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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Aicinām piedalīties
Tērvetes novada domes izsludinātajā 
2018. gada projektu konkursā

„Mēs - Tērvetes novadam” 
Maksimālā summa, ko Tērvetes novada 
dome piešķir vienam projektam, ir 1000 
euro.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Tērvetes 
novada domē līdz 2018. gada 13. aprīlim.
Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 
2018.gada 30. novembrim.
Informācija par projektu konkursu un 
iesniedzamajiem dokumentiem atrodama 
Tērvetes novada domes mājas lapā  
www.tervetesnovads.lv sadaļā Projekti/ 
Aktuālie projekti un projektu konkursi.

Informāciju sagatavoja
Tērvetes novada domes projektu koordinatore 

Dace Vācere 

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,

Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

/L.t.dz./

2018. gada 17. martā
pl. 11.00

Tērvetes novada kultūras namā 
“Mazais tērvetnieks - 2017”
Pasākumā publiski tiks godināti 2017. gadā 

dzimušie mazuļi un viņu vecāki!
Pasākums tiks fotografēts, un fotogrāfijas 
var tikt izmantotas Tērvetes novada mājas 

lapā un izdevumā “Laikam līdzi”

Tērvetes novada dome

IESKANDĒTA LIETUVAS SIMTGADE
Ar sarunām un dziesmām lietuviešu valodā jau 
š.g. 9. februārī Dobeles lietuviešu kultūras biedrība 
Dobeles muzejā ieskandināja Lietuvas 100 - gades 
svinības, kas Lietuvas Republikā vērienīgi tika 
atzīmētas tās dzimšanas dienā - 16. februārī.  

No Lietuvas pierobežas- Tērvetes novada – 
lietuviešu biedrību sveica Domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika un Augstkalnes vidusskolas vadības 
pārstāvji - Rudīte Dude un Jānis Izaks. Prieks, ka 
biedrībā aktīvi darbojas arī Tērvetes novadā 
dzīvojošie lietuvieši, kas ar lepnumu teic: “Vēl 
esam saglabājuši savus lietuviešu tautas tērpus!” 
Savukārt 16. februārī Domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika un izpilddirektors Māris Berlands mēroja 
ceļu uz Lietuvas Republiku, lai klātienē sveiktu 
mūsu sadarbības partnerus Jonišķu pašvaldībā 
nozīmīgajos Valsts svētkos.

Februāra ziemas saltumā 
sadziedājām un sadancojām 

Tērvetes novada kultūras namā spītējot 
februāra ziemīgajam aukstumam amatiermākslas 
kolektīvi ražīgi strādā, kā arī organizē un svin 
svētkus.

Mazie Deju svētki – tā  varētu nodēvēt 10. 
februāra vidējās paaudzes deju kolektīva “Avots” 
tradicionālo deju draugu Sadanci “Priecīgi, 
sirsnīgi, lustīgi un laimīgi…”. 

Ar tādam sajūtām šī koncerta dalībnieki deviņi 
deju kolektīvi no Rīgas, Vaives, Džūkstes, Penkules, 
Krimūnām un Tērvetes  iet pretī simtgades lielajam 
notikumam - Dziesmu un Deju svētkiem. 

Jauktais koris “Tērvete” 17. februāra koncertā 
”Ar dziesmu plaukstā” tuvāko draugu lokā 
izdziedāja savu 40. dzimšanas dienu. Kopumā 163 
koristu balsis skanēja gan savos kolektīvos, gan 
varenajā noslēguma kopkorī. Pasākumu kopumā 
varēja dēvēt arī par mazajiem Dziesmu svētkiem. 

Radīt svētkus sev un draugiem - tieši tāda bija 
jauktā kora “Tērvete” vēlēšanās viņu 40. dzimšanas 
dienā!

Tērvetes folkloras kopa “Ceļteka” pirmo reizi 
šogad būs starptautiskā  folkloras festivāla “Baltica 
2018” dalībnieki. Viņu vēlme muzicēt un dziedāt 
nav mazāka par koristiem vai dejotājiem. “Ceļteka” 
jau no kolektīva dibināšanas brīža aktīvi iekļāvusies 
novada kultūras apritē, piešķirot īpašu noskaņu 
gadskārtu svētkiem un svinamām dienām. Kopas 
repertuārā ir ne tikai latviešu folklora. Kolektīva  
vadītājai Andai Ābelei ir savu dziesmu pūrs. 

Tieši viņas autormūzika izskanēja 23. februāra 
koncertā “’Aicinājums” Tērvetes novada kultūras 
namā. Radošā apvienība “Pali” , kas izveidojusies 
apvienojoties Kultūras un mākslas centra “Ŗitums” 
folkloras kopai “Laiva” un ģitāristam Andrejam 
Grimmam, kopā muzicēja ar Tērvetes folkloras 
kopu un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas vecākiem. 

APŅĒMĪBAS PILNI GATAVOJAMIES DZIESMU UN DEJU 
SVĒTKIEM
Februāra norišu klāstā ir vēl kāds notikums 
- mūsu novada 5 amatiermākslas kolektīvu 
dalībnieki ( kopā 114) spēra nozīmīgu soli pretī 
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem – veiksmīgi tika galā ar svētku 
sagatavošanas procesa jauninājumu – elektronisko 
reģistrāciju. Kopumā svētkiem reģistrējušies 
43 252 potenciāli dalībnieki no 118 pašvaldībām. 
Nākamais solis – dalība reģiona skatēs – korim un  
deju kolektīviem tās ir aprīlī. Jo īpaši jātur īkšķi par 
Bukaišu  senioru deju kolektīvu “Vārpa”, kuri vēlas 
piepildīt sapni par piedalīšanos savos pirmajos 
Deju svētkos Rīgā. Amatierteātris “Trīne” ar Ā. 
Alunāna lugu  “Skolotāja tupeles” startē jau 10. 
martā. Lai izdodas!

Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore, 

Vispārējo Dziesmu un Deju svētku koordinatore 
Tērvetes novadā

Ineta Strazdiņa  

Dažādi

Tērvetes novads izstādē Balttour 2018
Laikā no 2. - 4. februārim norisinājās tradicionālā 
izstāde- gadatirgus Balttour 2018 Ķīpsalā. 
Gaumīgajā un skaisti noformētajā Zemgales 
stendā Tērvetes novada tūrisma informācijas 
centra vadītāja Ilona Līduma kopā ar novada 
uzņēmējiem kā ierasti prezentēja tūrisma iespējas 
Tērvetes novadā. 

Ilona Līduma kopā ar Reini Kalniņu no mājas “Tērvetes tauriņi” 
un kopā ar Ināru Jērumu no Tērvetes senvēstures pils.
Šī gada pārsteigums - katram novadam izstrādāta arī sava tūrisma 
pastmarka!

Ērika Hānberga grāmata 
“Mana Tērvetes ieelpa” ir uzsākusi 

ceļu pie lasītājiem Tērvetē
Š.g. 14. februārī trīs dažādas Ērika Hānberga 
tikšanās ar tērvetniekiem bija sava veida atzīšanās 
mīlestībā Tērvetei. Latvijas Mediju preses relīze 
par pasākumu vēsta – 

“Tērvetes ieelpa katram ir sava – kādam tā ir 
teiksmainais parks ar Baltijā augstākajām priedēm, 
kādam takas, kurās var satikt Meža ķēniņu, 
Sprīdīti, Lutausi un Anneli, citam ceļi ved uz 
Annas Brigaderes mājām “Sprīdīši”, vēl kādam – 
uz Tērvetes sanatoriju, ko mūsdienās dēvējam par 
rehabilitācijas centru “Tērvete”. 
Ēriks Hānbergs, pietuvodamies savai 85. jubilejai, 
kopā ar izdevniecību “Latvijas Mediji” klajā laidis 
vēstījumu “Mana Tērvetes ieelpa”, kurā izvērtējoši 
atskatās pagājībā, īpaši atainodams laikposmu, kad 
“nelaimīgumā piedzīvojis laimīgumus”. 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kariet, brāļi, šūpulītes 
Ozoliņa kārtiņām - 

Nāks māsiņas šūpoties 
Visas trejas Lieldieņas.

/L.t.dz./

Lai ikvienā mājā un mūsu sirdīs 
ienāk saulainas un līksmas 

Lieldienas!
LIELDIENAS CAURI TĒRVETES 

NOVADAM RIPOS …
18. martā pl. 14.00
Bukaišu tautas namā
PAVASARA SAULGRIEŽU senās tradīcijas, 
spēles, olu ripināšana un dziesmas kopā ar 
Tērvetes novada folkloras kopu “Ceļteka”
1.aprīlī pl.10.00
Pie Augstkalnes vidusskolas 
(sliktos laika apstākļos- sporta zālē. Padomājiet 
par atbilstošiem maiņas apaviem)
Kopā ar SIA “BRĪNUMU KALĒJI” svinēsim 
Lieldienas!
Aicināti mazi un lieli!
1.aprīlī no pl.11.00 
Tērvetē pie Klosterkalna 
Nāc un skrienies ar Lieldienu zaķi Brenci!
Olu ripināšana, olu kaujas, olu meklēšanas 
sacensības un olu krāsošana būs pa spēkam 
gan mazam, gan lielam.
1.aprīlī no pl. 11.00
LVM dabas parkā Tērvetē
Krāsainās Lieldienas
Lustes kopā ar Čučumuižu un folkloras kopu 
“Leimaņi”, iespēja darboties daudzveidīgās 
radošajās darbnīcās, olu krāsošana, ripinšāna, 
ēšana un citas ološanās! Svētku laikā būs 
skatāma īpašā Olu izstāde. 
1.aprīlī pl. 13.00 
Kroņaucē pie veikala “Mēnestiņš” 
aicinām svinēt
GARŠĪGĀS UN RAIBĀS LIELDIENAS!
Mājražotāju tirdziņš, radošās darbnīcas, olu 
krāsošana, mielasts no lielā zupas katla.
Informāciju apkopoja
Tērvetes novada kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Veselību, spēku un 
pavasarīgu dzīvesprieku no 

sirds vēlam ikvienam 
Tērvetes novada marta 
mēneša jubilāram, kas 

sasniedz nozīmīgu gadskārtu 
savā dzīvē!

 
Sirsnīgi sveicam ikvienu 

marta mēneša jubilāru mūsu 
novadā! ! 

Tērvetes novada dome

Lai vienmēr dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
           (Kornēlija Apškrūma)

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, 

tirāža 1000 eks. Izdevums pieejams Tērvetes 
novada domē, pagasta pārvaldēs un ikvienā 

publiski pieejamā vietā.



Domes sēde

Domes sēdē pieņemtie  lēmumi

2018. gada 22. februārī notika kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja: Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja: lietvede Santa Hibšmane, sēdē piedalījās visi 
deputāti, izņemot Aināru Miķelsonu.

DARBA KĀRTĪBĀ BIJA IEKĻAUTI TRĪS 
ZIŅOJUMI UN 27 LEMJOŠIE JAUTĀJUMI. 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
Baibas Opmanes 

ziņojums par 2017. gadu
 Bāriņtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 

2003. gada janvārī izveidota aizbildnības un aizgādnības 
iestāde, kuras darbības teritorijā ir Tērvetes, Augstkalnes 
un Bukaišu pagasti.

 2017. gadā bāriņtiesā strādāja: bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
(atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā), 3 bāriņtiesas 
locekles un bāriņtiesas sekretāre, atbildīga arī par 
bāriņtiesas arhīvu.

 Galvenie darbības pamatprincipi:
- Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem 

aktiem un publisko tiesību principiem.
- Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā 

esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 
- Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedzam palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādājot par mantojuma 
apsardzību.

 Tērvetes novada bāriņtiesa izdara arī notariālos 
apliecinājumus Tērvetes novada teritorijā deklarētajām 
personām. 2017. gadā izdarīti 148 notariālie 
apliecinājumi, par pakalpojumu iekasēta valsts nodeva  
1151,84 EUR.

 Pārskati:
Papildus esošajām lietām 2017. gada pārskata periodā 
tika ierosinātas 7 jaunas lietas. 

 Darbības:
- Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli atsevišķos 
gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas 
locekļi var pieņemt arī vienpersoniskus lēmumus, kurus 
pieņem mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. 
Šie lēmumi izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesa ne vēlāk kā 
15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas 
sasauc sēdi, lai pieņemtu tālāku koleģiālo lēmumu;
- Veic dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs pēc 
nepieciešamības.
- Sniedz konsultācijas iedzīvotājiem;
- Sniedz atzinumus tiesai pēc pieprasījuma;
- Sniedz prasības pieteikumus tiesai;
- Iesaistās strīdus jautājumu risināšanā;
- Bāriņtiesa pēc nepieciešamības ir pārstāvējusi 
nepilngadīgo un aizgādībā esošo personu intereses 
rajonu tiesās gan Dobelē, gan Jelgavā;
- Piedalījusies organizētajās starpinstitucionālajās 
sanāksmēs sadarbībā ar sociālo dienestu, pašvaldības 
policiju, skolu pārstāvjiem, psihologu un probācijas 
dienestu.
- Sadarbojās ar dažādām institūcijām gan mūsu, gan citās 
pašvaldībās.

 Kopējo un aizgādības lēmumu izpilde 2017. gadā
- Kopā pieņemti 26 lēmumi, 
- Vienpersoniski 1 lēmums,
- 4 personām pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības, 
- 2 personām atjaunotas pārtraukto aizgādības tiesības, 
- 4 personām atjaunotas aizgādības tiesības ar tiesas 
spriedumu. 
* Uzskaitē par bērna atrašanos ārpus ģimenes aprūpē 
pārskata periodā uz 31. decembri ir 20 bērni, no kuriem 
juridiski brīvi – 12, t.sk. audžuģimenē atrodas 2 bērni,  
aizbildnībā - 17 bērni, sociālās aprūpes un audzināšanas 
institūcijās - 1 bērns.
2017. gadā par jaunu ārpus ģimenes (audžuģimene, 
aizbildnība, institūcija) aprūpi bāriņtiesa ir lēmusi 2 
bērniem, abiem ir nodrošināta aprūpe ģimenēs.

 Citu lēmumu uzskaite:
- Ievietošana audžuģimenē – 1 lēmums 1 bērnam;
- Atļauja rīkoties ar bērna mantu - 2 lēmumi 3 bērniem;
- Atļauja ārpusģimenē esošam bērnam ciemoties 
bioloģiskajā ģimenē, robežas šķērsošana – 2 lēmumi 2 
bērniem;
- Atzinums tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu 
vecākiem – 1 lēmums 1 bērnam;
- Prasības sniegšana tiesā par aizgādības tiesību 
atņemšanu bērnu vecākiem – 4 lēmumi 6 bērniem;
- Ģimenes valsts pabalsta izmaksāšana faktiski audzinošai 
personai – 1 lēmums 1 bērnam;
- Uzturēšanās izbeigšana ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā 1 lēmums 1 bērnam;
- Aizbildnības dibināšana, atzinums par piemērotību 
aizbildņa pienākumu pildīšanai 2 lēmumi 1 bērnam;
- Aizbildņa atlaišana un maiņa 2 lēmumi 2 bērniem;
- Brāļu un māsu šķiršana adopcijas gadījumā – 1 lēmums 
4 bērniem;
- Pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu bērnu 
vecākiem – 5 lēmumi 7 personām;
- Viesģimenes statusa piešķiršana – 1 lēmums 1 personai

 Aizbildņu skaits:
- 13 aizbildņi, t.sk. 4 ir bērnu vecvecāki, 3 citi radinieki 
un 6 personas, kas nav bērnu radinieki;
2017. gadā no jauna ir iecelts 1 aizbildnis 1 bērnam, 
un 1 bērnam ir notikusi aizbildņu maiņa. No aizbildņa 
pienākumu pildīšanas likumisku iemeslu dēļ atlaisti 
divi aizbildņi, 2017. gadā Tērvetes novadā nav nevienas 
audžuģimenes.

Sociālā dienesta vadītājas 
Daigas Freidenfeldes 

ziņojums par 2017. gadu
 Tērvetes novada domes Sociālais dienests kā 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējs  
reģistrēts 2009. gadā. 

 Sociālā dienesta uzdevums ir īstenot likumā „Par 
pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi sociālajā jomā, 
nodrošināt sociālo darbu, sociālo palīdzību, psihosociālo 
atbalstu, organizēt sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā 
dzīves vietu deklarējušām personām.

 Sociālais dienests lēmumus pieņem sēdēs,  
2017. gadā notikušas 30 sēdes.

 SOPA sistēmā reģistrēti 452 iesniegumi saistībā 
ar  sociālo pakalpojumu un palīdzības saņemšanu, t.sk. 
170 iesniegumi ir saistībā ar trūcīgas ģimenes izziņas 
saņemšanu.

 Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumam sociālo palīdzību var saņemt tikai 
trūcīgas personas. (Sociālā palīdzība — naudas vai 
mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 
resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst 
līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.) Šo personu 
materiālajam stāvoklim jāatbilst  noteiktiem kritērijiem, 
un naudas līdzekļi uz vienu ģimenes locekli nedrīkst būt 
lielāki par 128,06 EUR.

 Sociālās palīdzības pabalstu izmaksai 2017. gadā 
kopumā izlietoti  20 040 EUR, t.sk.:
• Dzīvokļu pabalstiem – 6724 euro;
• GMI pabalstiem – 2842 euro;
• Pabalstiem bāreņiem – 5409 euro;
• Pabalstiem krīzes situācijā – 908 euro;
• Pabalstiem izglītībai – 3140 euro;
• Pabalstiem aprūpei mājās - 870 euro;
• Pabalstiem atsevišķu situāciju risināšanai 147 euro.

 Pašvaldība var sniegt atbalstu ģimenēm arī tad, 
ja ģimene neatbilst trūcīgas ģimenes statusam. Personu 
loku, kurām ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu  
2017. gadā noteica:
• Tērvetes  novada domes 19.06.2014.  saistošie 

noteikumi Nr.8 «Par pabalstiem krīzes situācijā, 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei», 

• 27.12.2012. saistošie noteikumi Nr.14  
«Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un 
pabalstu apbedīšanas  izdevumiem»,  

• 19.12.2013. saistošie noteikumi Nr. 32 «Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem».

• Pašvaldības pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
2017. gadā izlietoti 15 727 EUR, t.sk.:

• Apbedīšanas pabalstiem – 7844 euro;
• Pabalstiem jaundzimušajiem – 2800 euro;
• “Mazais Tērvetnieks” balvām – 1050 euro;
• Pabalstiem dzīves jubilejās – 475 euro;
• Jauno pensionāru pabalstiem – 600 euro;
• Ziemassvētku konfekšu paciņām – 1710 euro;
• Politiski represēto personu atbalstam – 805 euro;
• Ēdināšanas apmaksāšanai  - 313 euro.

 Ziemassvētku pasākumiem pirmsskolas vecuma 
bērniem un 1. - 4. klašu skolēniem  tika organizētas  
342 paciņas. 

 23 politiski represētās personas apmeklēja 
pasākumu Ikšķilē un Tērvetes novada pašvaldību Valsts 
svētkos.

 Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2017. gadā  
apciemojām 15 personas, kas atzīmēja 85 - 95 gadu 
jubilejas. 

 Tērvetes un Bukaišu pensionāriem bija iespēja 
aizbraukt ekskursijā uz Latgali, apmeklēt Aglonu un 
Maizes muzeju, bet  augstkalnieki  devās uz  Rīgu - 
Nacionālo bibliotēku un Botānisko dārzu.

 Oktobrī tika aizvadīta tradicionālā pensionāru 
balle kopā ar Rumbas kvartetu.

 2017. gadā notikusi sadarbība un informācijas 
apmaiņa starp citām institūcijām un iestādēm:
- ikmēneša pārskatu un atskaišu gatavošana Labklājības 
ministrijai par sociālās palīdzības sniegšanu Tērvetes 
novada pašvaldībā;
- izstrādāts sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns 
2017.-2020. gadam;
- veikti grozījumi saistošajos noteikumos;
- iesaistīšanās VARAM rīkotajā konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība”.

 Sociālā dienesta struktūrvienības ir:
• Ģimenes atbalsta centrs Augstkalnes pagastā – 

nodrošina dušas pakalpojumus un veļas mazgāšanu,
• Ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule” Tērvetes 

pagastā,
• Bērnu pieskatīšanas istaba “Saule” Bukaišu pagastā – 

nodrošina bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, 
lai pilnveidotu sociālās prasmes, paplašinātu viņu 
redzesloku un mazinātu sociālo atstumtību

 NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits 2017. gadā – 
123 (2016. gadā – 164).

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu februārī

 9. februārī noslēdzās iepirkums “Tērvetes 
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”. 
Šogad paredzēts veikt iesēdumu un bedru labošanu 
grants segumos, uzlabotajos grunts ceļos ar smilti un 
grants-šķembu maisījumu, atjaunot ceļu greiderējamo 
kārtu ar grants-šķembu maisījumu, kā arī veikt bedrīšu 
aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno 
tehnoloģiju, atbilstoši paredzētajam darbu apjomam. 
Tika saņemts viena pretendenta  “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE”” piedāvājums veikt šos darbus par 
150 917 EUR, t. sk. PVN.

Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, konstatēts, 
ka tā atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, tādējādi 
iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar 
pretendentu par minēto summu.

 6. februārī noslēdzās atklātais konkurss 
“Pārtikas produktu iegāde”. Tika saņemti 10 pretendentu 
piedāvājumi. Viena pretendenta piedāvājumu komisija 

neizskatīja, jo bija nokavēts pieteikuma iesniegšanas 
noteiktais laiks.

Pārbaudot pretendentu iesniegto dokumentāciju, 
tika konstatēts, ka piedāvājumi atbilst konkursa nolikuma 
prasībām, tādējādi iepirkumu komisija pieņēma lēmumu 
slēgt iepirkuma līgumus ar šādiem pretendentiem:
- A/S “Tukuma Piens” par iepirkuma priekšmetu “Piens 
un piena produkti”;
- SIA”Kurzemes Gaļsaimnieks” par iepirkuma 
priekšmetiem “Gaļa un gaļas produkti” un “Pusžāvēti un 
kūpināti izstrādājumi no gaļas”;
- SIA”LAKI FRUIT” par iepirkuma priekšmetu “Putnu 
gaļa, putnu gaļas produkti” un “Graudaugi, to produkti, 
konditoreja”;
- SIA “Jelgavas augļi” par iepirkuma priekšmetiem “Olas”, 
“Kartupeļi”, “Dārzeņi”, “Augļi, ogas un to produkti”, 
“Ēdienu piedevas un dzērieni” un “Saldēti augļi un 
dārzeņi”;
- SIA “Lietas MD” par iepirkuma priekšmetu “Zivis un 
akvakultūras produkti”;
- SIA “FUTURUS FOOD” par iepirkuma priekšmetu 
“Pākšaugi, bakalejas preces un eļla”.
Izbeigta iepirkuma procedūra uz iepirkuma priekšmeta 
“Maize”, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

 9. februārī noslēdzās arī iepirkums “Gājēju 
celiņa un auto stāvlaukuma atjaunošana pie Kalnamuižas 
luterāņu baznīcas Tērvetē”, kas saskaņā ar izstrādāto 
apliecinājuma karti paredz izbūvēt vecināta betona 
bruģakmens gājēju celiņus no kapsētas ieejas vārtiem 
līdz baznīcai un kapličai, kā arī paplašināt esošo 
grants seguma auto stāvlaukumu. Uz šo iepirkumu 
bija pieteicies viens pretendents - “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE”” ar piedāvājumu 39 532 EUR, t.sk. 
PVN. Tā kā pretendenta iesniegtajā dokumentācijā 
netika konstatētas neatbilstības iepirkuma nolikuma 
prasībām, tika nolemts slēgt līgumu ar šo pretendentu 
par minēto summu.

 30. janvārī noslēgti divi projektēšanas 
pakalpojuma līgumi  ar SIA “RŪĶIS AG”. Viena līguma 
ietvaros tiks izstrādāta apliecinājuma karte bruģēta 
gājēju celiņa izbūvei no bērnudārza ēkas “Zvaniņi” līdz 
valsts ceļam V1056  pie Augstkalnes vidusskolas. Līguma 
summa 968 EUR, t.sk. PVN. 

Otrs līgums paredz izstrādāt tehniskā projekta 
dokumentāciju multifunkcionāla sporta laukuma 
izbūvei pie Augstkalnes vidusskolas. Šī līguma summa ir  
2541 EUR, t. sk. PVN. Abiem līgumiem izpildes termiņš ir  
2 mēneši.

 23. janvārī  tika izsūtīti uzaicinājumi  trim 
firmām SIA “BB Aģentūra”, SIA “Daba ABC” un  SIA 
“WIOS” piedalīties  cenu aptaujā “Informācijas stenda 
izgatavošana un uzstādīšana Tērvetes kapsētā”. 15. 
februārī cenu aptaujas rezultātā, no trim iesūtītajiem 
piedāvājumiem izvēlēts pretendents ar zemāko cenu, SIA 
“BB Aģentūra”, kas apņēmās izgatavot un uzstādīt stendu 
par 944 EUR, t.sk. PVN.

 14. februārī izsūtīti uzaicinājumi SIA “Goldmen 
service” un SIA “Videoprojekts Baltija” piedalīties 
cenu aptaujā “Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana 
pie Augstkalnes pagasta pašvaldības ēkām”. Drošības 
nolūkos paredzēts uzstādīt videonovērošanas sistēmu pie 
multifunkcionālās ēkas “Virsaiši”, pie bērnudārza ēkas 
“Zvaniņi”, kā arī pie Augstkalnes vidusskolas internāta 
un sporta zāles ēkas. Pretendentiem piedāvājumi bija 
jāiesūta līdz 23. februārim.

 30. janvārī noslēgts līgums ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma 
“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2018. 
gadā. Līgums paredz katru mēnesi, sākot no 2. februāra, 
Tērvetes novadā nodarbināt 9 algotos bezdarbniekus - 
Tērvetes pagastā 3, Augstkalnes pagastā 3 un Bukaišu 
pagastā 3 personas. Katru algoto bezdarbnieku  
12 mēnešu periodā var iesaistīt darbos ne ilgāk par  
4 mēnešiem .

PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
• Ar Domes lēmumu tika apstiprināti grozījumi Tērvetes 

novada 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos 
“Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes 
novada pašvaldībā” un 2017.gada 30.novembra „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”. Pēc Domes 
lēmuma pieņemšanas dokumentu grozījumi ir 
iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

• Sēdē tika precizēti Tērvetes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 1 „ Par sociālajiem pakalpojumiem 
Tērvetes novada pašvaldībā”.

• Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6   
„Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”, ar kura nosacījumiem Tērvetes 
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta 
turpmāk tiek noteikta oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”.

PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU
• Dome apstiprināja gan Augstkalnes vidusskolas, gan 

Annas Brigaderes pamatskolas nolikumu projektus, 
kas paredz  kārtību, kādā tiek novērtēta  pedagogu 
profesionālās darbība kvalitāte. 

• Vienbalsīgi tika apstiprināts “Tērvetes novada 
individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā 
atbalsta nolikums”, kas paredz finansējuma piešķiršanas 

iespēju transporta izmantošanai sportistiem, sacensību 
dalības maksu segšanai, dalībai Latvijas Jaunatnes 
olimpiādēs un čempionātos, sporta formas tērpu 
iegādei, nometņu izdevumu apmaksai u.tml.

• Sēdē tika apstiprināti  noteikumi  “Kārtība, kādā 
Tērvetes novada domē tiek organizēta  autobusu un 
mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma 
sniegšana”. 

• Deputāti apstiprināja “Tērvetes novada  autoceļu 
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  
izlietošanas programmu 2018.-2020. gadam”.

• Ar vienbalsīgu lēmumu tika apstiprināts Tērvetes 
novada domes nolikums “Grozījumi  Tērvetes novada 
domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes 
novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums””

PAR IZMAKSĀM UN IZDEVUMIEM
• Dome apstiprināja apstiprināja viena skolēna 

izmaksas Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 
2018. gada 1. janvāri: Augstkalnes vidusskolā ar 
pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 94,79 euro 
un Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas 
izglītības grupu „Sprīdītis”- 111,08 euro.

• Deputāti lēma - Segt transporta izdevumus 
Augstkalnes vidusskolas audzēknim, apmaksājot 
elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai 
uz Augstkalnes vidusskolu un atpakaļ dzīves vietā pa 
maršrutu Dobele – Augstkalne - Dobele.

• Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, LR MK 
2011.gada 3.maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, 
kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 
apstiprināšanas kārtība”, Dome vienbalsīgi 
apstiprināja pusdienu izmaksas skolu darbiniekiem 
Tērvetes novada izglītības iestādēs: Augstkalnes 
vidusskolā 1,50 euro/porcija; Annas Brigaderes 
pamatskolā 1,80 euro/porcija un Annas Brigaderes 
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” 
1.20 euro/porcija. Lēmums stājies spēkā ar 2018. gada 
1. martu.

• Sēdē tika apstiprinātas autobusa un mikroautobusa 
pakalpojumu izmaksas (km un stundas), kā arī 
izcenojums personālpacēlājam NIFTY (2 darbinieki 
un automašīna).

PAR PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSU
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Tērvetes novada domes 
2018. gada projektu konkursa  „Mēs - Tērvetes novadam”   
nolikumu.
PAR BĀRIŅTIESU
Sakarā ar to, ka Tērvetes novada bāriņtiesas sastāvā bija 
vakants bāriņtiesas locekļa amats, tika izsludināts atklāts 
konkurss uz vakanci. 2018. gada 7. februārī Tērvetes 
novada dome saņēmusi iesniegumu no Sandras Vasiles 

ar lūgumu pieņemt viņu darbā par Tērvetes novada 
bāriņtiesas locekli. 
Domes sēdē vienbalsīgi deputāti ievēlēja Sandru Vasili 
Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā uz laika periodu 
no 2018. gada 22. februāra līdz 2023. gada 22. februārim
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Sēdē tika pieņemti desmit lēmumi, kas saistīti ar nekustamiem 
īpašumiem – to sadalīšanu un zemes lietošanas mērķa 
noteikšanu, par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu 
nomā, par nodokļa parāda piedzīšanu bezstrīdus kārtībā, 
pieņēma lēmumu par četru pašvaldībai piederošu dzīvokļu 
atsavināšanu.
Lai nodrošinātu Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu 
ar noliktavas un darba telpām, 2013. gada 1. aprīlī Tērvetes 
novada dome noslēdza līgumu par daļas no nekustamā 
īpašuma “Dzeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nomu 
437,4 m2 platībā. Līguma darbības termiņš beidzās 2017. 
gada 31. decembrī, kas ir pagarināts līdz 2018. gada 1. 
maijam. Domes sēdē deputāti ar lēmumu uzdeva Tērvetes 
novada pašvaldības izpilddirektoram Mārim Berlandam 
organizēt nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā 
īpašuma nomai Tērvetes novada domes Komunālo nodaļu 
darbības nodrošināšanai. 

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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



Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1 Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā

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

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada 
pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo 
pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu 
piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, pārsūdzēšanas 
kārtību.
2. Tērvetes novada pašvaldība sniedz sociālos 
pakalpojumus vai organizē to sniegšanu - dzīvesvietā, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai 
sociālās rehabilitācijas institūcijās.
3. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, 
kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Tērvetes novadā, 
kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, 
ja tās ir nonākušas krīzes situācijā.
4. Lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, 
tā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Tērvetes 
novada domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā - 
Dienests) savā darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības 
un šos noteikumus.

II. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN TO 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5. Dienests sniedz vai organizē sekojošus sociālos 
pakalpojumus: 

5.1. sociālā darba pakalpojumu;
5.2. psihologa pakalpojumu;
5.3. Augstkalnes pagasta atbalsta centra 
pakalpojumu;
5.4. Aprūpes mājās pakalpojumu;
5.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai 
personai institūcijā;
5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā; 
5.7. īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu bērnam  institūcijā;
5.8. asistenta pakalpojumu.

6. Pieprasot sociālos pakalpojumus, persona vai 
tās pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši  
Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 
3.punktā noteiktajam. 
7. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma 
pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā pēc 
iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā 
arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē 
personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu.   
8. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, 
Dienests var slēgt līgumu ar fizisku/juridisku personu 
sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot 
kārtību, kādā tiks kontrolēta sniegtā sociālā pakalpojuma 
kvalitāte.
9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 
iespēju sniegt attiecīgo sociālo pakalpojumu, Dienests 
slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās 
pašvaldībās.

III. SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS
10. Sociālā darba pakalpojums nodrošina profesionālu 
darbību, lai palīdzētu ģimenēm (personām) , personu 
grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli 
funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, 
kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 
samazināšanu, attīstot pašas personas resursus.
11. Dienests nodrošina sekojošus sociālā darba 
pakalpojumus: 

11.1. konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, 
atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām 
nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts; 
11.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, 
sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu 
apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;
11.3. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska 
grupu personām; 
11.4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar sociālā 
riska ģimeņu bērniem un  jauniešiem, un viņu 
vecākiem. 

12. Sociālais darbinieks: 
12.1. palīdz ģimenei (personai) noteikt, mazināt 
sociālās problēmas un risināt personiskās, 
savstarpējās attiecības; 
12.2. atbalsta ģimenes (personas) attīstības 
iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos 
īstenot; 
12.3. sniedz informāciju par pakalpojumiem, 
sociālo palīdzību un veido sadarbību starp ģimeni 
(personu) un pakalpojumu sniedzējiem; 
12.4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē 
pakalpojumus ģimenei (personai) sociālo problēmu 
risināšanai.

IV. PSIHOLOGA PAKALPOJUMS
13. Pašvaldības finansēts  psihologa pakalpojums 
tiek sniegts Tērvetes novada iedzīvotājiem saskaņā 
ar sociālā darba speciālista atzinumu personai krīzes 
situācijā vai pamatojoties uz Tērvetes novada Bāriņtiesas 
pieprasījumu: 

13.1. pilngadīgām personām, kurām psihologa 
pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu krīzes 
situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas; 
13.2. nepilngadīgām personām, kuras cietušas no 
vardarbības un  ir psihologa vai sociālā darbinieka 
atzinums par sociālas rehabilitācijas nepieciešamību 
dzīves vietā;
13.3. gadījumos, kad  saskaņā ar sociālā darbinieka 
izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu, psihologa 
pakalpojums ir nepieciešams personas/ģimenes 
sociālajai atveseļošanai.

14. Psihologa pakalpojums ietver līdz desmit psihologa 
konsultācijām.

V. AUGSTKALNES PAGASTA ATBALSTA 
CENTRA PAKALPOJUMS 

15. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs “Zvaniņi” 
sniedz veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un dušas 
pakalpojumus.
16. Pakalpojumi ir par maksu, kuru izcenojumus 
apstiprina Tērvetes novada dome.
17. Dienests pieņem lēmumu par pašvaldības 
apmaksāta pakalpojuma piešķiršanu uz laika periodu 
līdz 3 mēnešiem personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj sev nodrošināt personīgo higiēnu bez palīdzības 
sniegšanas.

VI. APRŪPE MĀJĀS PAKALPOJUMS
18. Aprūpe mājās pakalpojums (turpmāk- Aprūpes 
pakalpojums) nodrošina mājās pamatvajadzību 
apmierināšanu personām, kuras vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav 
apgādnieku vai tie nodarbinātības, vai citu objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. 
19. Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē 
ir atzīstama persona, kurai ar Civillikumu uzlikts 
apgādāšanas pienākums (pilngadīgi bērni, pilngadīgi 
mazbērni, laulātie).
20. Par objektīviem apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir 
uzskatāmi: 

20.1. apgādnieka slimības laiks; 
20.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai 
sociālās rehabilitācijas institūcijā; 
20.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un 
darbībām (uz ārstēšanās vai rehabilitācijas laiku;
20.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš 
fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi; 
20.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura 
traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts 
darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.

21. Personai piešķiramās Aprūpes pakalpojuma apjoms 
tiek noteikts divos līmeņos:

21.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un 
citu pamatvajadzību apmierināšanai, nepieciešamo 
preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa 
īres un komunālo maksājumu veikšana; kurināmā 
piegāde telpās, kurināšana; atkritumu iznešana; 
ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; 
pavadoņa pakalpojumi 1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo 
telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; 
veļas mazgāšana vai nodošana mazgāšanā; gultas 
veļas nomaiņa;

21.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu 
un citu pamatvajadzību apmierināšanai, 
nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai 
mājās; dzīvokļa īres un komunālo maksājumu 
veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; 
atkritumu iznešana; ūdens ienešana un iznešana; 
logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi 
1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; 
palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana 
vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; 
palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšana; 
ēdiena piegāde; personīgā aprūpe – mazgāšana; 
apģērbšana, noģērbšana; palīdzība tualetes vai 
podkrēsla lietošanā; vannošana.

22. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts:
22.1. I līmenī – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī
22.2. II līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.

23. Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts:
23.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;
23.2. no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar 
personas līdzfinansējumu.

24. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēts trūcīgām un 
maznodrošinātām personām.
25. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem ar personas līdzfinansējumu tiek finansēts:

25.1. 80 % apmērā no saņemto pakalpojumu 
vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki 
par 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, 
bet nepārsniedz ienākumu līmeni 70 % no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas;
25.2. 60 % apmērā no saņemto pakalpojumu 
vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki 
par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. 

26. Aprūpes pakalpojumu no Dienesta budžeta 
līdzekļiem, tai skaitā ar personas līdzfinansējumu,  
nepiešķir personām, kuras ir noslēgušas  uztura 
līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt 
personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
pamatvajadzību apmierināšanu, pienākumu aprūpēt 
personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo 
pakalpojumu sniegšanu personai.
27. Samaksa par Aprūpes pakalpojumu tiek veikta 
atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu, tā 
apgādnieku, ja saskaņā ar šiem noteikumiem Aprūpes 
pakalpojuma sniegšanas procesā piedalās arī personas 
apgādnieks, un sociālā pakalpojuma sniedzēju.
28. Gadījumos, kad personai, kas saņem Aprūpes 
pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un uzraudzība, kas 
pārsniedz II. aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, 
Dienests izskata jautājumu par personas ievietošanu 
īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā. 
29. Aprūpes pakalpojumu pārtrauc, ja: 

29.1. persona atgūst pašaprūpes spējas;
29.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ 
apgādnieki nespēja nodrošināt personas aprūpi un 
uzraudzību; 
29.3. iestājas personas nāve; 
29.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā; 
29.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes 
pakalpojumiem; 
29.6. persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas 
pašvaldības teritorijā vai ārzemēs;
29.7. ja klients  būtiski pārkāpj noslēgtā aprūpes 
pakalpojuma līguma nosacījumus.
VII. ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN 

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ 
PILNGADĪGĀM PERSONĀM

30. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums 
institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma 
vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai 
nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes 
mājās pakalpojuma apjomu, ja šajā punktā minētajām 
personām nav medicīnisku kontrindikāciju minētā 
pakalpojuma saņemšanai.

VIII.ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN 
SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ 

BĒRNIEM
31. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina 
mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo 
rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu 
ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā lēmusi Bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes 
aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai 
pie aizbildņa un ja šajā punktā minētajām personām 
nav medicīnisku kontrindikāciju minētā pakalpojuma 
saņemšanai.

IX. ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN 
SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ 

BĒRNIEM
32. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina 
terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 
bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir 
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu 
izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
33. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir: 

33.1. bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuri 
nonākuši krīzes situācijā – līdz 60 dienām gadā; 
33.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām 
māmiņām līdz pilngadības sasniegšanai pēc bērna 
piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi.

34. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek 
nodrošināts  gadījumos, kad pakalpojumu nenodrošina 
valsts.
35. Lai sniegtu attiecīgo sociālo pakalpojumu, Dienests 
slēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.

X. ASISTENTA PAKALPOJUMS 
36. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu 
personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona 
ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju 
robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās 
aktivitātēs. 
37. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 
stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

37.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi 
vai dienas aprūpes centru;
37.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības 
iestādes; 
37.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, 
sporta spēļu un citos pasākumos.

38. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem un  Tērvetes novada domes 
noteikto  kārtību.  

XI. LĒMUMU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS 
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS 

KĀRTĪBA
39. Lēmumi sociālo pakalpojumu piešķiršanai vai 
atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar Administratīvā 
procesa likumu un citiem tiesību aktiem, tos Dienesta 
vārdā izdod Dienesta vadītājs.
40. Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē 
personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma 
apstrīdēšanas  kārtību.
41. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes 
novada domē.
42. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.

XII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
41. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 
spēku zaudē Tērvetes  novada pašvaldības 2010. gada 
15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4  “Par sociālajiem 
pakalpojumiem”.
42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Tērvetes novada domes informatīvajā 
izdevumā „Laikam līdzi”.

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes2018. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1,12. §)

ar precizējumiem 2018. gada 22. februārā sēdē (protokols Nr. 3, 22. §)

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2018.gada 25. janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.1, 14.§)

▶

Izdarīt Tērvetes novada domes 2017.gada 30. novembra  
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 24.1.apakšpunktu  šādā redakcijā:
“24.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu bērnam 
apmērā.”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27. maija 
noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Saistošo noteikumu Nr. 1  „Par  sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā ” paskaidrojuma raksts
PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes  novada pašvaldības 2010. gada 15.aprīļa saistošos 
noteikumus Nr.4  “Par sociālajiem pakalpojumiem”. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes  novada pašvaldības 
iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Jauni saistošie 
noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus,  kurus pašvaldība sniedz uz vietas pašvaldības 
teritorijā un kurus nodrošina, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada domes Sociālā dienesta sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu 
veidus un to piešķiršanas kārtību.  Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas izmaiņas Mājas aprūpes 
pakalpojuma dzīvesvietā saņemšanas kārtībā, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek sniegti un organizēti šādi sociālie 
pakalpojumi: sociālā darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, asistenta pakalpojums, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā, ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā, īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums bērnam  institūcijā, Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojums.
Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija par Sociālā dienesta organizētajiem pakalpojumiem, kurus 
Sociālais dienests nodrošina, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Šo noteikumu  īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota 
1080.00 EUR gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības Sociālais dienests saskaņā ar saistošajos 
noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļa vietnē: www.tervetesnovads.lv
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika



Saistošie noteikumi Dome informē
Saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījums Tērvetes novada domes 2017.gada 
30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Tērvetes novada dome 2017.gada 30.novembrī ir pieņēmusi saistošos 
noteikumus Nr. 15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 
pašvaldībā”, kuros cita starpā ir noteikusi arī ikmēneša pabalsta apmēru 
audžuģimenei bērna uzturam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās 
darba algas.
Ar LR MK 2018.gada 16.janvāra noteikumiem Nr. 34 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes 
noteikumi” ir grozīts minimālā ikmēneša pabalsta apmērs audžuģimenei 
bērna uzturam, nosakot, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, 
kamdēļ secīgi ir nepieciešams arī grozīt Tērvetes novada domes 2017.
gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr. 15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” 24.1.punktā noteikto Tērvetes 
novada pašvaldības ikmēneša pabalsta apmēru audžuģimenei bērna uzturam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Tērvetes novada pašvaldības 
ikmēneša izmaksājamā pabalsta apmērs audžuģimenei bērna uzturam, 
nosakot to divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 
bērnam apmērā

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes, jo valsts daļēji kompensēs pašvaldības izmaksas par 
pabalsta palielinājumu.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Palielināsies pašvaldības atbalsts audžuģimenēm, pieaugot audžuģimeņu 
ienākumiem un sociālajai labklājībai.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.tervetesnovads.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt 
pēc to saņemšanas.

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

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. 
Tērvetes novada dome 

ATKĀRTOTI AICINA IEDZĪVOTĀJUS, kas
KOMUNĀLO MAKSĀJUMU
un NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

rēķinus jau saņem Jūsu norādītajās e-pasta 
adresēs,

ar iesniegumu līdz 2018. gada 1. maijam 
vērsties pašvaldībā,

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  

Seminārs Tērvetē  
“Aktualitātes nodokļu likumdošanā”.

2018. gada 19.martā,  
plkst. 10.00-15.00

Tērvetes novada kultūras namā
SEMINĀRA TĒMAS:
1. Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa maksātājiem
2. Darba samaksas nodokļu izmaiņas
3. Izmaiņas saimnieciskās darbības 

veicējiem- iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājiem

4. Izmaiņas pašnodarbināto personu un 
autoru sociālajā apdrošināšanā

5. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem
6. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
7. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē
8. Atbildes uz jautājumiem
Lektore: Inguna Leibus, Dr.oec., LLU 
ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta 
profesore

Seminārs  
“Aktualitātes lauku uzņēmējiem”

2018. gada 20.martā, 
plkst. 10.30-13.30

Tērvetes novada kultūras namā
SEMINĀRA TĒMAS:
1. Valsts Augu Aizsardzības Dienesta 2017. 

gada pārbaužu rezultāti, pārbaudēs 
konstatētais. 2018.gada pārbaužu plāns, 
prasības, lektores Laima Borovika un 
Daiga Ozoliņa (Valsts Augu aizsardzības 
dienesta vecākās inspektores);

2. LAD aktualitātes. Platību maksājumi. 
Zaļināšanas prasības. Lektors Jānis 
Vilmanis (LAD Zemgales RLP ES Tiešo 
maksājumu daļas vadītājs);

3. LLKC aktualitātes, plānotie pasākumi, 
piedāvātie pakalpojumi.Bezmaksas 
augkopības un lopkopības konsultāciju 
iespējas, nosacījumi, lektore Monta 
Mantrova un Svetlana Jarmoļiča, SIA 
LLKC Dobeles konsultāciju biroja lauku 
attīstības konsultante. 

Dalība semināros: BEZ MAKSAS
Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Monta Mantrova, T 26352751, e-pasts: 
monta.mantrova@llkc.lv

Informējam, ka jebkurš Tērvetes 
novada domes un pagastu pārvalžu 

pasākums var tikt fotografēts, un 
materiāli sabiedrību informējošos 

nolūkos par norisēm pašvaldībā var tikt 
izmantoti fotogaleriju, arī videosižetu 

veidošanai un publicēšanai  Tērvetes 
novada informatīvajā izdevumā “Laikam 

līdzi” un pašvaldības mājas lapā www.
tervetesnovads.lv  

Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņu darba 
atskaites koncerti “EJAM SAULI RITINĀT!”
Interešu izglītības pulciņu koncerts un darbu izstāde
š.g. 29. martā, pl. 12.00
Tērvetes novada kultūras namā, Darbu izstāde būs skatāma līdz 20. aprīlim.
Teātra un skatuves mākslas kolektīvu uzstāšanās
š.g. 6. aprīlī, pl. 10.00
Augstkalnes vidusskolas zālē,
Tērvetes novada pirmsskolas grupu audzēkņu koncerts
š.g. 13. aprīlis, pl. 9.30
Tērvetes novada kultūras nams

UZ TIKŠANOS! 

27. marts – Veselības diena Tērvetes novadā
Atnāc, lai …

• individuāli tiktos ar profesionāliem ārstiem,
• pārbaudītu savu veselības stāvokli, 
• uzzinātu praktiskus ieteikumus, 
• diskutētu par veselīga dzīvesveida paradumiem,
• degustētu veselību veicinošas dabas veltes,

.., lai pēc pasākuma aizietu zinošāks par sevi un savu veselību! Šai dienā arī individuāli 
ar klātesošajiem strādās astoņi profesionāli ārsti.

Aicinām piedalīties ikvienu interesentu, kas sasniedzis 25 gadu vecumu.

Interesentus uz pasākumu aicinām pieteikties līdz 24. martam 
pa tālruni 26465219 (I. Roze) 

Paldies, ja esi jau nomainījis ūdens 
skaitītāju!

Saskaņā ar 2007. gada 9. janvāra MK 
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 joprojām

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

īpašniekiem un īrniekiem
veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret 

verificētiem skaitītājiem.
Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens 

skaitītāja maiņas akta vienu eksemplāru 
obligāti jāiesniedz pagasta pārvaldē vai 

Tērvetes novada domē. 
PERSONĀM, KAS NEVARĒS PĒC 1. MAIJA 

UZRĀDĪT AKTU PAR VERIFICĒTU 
ŪDENS SKAITĪTĀJU, tiks veikts aprēķins, 
neņemot vērā jūsu reālo, bet mājas kopējo 
patēriņu. Verificēts skaitītājs dod iespēju 

maksāt par savu patērēto ūdeni. 
Savukārt,  privātmāju īpašniekiem patērētais 

ūdens daudzums tiks piemērots ūdens 
patēriņa normai atbilstoši 

2017. gada 29. jūnija Tērvetes novada domes 
saistošajiem noteikumiem nr. 11 “Sabiedrisko 
ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”. 

Inese Dzene,
Komunālā dienesta nodaļas vadītāja 

KULTŪRAS AFIŠA

2018. gada 24. martā
pl. 20. 30 - 21. 30

pie Augstkalnes pagasta pārvaldes
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs  

organizē pasākumu

ZEMES STUNDA
Zemes stunda ir starptautisks pasākums, 

kura dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un 
maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu 

stundu marta sestdienas vakarā no 20:30 līdz 
21:30 pēc vietējā laika. Simboliskās akcijas 
mērķis ir aktualizēt klimata pārmaiņas un 

popularizēt elektroenerģijas 
taupīšanu ikdienā. 

23. martā 
Tērvetes novada kultūras namā
Radošā apvienība “Teātris un ES’’ piedāvā!
pl. 11.00 – izrāde bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā un viņu vecākiem. Jautra komēdija “Kā 
kļūt par varoni”. Ieejas maksa EUR - 2, - 
pl. 18.30 - izrāde pieaugušajiem. Muzikālu skeču šovs “Briseles kāposti jeb Kur vēl ņemt naudu?”. 
Par pietiekamu c vitamīna devu rūpēsies humora raidījuma  “Anekdošu šovs” aktieri – Inta Bankoviča, 
Armands Ekštets un Gerda Dinsberga,
Ieejas maksa EUR - 3, - uz abām izrādēm - biļešu iepriekšpārdošana.

26. martā  pl. 13.30
Augstkalnē pie piemiņas akmens  
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis.
Pēc tam Augstkalnes vidusskolā tikšanās ar LLU profesoru Jāni Ābeli . 1949. gada 25.marta deportācijas 
bija otrais represiju vilnis. Tā bijusi masveidīgākā izsūtīšana. Sibīrijas ceļu izgājis arī jelgavnieks Jānis 
Ābele, kuram taigā pagājis dzīves skaistākais un interesantākais laiks – jaunība.

7.aprīlī pl. 19.00
Tērvetes novada kultūras namā
DEJU KONCERTS “Pavasaru danču mistērija”
Deju kopa “Bramaņi” ( Rīga), JDK “Skulte” ( Skulte), VPDK “Vilciņš” ( Vilce), JDK “Zemgaļi” ( Jelgava), 
JDK “Skalbe” ( Jelgava), VPDK “Avots” ( Tērvete”), JDK “Avots”( Tērvete).
Ieeja – bez maksas

AICINĀM NOSKATĪTIES JAUNĀKĀS  LATVIEŠU FILMAS!
FILMA “NAMEJA GREDZENS” 
Filma ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu 
mērķi Romai. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi 
tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. 
Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par 
leģendu?
14. martā pl. 18.00 Augstkalnes vidusskolā

15. martā pl. 19.00 Bukaišu tautas namā
17. martā pl. 18.00 Tērvetes novada kultūras namā
Ieejas maksa  uz filmu  EUR 3,-
Filma ir angļu valodā ar tulkojumu (voice over) divās balsīs latviski
Līdz 12 g.v. - neiesakām (filmā ir daudz kauju ainu)

FILMA “PARADĪZE’89” 
Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu 
pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.
19. martā pl. 13.10 Augstkalnes vidusskolā.  Ieejas maksa EUR 1,-
22. martā pl. 19.00 Bukaišu tautas namā Ieejas maksa EUR 2,- 
1. aprīlī pl. 18.00 Tērvetes novada kultūras namā Ieejas maksa EUR 2,-Informāciju apkopoja

Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa


