c.);

yy budžeta iestāžu ieņēmumi – 314 505 euro (ieņēmumi 
no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi);

yy transfertu  ieņēmumi – 954 615 euro (mērķdotācijas 
un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums 
projektu īstenošanai).

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 
4 058 955 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām 
funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:
yy vispārējie valdības dienesti – 13 % no domes 

pamatbudžeta izdevumiem (administrācija, pa-
gastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu 
maksājumi);

yy sabiedriskā kārtība un drošība – 4 % (pašvaldības 
policija, apsardze, ugunsdzēsības dienests);

yy ekonomiskā darbība – 1 % (būvvalde, objektu 
privatizācija);

yy vides aizsardzība – 2 % (notekūdeņu attīrīšana, at-
kritumu savākšana);

yy pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
– 26,5 % (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apga-
ismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);

yy atpūta un kultūra – 16 % (sports, bibliotēkas, 
kultūra, projekti);

yy izglītība – 30 % (skolas, pirmsskolas grupas, skol-
nieku autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā);

yy sociālā aizsardzība – 7,5 % (bāriņtiesa, pabalsti, 
sociālais dienests, norēķini par sociālo aprūpi).

Pašvaldības 2018.gada saistību kopsumma veidojas 
no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas 
grafikiem aizņēmumu pamatsummas 147 608 euro un 
procentu maksājuma 10 778 euro apmērā. 

2018. gadā aizņēmumu saņemšana plānota: 
yy pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) 

asfaltēšanai;
yy piebraucamā ceļa izbūvei AS „Agrofirma Tērvete” 

birojam;
yy pašvaldības autoceļa Bu-1 (Stūrīši – Mednieki) 

pārbūvei’;
yy pašvaldības autoceļa Te-67 (Dūņu Trīņi – 

Lakstīgalas) pārbūvei.
Pašvaldības saistības 2018. gadā, ievērtējot 

esošos aizņēmuma līgumus un plānoto aizņēmumu, 
prognozējas līdz 4 %.  

Ziņojums publicēts saīsinātā formātā.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste.
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams 

www.tervetesnovads.lv

Tērvetes novada 
izglītības iestāžu vecāki 

tiek aicināti uz izglītojošu 
semināru!

Seminārs tiek īstenots PROJEKTA 
“SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES 

CENTRA ORGANIZĒTI VIETĒJA 
MĒROGA PASĀKUMI SABIEDRĪBAS 

VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN SLIMĪBU 
PROFILAKSEI 14 PAŠVALDĪBĀS” 

ietvaros (ID NR. 9.2.4.2/16/1/1060)

Seminārus vadīs psiholoģe 
psihoterapeite Benita Griškevičanārs

Semināri norisināsies
trešdien, 14.februārī,

Annas Brigaderes pamatskolā no 
plkst. 16:00 līdz 18:00

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Maija Klāsupa, tālrunis 29337050, 

e-pasts: maija.klasupa@inbox.lv

ceturtdien, 15.februārī
Augstkalnes vidusskolā no plkst. 18:00 līdz 20:00

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Ieva Krūmiņa, tālrunis 63729459, 

e-pasts: augstkalnes.vsk@skolas.zemgale.lv   

PATEICĪBA LĪDZCILVĒKIEM
Vislielākā pateicība visiem līdzcilvēkiem, 

īpaši Meiru ģimenei Augstkalnē, kas palīdzēja 
likvidēt ugunsgrēka sekas. Paldies SAC “Tērvete” 
darbiniekiem un kolēģiem, skolotājai Rudītei 
Dudei, Augstkalnes vidusskolas 4. klases skolēnu 
vecākiem un audzinātājai Sandrai Vasilei, 
personīgi Mārītei Lejniecei un Tērvetes novada 
domei par sniegto palīdzību ugunsgrēka seku 
likvidēšanā. 

Kārkliņu ģimene

Pašvaldības policija informē
Ar 2018. gada 1. janvāri Tērvetes novadā ir 

nomainījies Valsts policijas Kārtības policijas 
nodaļas inspektors. Uz laiku šo amatu pildīs 
inspektore Tatjana Šivjana.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 
63702204 vai vērsties dežūrdaļā pa tālruni 110. 

ATGĀDINĀJUMS!
Sākoties sniegotam un vēsam laikam, sāk 

pakāpeniski aizsalt ūdenstilpnes. Cien. Vecāki! 
PIESKATĪSIM savus BĒRNUS, lai neuzmanības 
vai vieglprātības dēļ nenonāktu nelaimē, jo 
sniegainā laikā ir grūti noteikt ledus biezumu! 

IZVAIRĪSIMIES NO NELAIMĒM!  
Jānis Kozuliņš,

Pašvaldības policijas priekšnieks

Izgriez un pieliec redzamā vietā!
Tālruņa numuri, kas jāzina katram ģimenes loceklim!

Informācija apkopota pēc Labklājības ministrijas aicinājuma.

KUR VĒRSTIES PĒC PALĪDZĪBAS?
 113 neatliekamā medicīniskā palīdzība

 112 glābšanas dienesta tālrunis, pa kuru var izsaukt 
ugunsdzēsējus un policiju, ja nepieciešams savienot ar 
neatliekamo medicīnisko palīdzību

 29234283 Tērvetes ugunsdzēsēju komandas tālrunis

 110 Valsts policijas tālrunis, kad nepieciešama tūlītēja policijas 
palīdzība

 20280114 Tērvetes novada pašvaldības policija, kad nepieciešama 
palīdzība kārtības ieviešanai Tērvetes novada 
administratīvajā teritorijā

 66016001 Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvais 
tālrunis, kur lūgt medicīniskus padomus par pēkšņām 
veselības problēmām (darba dienās no pl. 17.00 – 8.00, 
brīvdienās visu diennakti)

 67014595 Latvijas infektoloģijas centra diennakts uzziņas tālrunis

 116111 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un 
pusaudžu uzticības tālrunis

_______________ Mammas tālrunis
_______________ Tēta tālrunis

_______________  



Tērvetes novada pasākumu plāns – 2018 Dažādi

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, papildinājumi.
Sekojiet informācijai Tērvetes novada mājas lapā  http://www.tervetesnovads.lv/ , informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”

Kontaktinformācija: 29330689 (Viktors Strapcāns), 26413219 (Ineta Strazdiņa)

19. janvāris Barikāžu atceres dienai veltīts kinoseanss Tērvetes novada k/n

27. janvāris Tērvetes novada pašdarbības kolektīvu sporta spēles Sporta halle

10. februāris Vidējās paaudzes  deju kolektīvu sadancis 
“Priecīgi, sirsnīgi, lustīgi un laimīgi..” Tērvetes novada k/n

14. februāris Ērika Hānberga grāmatas “Mana Tērvetes ieelpa” atvēršanas svētki Tērvete

17. februāris Koru koncerts “Ar dziesmu plaukstā”. 
Jauktā kora “Tērvete”  40. jubilejas vakars Tērvetes novada k/n

23. februāris Folkloristes un mūziķes, Tērvetes novada folkloras kopas vadītājas 
Andas Ābeles autorvakars Tērvetes novada k/n

10. marts
“Rodi iedvesmu Tērvetē” –Tērvetes novada iedzīvotāju hobiju, 
interešu izstāde, pašdarbības kolektīvu koncerts, radošās darbnīcas, 
amatnieku tirdziņš

Tērvetes novada k/n

17. marts Mazais tērvetnieks- 2017 Tērvetes novada k/n

17. marts Ģimeņu diena “Cibric, cibric uz mežu” LVM dabas parkā Tērvetē

23. marts “Teātris un Es” izrāde bērniem “Kā kļūt par varoni”,  
anekdošu šovs pieaugušajiem “Briseles kāposti” Tērvetes novada k/n

25. marts Piemiņas pasākums Augstkalnē Augstkalne

25. marts Zemes stunda Augstkalne

27. marts Teātra diena Tērvetes novada izglītības iestāžu teātra pulciņi 
(nodarbības+ izrāde) Tērvetes novada k/n

29. marts Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts-skate 
EJAM SAULI RITINĀT Tērvetes novada k/n

1. aprīlis  LIELDIENAS (pie Klosterkalna ) Tērvete

1. aprīlis Lieldienu pasākums Augstkalne

1. aprīlis Krāsainās Lieldienas LVM dabas parkā Tērvetē

7. aprīlis Jauniešu deju kolektīvu sadancis Tērvetes novada k/n

13. aprīlis Tērvetes novada pirmsskolas izglītības iestāžu interešu pulciņu 
koncerts-skate EJAM SAULI RITINĀT Tērvetes novada k/n

14. aprīlis Tērvetes meža Stirnu buks LVM dabas parkā Tērvetē

30. aprīlis Valpurģu nakts mistērijas LVM dabas parkā Tērvetē

3. maijs Baltā galdauta svētki novada izglītības iestādēs

4. maijs Baltā galdauta svētki Tērvetes novads

Datums tiks precizēts Ūsiņdiena Tērvetē Tērvete

11. maijs Mātes dienai veltīts pasākums Augstkalne

12. maijs Pasakas modināšana LVM dabas parkā Tērvetē

12.,13. maijs Tulpju svētki  “Viestardi”,Kroņauce

19. maijs “Apskrien Tērvetes novadu!”

25., 26. maijs Latvijas Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē

26.,27. maijs
Fonda “1836” akcijas “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” aktivitātes 
Tērvetes novadā  (1836 km garā tūrisma ceļa apkārt Latvijai 
Leišmalītes ceļa posms )

Tērvetes novads

1. jūnijs Baznīcu nakts Augstkalnes baznīcā Augstkalne

2. jūnijs Bērnu dienas pasākums, Pirmais Mazo tērvetnieku salidojums, 
Estrādes vasaras sezonas atklāšanas balle Tērvetes estrāde

3. jūnijs Augstkalnes pagasta sporta svētki Augstkalne

21. jūnijs Vasaras Saulgrieži Tērvetē Tērvete

21.jūnijs Saulgriežu ugunskuru akcija “Izgaismo Latviju!” Tērvetes novads

Datums tiks precizēts Ielīgošana Bukaišos Bukaiši

22. jūnijs Ielīgošana Augstkalnē Augstkalne

23. jūnijs Līgo balle Tērvetes estrāde

30. jūnijs - 8. jūlijs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīga

14. jūlijs TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI Tērvete

20. jūlijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI 
Klasiskās mūzikas koncerts Augstkalnē Augstkalne

21. jūlijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI Tērvetes estrāde

28. jūlijs Bukaišu pagasta svētki Bukaiši

11.,12. augusts ZEMGAĻU SVĒTKI Tērvetes vēsturiskais centrs

11. augusts 100 dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas  Simtgades 
Zaļumballe  – vienlaicīgi visā Latvijā Tērvetes estrāde

25. augusts Augstkalnes baznīcai 370 Augstkalne

25. augusts LVM dabas parkam Tērvetē – 60! LVM dabas parks Tērvetē

8. septembris Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums Tērvetes vēsturiskais centrs

14. septembris Dzejas dienas Tērvetes novadā Tērvetes novads

22.septembris Labrenča tirgus , “Tērvetes dižoga -2018”   Tērvetes estrādē

22. septembris Meža ražas svētki LVM dabas parkā Tērvetē

23. septembris Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram Augstkalne

28. septembris Senioru vakars Tērvetes novada k/n

13. oktobris Pasakas midzināšana LVM dabas parkā Tērvetē

Datums tiks precizēts Ražas danči 
(Senioru deju kopas “Vārpa” un deju draugu koncerts) Tērvetes novada k/n

3. novembris Pilsētas svētki Čiekurē LVM dabas parkā Tērvetē

11. novembris Lāpu gājiens Augstkalnē Augstkalne

16. novembris LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums - Tērvetes novada 
represēto svinīga tikšanās, koncerts, apbalvojumu pasniegšana, balle Tērvetes novada k/n

18. novembris Svētbrīdis Latvijai Tērvetes estrādē          Tērvetes estrādē

Datums tiks precizēts Valsts svētku pasākums  Augstkalne, Bukaiši

30. novembris Lūgšanu brokastis Tērvetes novads

2. decembris Egles iedegšanas svētki Tērvetes vēsturiskajā centrā Tērvete

Datums tiks precizēts Egles iedegšanas svētki Augstkalnes un Bukaišu pagastos Tērvetes novads

decembris Labrenča Ziemassvētku tirgus  Tērvetes estrāde

8. decembris Tērvetes novada zemnieku, uzņēmēju GADA BALLE Tērvetes novada k/n

22. decembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Tērvetes novada k/n

Datums tiks precizēts Ziemassvētku pasākums bērniem Bukaiši

25. decembris Ziemassvētku balle  Tērvetes novada k/n

LVM dabas parka Tērvetē nemitīgā attīstība
Parka pastāvīgie apmeklētāji ievērojuši, ka 

viens no tūristu iecienītākajiem dabas atpūtas 
objektiem Latvijā gadu no gada turpina attīstīties. 
Ne mazums jaunu lietu tapis arī 2017. gadā. 

Aizvadītajā gadā uzsākta rūķu pilsētas 
Čiekures trīs jaunu kvartālu būvniecība. Jau 
izbūvētajām Mežinieku kvartāla mājiņām un 
rotaļu istabām ar koka klučiem un rūķu mēbelītēm 
pievienosies jauni un krāsaini rūķu namiņi. Šogad 
pavasarī durvis vērs Namdaru un Audēju kvartāli, 
arī Ēstuvītes namiņš. 

Parka piedāvājums šobrīd ir tik plašs, 
ka pa vienu dienu to iepazīt kļūst grūti, tad 
jāplāno naktsmītņu būvniecība. Pagājušā 
gada nogalē sākās laivu bāzes pārbūve līdzās 
Tērvetes ūdenskrātuvei. Tur vērojama neparastu 
mājiņu celtniecība, piknika un atpūtas vietu 
būvniecība. Namiņi, kas izvietoti kokos vai zem 
zemes, naktsmītnes, kas piesaistīs ar savdabību, 
apmeklētājiem būs pieejamas vasaras otrajā pusē. 

Atjaunota ekspozīcija Sēņu mežā – izveidota 
kupla pūpēžu ģimene, sēņu valdniece beka, kā arī 
sviesta beka ar draugu gliemezi un citi. 

Atjaunotas arī divas koka skulptūras Pasaku 
mežā – Ķēkša un Taurētājs. Skulptūru atjaunošanas 
darbus veicis koktēlnieks Ritvars Kalniņš, ar kuru 
izveidojusies laba sadarbība daudzu gadu garumā.

Starp meža ielokā apslēpto Rūķu pilsētu 
Čiekuri un Zvaigžņu taku izbūvētas jaunas, 
aicinošas kāpnes ar 94 pakāpieniem. Trepju 
augšgalā, uz nelielas platformas, izvietoti koka soli 
– vieta, kur mirkli pavērties uz ceļu, kas pievarēts, 
sajūtot meža vidi sev apkārt. Te tagad mērojams 
ērtākais un ātrākais ceļš no rūķu pilsētas Čiekures 
uz Gaisa takām.

Pasaku mežā jaunu veidolu ieguvusi 
Sumpurnīšu ģimene, kas ir tuvākie kaimiņi 
Sila raganiņai. Arī Sila raganiņas valdījumos 
tapušas  brīnumu slotas šūpoles, un Sila 
raganiņas apartamenti. Te savu roku pielikuši 
Koktēlniecības darbnīcas vīri un mākslinieks 
Normunds Stenkevics.

Apmeklētāju iecienītais labirints atrakciju 

laukumā bija savu laiku nokalpojis, tāpēc pērn 
rudens pusē uzsākta jauna būvniecība. Jautājumus 
par šīs konstrukcijas atjaunošanu nodarbināja 
daudzu pastāvīgo apmeklētāju prātus. 

LVM dabas parks Tērvetē šogad notiks divi 
lieli pasākumi, kas ļoti ceram, ka izskanēs Latvijas 
mērogā. 

25. un 26. maijā notiks Meža dienas, un
25. augustā atzīmēsim parka 60. dzimšanas 

dienas svinības.
Neizpaliks dažādas tematiskas aktivitātes 

visa gada garumā. Bez tam apstiprināts Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu projekts “Izpēti Zemgali ar 
velosipēdu!”, kurā iesaistīts arī Žagares reģionālais 
parks. Projekta ietvaros dabas parkā Tērvetē taps 
velosipēdu piedzīvojuma taka un kopīgs pārrobežu 
tūrisma maršruts. 

Gaidām ciemos ikvienu!  
Lilita Kauste,

LVM dabas parka Tērvetē TIC vadītāja

Amatiermākslas kolektīvi ne tikai 
kāpj uz skatuves, bet arī sporto

Starp ikdienas darbiem, koncertiem, 
mēģinājumiem – arī sporta spēles kā kopīgs 
atpūtas mirklis bija nepieciešams visiem novada 
amatiermākslas kolektīviem.  Domājot par sporta 
spēļu aktivitātēm, to saturu un iespējamiem 
veidiem, būtiski bija  padarīt  šo pasākumu pieejamu 
un interesantu ikvienam no dalībniekiem.

Kolektīvi sadalījās mazākās  komandās, katrā 
pa četri. Patīkami, ka komandu sastāvos bija 
arī pašdarbnieku bērni. Uz vietas tika izdomāti 
skanīgi un pat oriģināli komandu nosaukumi un 
tad jau, komandu kapteiņiem, saņemot  kartiņas 
ar uzdevumu secību, sporta spēles varēja sākties. 
Kopā bija jāveic 15 uzdevumi. Par to dauzdveidību  
bija parūpējusies Tērvetes novada sporta nodaļas 
vadītāja Linda Karloviča. Izpausties varēja dažādi 
-  mērķī mešanas sacensībās kā komanda, gan 
atraktīvās sadarbības stafetēs. Bija arī uzdevumi, 
kas pārbaudīja zināšanas par mūsu novadu,  meža 
zvēriem,  graudaugiem, bija jāsaliek puzzle, kā arī 

jāorientējas mūzikā Katra komanda 
izcēlās ar savu individualitāti un 
atraktivitāti. Smaidi un gaviļu saucieni, 
pieveiktā etapa prieks, nepārtrauktā 
rosība un sportiskais azarts - tas viss 
kopā bija kā GALVENĀ SPORTA 
DIENAS BALVA – KOPĀ BŪŠANA. 
Tika pasniegtas arī  taustāmas balviņas, 
jo sacensības paliek sacensības. 
Balvas šoreiz  simboliskas – atribūti, 
kas pielietojami šīs vasaras Dziesmu 
un Deju svētku nedēļā Rīgā. Tika 
suminātas labāko rezultātu sasniegušās 
komandas katrā no 15 uzdevumiem . 
Neizpalika arī atzinība par komandu 

noformējumiem. 
Paldies tiesnešiem, kas šo pasākumu palīdzēja 

organizēt: Loretai Inčai, Maijai Skalbiņai, Karlīnai 
Veidei, Namedai Vilciņai,Inai Lukažei, Kristiānai 
Žekai, Amandai Straksei,Marutai Freibergai, 
Diānai Gerhardei, Samantai Labalaikai, Nikolai 
Ruvai, Sanijai Grinkevičai, Kārlim Krūmiņam, 
Artūram Misulim, Jānim Misulim, Aigaram 
Gorodko, Elvim Jansonam, Agrim Karlovičam, 
Ingrīdai Samohvalovai, Indrai Podiņai, Austrai 
Podniecei, Ivo Čižauskim, Inetai Strazdiņai un 
Viktoram Strapcānam!

Paldies mūsu novada atsaucīgajiem 
amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem! Pēc 
diviem gadiem tiksimies jau III Sporta spēlēs!   

Tērvetes novada pasākumu organizatore 
Ineta Strazdiņa,

Sporta nodaļas vadītāja Linda Karloviča
Vairāk par Sporta spēļu norisi 

www.tervetesnovads.lv/fotogalerija

Jau šobrīd gatavojamies 

MEŽA DIENĀM,
kas 25. un 26. maijā norisināsies 

LVM Dabas parkā Tērvetē!
Tā būs vērienīga izstāde, kas izvietota 

meža vidē un aizņems vairāk nekā 3ha lielu 
teritoriju, piedāvās iespēju tikties ar meža 
nozares profesionāļiem, atraktīvā un izzinošā 
veidā iepazīties ar mūsdienīgiem meža 
apsaimniekošanas principiem.

Darbnīca “No sēklas līdz stādam”, 
arboristu paraugdemonstrējumi, iespēja 
“uzkāpt” kokā īpašā atsaitē, meža 
tehnikas demonstrējumi, meža stādīšanas 
parauglaukumi un moderno tehnoloģiju 
pielietojums mežsaimniecībā mīsies ar 
Koka darbnīcu, loku šaušanu, makšķernieku 
padomiem,  medību suņu izstādi un zemes 
dzīļu izpēti.

Koncerta ietvaros aicināsim uzstāties 
arī Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
pašdarbības kolektīvus. 

Uz tikšanos!  

Visi kultūras kolektīvi šobrīd nopietni gatavojas Latvijas dziesmu un 
deju svētkiem, tādēļ kopīga sportošana bija kā iesildīšanās nopietnam 
darba cēlienam. Vienlaikus šis bija pirmais pasākums, kas tika veltīts 

Latvijas 100 - gadei Tērvetes novadā!


