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SAĪSINĀJUMI 

 

SAĪSĪNĀJUMS SKAIDROJUMS 

AS Akciju sabiedrība 

ATV Administratīvi teritoriālā vienība 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

DR Dienvidrietumu 

ES Eiropas Savienība 

ĢAC Ģimenes atbalsta centrs 

ha Hektārs 

HES Hidroelektrostacija 

IK Individuālais komersants 

km Kilometri 

km2 Kvadrātkilometrs 

LIZ Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

LTK Lielas Tēvijas karš? 

LVM Latvijas valsts meži 

m3 kubikmetrs 

MK Ministru Kabinets 

NACE Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Natura 2000 Vienots ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls.  

NVO Nevalstiskās organizācijas 

PAR  Ārvalstu komersanta pārstāvniecība 

RC “Tērvete”  Rehabilitācijas centrs “Tērvete” 

SAC “Tērvete” Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SKPC Slimību kontroles un profilakses centrs 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VZD Valsts zemes dienests 

ZPR Zemgales plānošanas reģions 

ZS Zemnieku saimniecība 
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IEVADS UN IZMANTOTĀ METODOLOĢIJA 

 

Tērvetes novada attīstības programma 2018. – 2024. gadam (AP) izstrādāta, pamatojoties uz likumu 

par “Par pašvaldībām”, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”,  Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) dokumentiem “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014.) un “Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām” (07.10.2014.). 

AP izstrādē ir ņemti vērā attīstības plānošanas nozares reglamentējošie normatīvie akti un 

plānošanas dokumenti, metodiskie ieteikumi valsts, reģionālā un vietējā plānošanas līmenī.  

Valsts līmeņa plānošanas dokumenti: 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;  

- Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;  

- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;  

- Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;  

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam; 

- Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam; 

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam; 

- Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam; 

- Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam u.c. 

Reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti: 

- Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam; 

- Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam; 

- Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā  2012. – 2020. gadam; 

- Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020. gadam; 

- Tērvetes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam; 

- Tērvetes novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam; 

- Sociālās aprūpes centra “Tērvete” attīstības plāns 2017. – 2021. gadam; 

- Kultūras nozares attīstības stratēģija 2017. – 2021. gadam; 

- Tūrisma attīstības analīze un stratēģija 2017. – 2020. gadam; 

- Augstkalnes vidusskolas attīstības plāns 2017. – 2020. gadam; 

- Brigaderes pamatskolas attīstības plāns 2017. – 2020. gadam; 

- Tērvetes novada izglītības stratēģija 2017. – 2020. gadam; 

- Tērvetes novada domes sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns 2017. – 2020. gadam. 

Tērvetes novada AP izstrādes ietvaros, definējot vidēja termiņa attīstības prioritātes, ir analizētas un 

ņemtas vērā arī kaimiņu novadu attīstības programmas – Auces, Dobeles un Jelgavas novadu 

ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumenti.  

AP paredz Tērvetes novada attīstību balstīt uz vietējo resursu viedu un racionālu izmantošanu. 

Dokumentā ir apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Šis 

dokuments ir sagatavots, izmantojot datus, kas iegūti no valsts institūciju un pašvaldību iestāžu datu 

bāzēm.  

AP sastāv no trīs daļām: I daļa - Situācijas raksturojuma un analīzes, kurā ir sniegta informācija par 

novada sociālekonomisko stāvokli un tā vērtējums, tai skaitā SVID analīzes, kurās norādītas 



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 6  

 

potenciālās iespējas un draudi novada tālākai attīstībai. II daļa - Stratēģiskā daļa, rīcības un investīciju 

plāns, AP īstenošanas uzraudzības kārtība un III daļa - Pārskats par sabiedrības līdzdalības 

pasākumiem. 

Dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:  

- saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietējā, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī teritoriju, ar 

kurām Tērvetes novads robežojas);  

- iedzīvotāju anketēšana;  

- intervijas un grupu darbs ar dažādām mērķa grupām; 

- novada iedzīvotāju un pašvaldības speciālistu ideju forums; 

- statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;  

- novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar Zemgales reģiona un valsts vidējiem rādītājiem;  

- SVID analīze. 

Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, ir veikta vispusīga plānošanas 

dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Tērvetes novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet 

arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta 

jomu un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides 

attīstību. Iespēju robežās izmantoti dati laika periodā no 2012.-2017. gadam, bet jomās, kurās tie nav 

pieejami, izmantoti citi dati. Pārskatāmības nolūkos dati apkopoti tabulu un attēlu formā, tādējādi 

uzskatāmi parādot galvenās attīstības tendences un iespējamos risināmos problēmjautājumus.   

Sagatavojot Investīciju plānu, ievērots jau īstenoto projektu konteksts, Tērvetes novada domes 

Investīciju plāns 2014. – 2018. gadam (apstiprināts 20.02.2014., aktualizēts 01. 02.2018., protokols nr. 

1, 2§), tādējādi nodrošinot to pēctecību un saskaņotību. AP dokuments ir būtisks budžeta plānošanā, 

jo attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina 

attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto 

lēmumu savstarpēju saskaņotību.  

Tērvetes novada Attīstības programmu 2018. – 2024. gadam izstrādā SIA “Baltkonsults” sadarbībā ar 

Tērvetes novada domi. Attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek laikā no 

[pievienot atsauci uz domes lēmumu]. 
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1. TĒRVETES NOVADA VIZĪTKARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ģeogrāfiskais novietojums: 

Zemgales plānošanas reģiona DR daļā, 

robežojas ar Auces, Dobeles, Jelgavas 

novadiem un Lietuvas republiku. Novada 

teritoriju veido: Tērvetes, Augstkalnes un 

Bukaišu pagasti 

Izglītība: 

Novadā ir 2 

izglītības 

iestādes: 

1 vidusskola 

1 pamatskola 

un 2 pirmskolas 

izglītības 

grupas  

Novada teritorijas platība: 

22424.2 ha 

Kultūra: 

Kultūras nams 

Tautas nams 

4 bibliotēkas 

3 muzeji 

Estrāde 

7 

amatierkolektīvi 

5 pulciņi 

Iedzīvotāji: 

Skaits 3398 

Blīvums 15 cilv./km
2
 

Uzņēmējdarbība: 

297 Ekonomiski aktīvās 

vienības, t.sk. (CSP dati 

2015.gada beigās): 

117 pašnodarbinātie, 

101 zemnieku 

saimniecības, 

52 komercsabiedrības 

15 ārpustirgus sektora 

vienības (biedrības, 

nodibinājumi), 

12 citas uzņēmējdarbības 

formas 

Veselība un sociālie 

pakalpojumi: 

Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete” 

 Sociālās aprūpes 

centrs “Tērvete” 

Bērnu pieskatīšanas 

istaba “Saule” 

ĢAC Bērnu pasaule 

Lauksaimniecība: 

Lauksaimniecības zeme – 85% no teritorijas 

No lauksaimniecības zemes:  

- aramzeme – 94%;  

- pļavas un ganības 5%; 

- augļu dārzi – 1% 

Galvenā nozare – augkopība 

Auglīgas zemes, novērtējums vidēji 55-60 

balles, līdz pat 80 ballēm. 

Lielākais uzņēmums: AS Agrofirma Tērvete 

 

Tūrisms: 

20 apskates objekti  

9 aktīvās atpūtas objekti 

12 naktsmītnes  

9 apskates saimniecības 

9 ēdināšanas uzņēmumi 

(viesu nami, kempingi,  

apartamenti) 

Ievērojamākais tūrisma 

objekts: dabas parks 

“Tērvete”, kuru gadā 

apmeklē līdz pat 

150 000 apmeklētāju 

 

Dabas resursi: 

Lauksaimniecības zeme – 85% 

Meži – 15% 

LVM Dabas parks Tērvete 

4 dabas liegumi 

Ainaviski vērtīgas teritorijas  

9 upes šķērso novada teritoriju 
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2.DABAS APSTĀKĻI UN RESURSI 

2.1. Ģeogrāfiskais raksturojums, apdzīvojums  

Tērvetes novads atrodas Zemgales plānošanas reģiona DR daļā. 

Novads robežojas ar Auces, Dobeles un Jelgavas novadiem, kā arī ar Lietuvas republiku. 

 
2.1.1.attēls. Tērvetes novada ģeogrāfiskais novietojums 

Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu 

pagastiem. Novada administratīvais centrs ir Zelmeņi, kas atrodas 23 km attālumā no Dobeles, 34 

km no Jelgavas un 82 km attālumā no Rīgas. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424.2 ha, 

no kuriem 9289.1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469.7 ha ir Augstkalnes pagasta teritorija un 

6665.4 ha Bukaišu pagasta teritorija.  

 
2.1.2.attēls. Tērvetes novada ģeogrāfiskais novietojums un apdzīvojuma struktūra 

Novada apdzīvojuma struktūra ir sadrumstalota, bez izteikta dominējošā attīstības centra. Tērvetes 

novadā ap 60% iedzīvotāju dzīvo ciemos, bet 40% viensētās. Teritorija ir izteikta lauku vide ar 

ciemiem un viensētām. Tērvetes novadā nav pilsētu, tajā ir seši ciemi – trīs Tērvetes pagastā, divi 

Augstkalnes pagastā un viens Bukaišu pagastā. Novada administratīvais centrs atrodas Zelmeņu 

ciemā, kas ģeogrāfiski ir novada vidus daļā. Četri no sešiem ciemiem atrodas pie reģionālajiem valsts 

autoceļiem un divi pie vietējiem valsts autoceļiem.  
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2.2. Mežu un purvu resursi 

Tērvetes novada teritorija nav klasificējama ar augstu mežainuma koeficientu - mežu zemes aizņem 

16.3% no kopējās teritorijas. Mežu aizņemtās platības katrā novada administratīvi teritoriālajā 

vienībā ir sekojošas (VZD dati):  

- Augstkalnes pagastā ~10%; 

- Bukaišu pagastā ~16.8%;  

- Tērvetes pagastā ~20.3%.  

Meži salīdzinoši tiek maz izstrādāti. Lielāko daļu Tērvetē aizņem LVM Dabas parks “Tērvete“. Bukaišu 

pagastā mežizstrādei un saimnieciskai darbībai izmantojamu mežu platību praktiski nav, jo lielākā 

daļa mežu ietilpst dabas liegumā „Ukru gārša”. 

Mežu masīvi ir nelieli, veido atsevišķas „saliņas”. Valdošā koku grupa ir skuju koki, kuru augšanas 

platības ir vislielākās, kā arī cieto lapu koki un mīksto lapu koki.  

Tērvetes novadā mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu - teritorijas paugurainajā daļā 

(Tērvetes centrs) kā telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru vertikālās 

dimensijas izteiksmību, un līdzenajā daļā - kā mozaīkveida ainavas elements. Veidojot vējlauzes, 

mežu masīvi pilda arī papildus lomu kā aizsargekrāns, aizkavējot spēcīgo valdošo 

rietumu/ziemeļrietumu vēju ietekmi.  

Purvi Tērvetes novadā sastopami ļoti nelielās teritorijās, kopumā aizņemot tikai 26.9 ha lielu platību, 

kas sastāda 0.1% no visas novada teritorijas. Līdz ar to purvi praktiski neietekmē ainavu, kā arī 

būtiski neiespaido apkārtējo mikroklimatu. 

 

2.3. Zemes resursi 

Tērvetes novads ir raksturojams kā lauksaimniecības teritorija. Lauksaimniecības zemes aizņem 

18223.10  ha no teritorijas, tie ir 85 %. Otrs lielākais zemes lietošanas veids ir meži, 3125.90 ha jeb 

14%. Pārējie zemes lietošanas veidi kopā sastāda 1% no kopējās zemes platības. (VZD dati uz 

01.01.2017.), skat. 2.3.1.tabulu. Lauksaimniecības zemes ir ar ļoti augstu auglības pakāpi un apmēram 

80 % no tām - meliorētas. 

2.3.1.tabula. Zemes lietošanas veidi pa mērķa grupām 

Kods 
Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu grupa 

Zemes 

vienību 

skaits 

Kopplatība Īpatsvars no kopplatības 

01 Lauksaimniecības zeme 2271 18223.1 84.7% 

02 

Mežsaimniecības zeme un 

īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās saimnieciskā 

darbība ir aizliegta ar 

normatīvo aktu 48 3125.9 14.5% 

03 Ūdens objektu zeme 1 2.5 0.0% 

04 

Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas 1 5.2 0.0% 

05 

Dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 3 22.6 0.1% 
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06 

Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme 38 16.5 0.1% 

07 

Daudzdzīvokļu māju apbūves 

zeme 63 24.4 0.1% 

08 

Komercdarbības objektu 

apbūves zeme 16 3.4 0.0% 

09 

Sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūves zeme 25 49.9 0.2% 

10 

Ražošanas objektu apbūves 

zeme 25 42.3 0.2% 

11 

Satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 0 0.2 0.0% 

12 

Inženiertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme 9 3.9 0.0% 

 

Kopā: 2500 21519.9 100.0% 

Avots: VZD, dati uz 01.01.2017 

No lauksaimniecības zemēm galvenais lietošanas veids ir aramzeme – 94%, ganības aizņem 5%, 

pļavas 0.17%, bet augļu dārzi 1% (VZD dati uz 01.01.2017.), skat. 2.3.1.attēlu. 

 
2.3.1. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidi, % 

Avots: VZD, dati uz 01.01.2017 

Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnes Tērvetes novadā raksturojas ar augstu 

auglības pakāpi, kas ir pamats lielu lauksaimniecības kultūru ražu un lopkopības produkcijas 

iegūšanai.  

Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) apsekošanas datiem 1, 

99.30% LIZ ir koptas un 0,7 % nekoptas zemes. 

Ņemot vērā lielo īpatsvaru, kādu Tērvetes novadā sastāda lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kā 

arī to produktivitātes vidējos rādītājus, tad novada teritorija ir izteikti piemērota lauksaimniecības 

produkcijas ražošanai. Praktiski visas lauksaimniecības zemes tiek apstrādātas, galvenais zemes 

izmantošanas veids ir augkopība.  

Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda 22424.2 ha ar pašvaldībai piederošo un 

piekritīgo zemes kopplatību 1116.06 ha – (5%), lielāko daļu novada teritorijas aizņem fizisko un 

juridisko personu īpašumā esošas zemes platības. 2 

                                                 
1
 LAD> http://www.lad.gov.lv/files/zva_17_gat_tabula.pdf 
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2.4. Ūdens resursi 

Novada teritorijā esošās ūdensteces un ūdenstilpes ir nozīmīgas ne tikai kā ūdens resursi un 

hidroenergoresursi, tām ir izcila nozīme arī kā ainavas komponentei. 

Tērvetes novadā zem ūdeņiem atrodas 372 ha jeb 1.7% no novada kopplatības. Pēc hidrogrāfiskā 

iedalījuma novada teritorija ietilpst Lielupes baseina apgabalā, no kurām lielākā daļa upju un strautu 

atrodas Svētes baseinā. Novada teritoriju šķērso Svēte, Auce, Tērvete, Skujaine, Svēpaine, Svētaine, 

Cērpaine, Govainis, Reņģe. Novadā ir sekojošas mākslīgās ūdenstilpes: Gulbju dīķis, Indrānu 

ūdenskrātuve, Augstkalnes dzirnavezers, Klūnu dīķis, Kroņauces dzirnavezers, Velēnu dīķis, Zelmeņu 

ūdenskrātuve, Zeltiņu dīķis, Mednes dīķis un krauju ūdenskrātuve pagasta centrā pie “Lidoņiem” uz 

Tērvetes upes. 

 

2.5. Ģeoloģiskie resursi 

Tērvetes novads nav bagāts ar derīgajiem izrakteņiem. LVĢMC (www.meteo.lv)3 derīgo izrakteņu 

datu bāze norāda šādus derīgo izrakteņu ieguves vietas Tērvetes novadā: 

 Skudru Lāču karjers– smilts, atradne - netiek izmantota; 

 Lāču karjers - smilts, dažādgraudaina ar nelielo grants graudu piejaukumu. Atbilstoši novada 

domes sniegtajai informācijai, pašlaik karjera teritorija reģistrēta zemesgrāmatā kā 

pašvaldības īpašums un ir iznomāta. Nomnieks plāno veikt rekultivāciju.  

 Novadā ir reģistrētas 3 kūdras atradnes, kuras netiek izmantotas; 

 Pazemes ūdens (saldūdens) atradne, kuru izmanto AS Tērvetes alus. 

Kā viens no vērtīgākajiem  novada derīgo izrakteņu resursiem ir minami ģeotermālie ūdeņi. Bijušais 

Dobeles rajons ir viens no tiem Latvijas rajoniem, kurā ir visvairāk izpētīti ģeotermālie apstākļi, kurā ir 

konstatēts augsts zemes siltuma lauka rādītājs – pusotra kilometra dziļumā pazemes ūdeņu 

temperatūra sasniedz +55 grādi pēc Celsija skalas.4 

Lai noteiktu, kādi derīgā izrakteņa krājumi zemes dzīlēs vēl ieguļ Tērvetes novadā, nepieciešamas 

veikt ģeoloģiskās izpētes darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

2.6. Aizsargājamās un ainaviski nozīmīgās teritorijas 

Tērvetes novada teritorijas atrašanās Viduslatvijas zemienē nosaka tai raksturīgās ainavas īpatnības 

un dabas objektus. Vienlaicīgi vienas administratīvās teritorijas ietvaros tiek apvienota intensīva 

zemes izmantošana lauksaimnieciskajai ražošanai ar gleznainu ainavu. Tērvetes novada teritorijai 

raksturīga izteikti līdzena, tālu pārredzama lauku ainava ar salīdzinoši nelieliem mežu masīviem. Šajā 

vidē ainaviski skaisti izceļas ciema „Tērvete” paugurainais reljefs un LVM Dabas parka „Tērvete” mežu 

masīvs.   

                                                                                                                                                                    
2
 Tērvetes novada domes Publiskais pārskats par 2016 gadu. 

 
3 
https://www.meteo.lv/lapas/geologija/derigo-izraktenu-atradnu-registrs/derigo-izraktenu-atradnu-registrs?id=1213&nid=488. Skatīts 

21.01.2018. 
4 
Vides pārskas Tērvetes novada Teritoriālajm plānojuma m (2005). 

https://www.meteo.lv/lapas/geologija/derigo-izraktenu-atradnu-registrs/derigo-izraktenu-atradnu-registrs?id=1213&nid=488
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Tērvetes novada teritorijā ir vairākas īpaši aizsargājamo dabas teritorijas5:  

Dabas liegumi: 

Dabas liegums (DL) Skujaines un Svētaines ieleja, Natura 2000 teritorija, kopējā platība: 130 ha. 

DL atrodas Tērvetes novada (un Dobeles novada) teritorijā. Tas dibināts 2004. gadā, lai aizsargātu ES 

nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju 

ielejas, kas Zemgalē ir reti sastopamas.  

Dabas liegums Svētes ieleja, Natura 2000 teritorija, kopējā platība: 46 ha. DL atrodas Tērvetes 

novada Augstkalnes pagastā, tas dibināts 2004.gadā. Lieguma D robeža, kuru veido Svētes upe, 

sakrīt ar Latvijas un Lietuvas robežu. DL izveidots, lai aizsargātu Latvijā un ES retus skujkoku mežus 

un mēreni mitras pļavas, kā arī periodiski applūstošu Svētes upes ielejas posmu ar neregulēto Svētes 

upi. 

Dabas liegums „Ukru gārša”, Natura 2000 teritorija, kopējā platība: 1121 ha, atrodas Tērvetes 

novada Bukaišu pagastā un Auces novada Ukru pagastā. Tas dibināts 1999. gadā. Teritorijā, 

galvenokārt, ir lapu koku, mazāk jauktu koku meži uz ļoti auglīgām karbonātiskām augsnēm. Daļa 

teritorijas ir meliorēta, bet masīva austrumu daļā saglabājies dabisks koku sastāvs. Daudz vecu ozolu 

un mežābeļu. Lakstaugu stāvā konstatētas retas un aizsargājamas augu sugas, to vidū arī lielā 

zvaigznīte. Ošu meži ar lielo zvaigznīti ir Latvijā ļoti reti, sastopami tikai Zemgalē. 

Latvijas valsts mežu apsaimniekotais Dabas parks „Tērvete” dibināts 1957. gadā. Tā platība 1374 

ha, daļa teritorijas ietilpst arī Jelgavas novadā (Zaļenieku pagasts). Iekļauts Eiropas nozīmes 

aizsargājamo teritoriju Natura 2000 sarakstā. To veido 300 gadu vecs priežu sils un kultūrvēsturisko 

pieminekļu komplekss, kurš, izvietots reljefā, kopumā rada izcilu ainavu. Dabas parka centrālo daļu 

veido dižsils 930 ha platībā, kopumā mežu aizņemtajās platībās ir liela ainaviskā un floras, un 

veģetācijas sugu daudzveidība. Liela biotopu daudzveidība. Teritorijā ietilpst - Tērvetes pilskalns, 

Svētkalna pilskalns, Klosterkalna pilskalns. Ainaviski vērtīgi Tērvetes un Skujaines krasti. Parkā atrodas 

valsts nozīmes dabas piemineklis - Sprīdīšu dendroloģiskais stādījums 0.4 ha platībā. Parka teritorijā 

sastopamas retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugas. Parka teritorija ir publiska un tā 

apmeklētāju skaits katru gadu pieaug. Dabas objektu labākai iepazīšanai parkā tiek veidotas mācību 

un atrakciju takas, atbalstot dažādu vecuma grupu intereses. 

Līdzās dabas parka ieejas mezglam izvietota Tērvetes tauriņu tropu māja. Apmeklētājiem ir iespēja 

sajusties kā tropos un aplūkot Āzijas, Dienvidamerikas un Āfrikas kontinenta tauriņu spārnu 

krāšņumu. 

Tērvetes dabas parks ir populārākais tūrisma galamērķis novadā (skat. Sadaļu “Tūrisms”). 

Tērvetes novadā vēl ir šādi aizsargājami objekti:6 

 aizsargājama aleja: Bukaišu aleja7; 

 dendroloģiskais stādījums: Tērvetes “Sprīdīšu” dendroloģiskie stādījumi8; 

 ģeomorfoloģiskais objekts - Klūnu atsegums9; 

 dižkoki, t.sk. dižkoki dabas liegumos un mikroliegumos.  

 

                                                 
5
 Dabas aizsardzības pārvalde. https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/zemgales_pr_novados/. Skatīts 21.01.2018. 

6
 Dabas aizsardzības pārvalde. 

7
 https://likumi.lv/doc.php?id=123129#piel13 

8
 https://likumi.lv/doc.php?id=5773 

9
 https://likumi.lv/doc.php?id=7487 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/zemgales_pr_novados/
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2.7. Kultūras pieminekļi 

Tērvete ir viena no gleznainākajām un skaistākajām vietām Zemgales reģionā ar bagātu 

kultūrvēsturisko mantojumu. Aktīvās atpūtas tradīcijas un novada atpazīstamība padara teritoriju 

pievilcīgu apmeklētājiem. Tūrisms, pateicoties LVM dabas parka „Tērvete” pastāvēšanai, Tērvetes 

novadā ir kļuvis par tradicionālu nozari.  

Tērvete ieņem īpašu vietu Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtību krātuvē. Novada teritorija ir 

bagāta ar 40 kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, no kuriem puse ir arheoloģijas pieminekļi, kas 

liecina par intensīvu teritorijas apdzīvotību un saimniecisku darbību no 1.gadu tūkstoša  p.Kr. līdz 

13.gadsimtam. 26 ir valsts nozīmes un 14 vietējas nozīmes arheoloģijas, arhitektūras, mākslas un 

vēstures pieminekļi.  

Tērvetes vēsture veido bagātīgo dažādo laikmetu kultūras pieminekļu klāstu. Tērvetes pilskalnā 

atklāts neparasti biezs un bagāts kultūrslānis, kas liecina par ilgstošu apdzīvotību, aktīvu 

saimniecisko darbību, tirdzniecību un 13.gs. cīņām ar vācu krustnešiem. Ar Tērveti saistās seno 

virsaišu Viestarda un Nameiša vārdi. Tērvete bija viens no spēcīgākajiem un pēdējiem zemgaļu 

atbalsta punktiem cīņās pret krustnešiem, līdz 1286. gadā pārspēka priekšā zemgaļi savu koka pili 

nodedzināja un Tērveti atstāja. 

Livonijas laika liecība Tērvetē ir 1339.gadā celtās ordeņa pils drupas pilskalnā zemgaļu priekšpils 

vietā. 1701.gadā Kārļa XII karaspēks pili apšaudīja un sagrāva. 

Ar zemgaļu aiziešanu uz ilgu laiku – līdz pat 20.gadsimta 20.- 30.- tajiem gadiem izzūd arī Tērvetes 

vārds. Pēc Livonijas ordeņa laikiem 1561.gadā seko Kurzemes-Zemgales hercogistes laiks, kas ilgst 

līdz 1795.gadam un saistīts ar kultūras un saimnieciskās dzīves uzplaukumu. Tērvetes vietā nāk 

vāciskais „Hof zum Berge“, jeb Kalnamuiža. Atsevišķiem objektiem – baznīcai, draudzei Kalnamuižas 

vārds saglabājies arī šodien. Ar 1795.gadu Tērvete nonāk Pālenu dzimtas īpašumā līdz pat 1920. 

gadam, kad notiek muižu atsavināšana. No tiem laikiem saglabājušās ēkas Sanatorijas ciematā – 

medību pils, klēts u.c., kā arī Pālēnu dzimtas kapliča Tērvetes kapos, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis. 1614.gadā Tērvetē tiek uzcelta baznīca, 1868.gadā - pirmā Tērvetes skola. 

Kultūrpieminekļi un objekti 

Ievērojamākie kultūrvēsturiskie pieminekļi  ir Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) ar senpilsētu, Tērvetes 

viduslaiku pilsdrupas, Klosterkalns-pilskalns, Svētais kalns (Zviedru kalns) – viduslaiku pils, Tērvetes – 

Kalnamuižas un Mežmuižas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Pālēnu dzimtas kapliča, sanatorija 

“Tērvete” un parks, Sprīdīšu dendroloģiskais stādījums un A.Brigaderes muzejs “Sprīdīši”, Mežmuižas 

pils apbūve un parks, un „Vecstēgules” muižas apbūve. 

Neatņemama Tērvetes novada kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa ir bijušie muižu parki, kā arī 

atsevišķi augoši dižkoki un alejas, kur daļa no šiem objektiem ir noteikti kā valsts vai  vietējas 

nozīmes kultūrvēsturiskais (arhitektūras) pieminekļi:   

 Augstkalnes (Mežmuižas ) parks un apstādījumi;  

 Ozolu stādījumi Tērvetē grāfu Pālēnu muižas teritorijā (vēlāk – Tērvetes vecā sanatorija); 

 Valsts aizsargājamā dabas teritorija – „Sprīdīšu dendroloģiskais stādījums 0.4 ha platībā.  

Pilskalni:  

 Tērvetes pilskalns slejas Tērvetes upītes krastā uz 19 m augsta paugura, kas mākslīgi 

pārveidots pils un priekšpils laukumos. Apkārt tam 9.5 ha platībā bijusi senpilsēta. Pilskalns ir 
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viens no diženākajiem seno baltu zemēs - par Tērveti vēsta Indriķa un Atskaņu hronika 

Izrakumu laikā pilskalnā atrastas apmēram 4000 senlietas;  

 Klosterkalns bijis apdzīvots kopš 1. gt.p.m.ē. līdz mūsu ēras sākumam, tajā ir mituši zemgaļu 

priekšteči, kuri sākumā nodarbojušies ar lopkopību, tad – ar zemkopību; 

 Svētais kalns (Zviedru kalns) varētu būt saistīts ar seno zemgaļu kulta vietu. 1285. gadā vācu 

krustneši te uzcēla savu koka pili, pēc Zemgales pakļaušanas tā zaudēja savu nozīmi un tika 

nojaukta. Ziemeļu kara laikā pilskalnā atradās zviedru karaļa Kārļa XII karaspēks, tādēļ tas tiek 

saukts arī par Zviedru kalnu.  

Pieminekļi un objekti ar kultūrvēsturisku nozīmi:  

 Kalnamuižas baznīca (1614.g.), ir veikta nopietna baznīcas vēstures izpēte un restaurācijas 

darbi;  

 Grāfu Pālēnu kapliča (1906.g.), mazās arhitektūras šedevrs, būvēts no Itālijas travertīna un 

marmora; 

 Tērvetes sanatorija – A. Klinklāva un A.Kalniņa projektētā (1932.) sanatorija ir viens no 

izcilākajiem funkcionālisma arhitektūras paraugiem Latvijā, 30-tajos gados tā bija viena no 

modernākajām ārstniecības iestādēm Eiropā. Ēku papildina tēlnieka Kārļa Zemdegas fasādes 

ciļņi. Tagad ēkā darbojas Rehabilitācijas centrs „Tērvete”; 

 Kalnamuižas komplekss - grāfu Pālēnu medību pils, saimniecības ēkas, klēts, u.c.. Šobrīd 

vēsturiskajā Pālēnu medību pilī iekārtoti divi apartamenti tūristiem, un  sakārtots parks; 

 Rakstnieces A. Brigaderes muzejs „Sprīdīši” – ēka celta 1840.gadā kā ūdensdzirnavas. 1922. 

gadā valsts uzdāvināja māju rakstniecei Annai Brigaderei (1861.–1933.), tā kļuva par 

nozīmīgāko viņas darba un atpūtas vietu. Piesaistot ES finansējumu, izremontētas muzeja 

telpas un atjaunots gājēju tilts pār Tērvetes upi; 

 Grāmatnieku muzejs "Ķipi" - sena Zemgales lauku sēta ar manteļskursteni, grāmatizdevēja 

Jāņa Rapas dzimtajās mājas. Ik gadus tiek papildināta muzeja bibliotēka, senu mācību 

grāmatu un rokdarbu kolekcijas; 

 XII gs. Tērvetes koka pils replika - balstoties uz arheoloģiskām liecībām, tiek būvēta viena no 

varenākajām 12.gs. Latvijas teritorijā bijušām pilīm, kas bagāta ar savu vēsturi. Projekts 

paredz ilgākā laika posmā pabeigt pilnīgu Tērvetes koka pils repliku, jau šobrīd te izveidota 

plaša ekspozīcija par Tērvetes senvēsturi un zemgaļu materiālo kultūru; 

 Vecais baznīckrogs jeb „Pagasta ēka”, kurā šobrīd iekārtoti latviskie apartamenti “Ores”, 

restorāns “El Greko” un veikals “Elvi”; 

 Bijusī Tērvetes skola – te izvietota un tiek papildināta Novadpētniecības materiālu krātuve, 

kurā var iepazīties ne tikai ar skolas, bet arī Tērvetes novada vēsturi un kultūrmateriālajām 

vērtībām. 

 Mežmuižas apbūve.  Mežmuižas pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912.gadā, 

ar parku, kura platība ir 12 ha. No 1954. gada pilī atrodas Augstkalnes vidusskola; 

 Tērvetes novada teritorijā ir vairāki senkapi un seno apmetņu vietas: Pļavnieku, Anšķinu I un 

II, Līgu I un II, Maztišu, Klauku, Sapņu, Ķesteru, Lejnieku, Stūru.  

 

2.8. Tērvetes novada vides kvalitātes raksturojums 

Stacionārie antropogēnās slodzes piesārņojuma avoti 

Tērvetes novadā stacionārie piesārņojuma avoti ir saistīti ar lauksaimniecības ražošanu un komunālo 

saimniecību, t.sk. no sociālās aprūpes un rehabilitācijas objektiem.  
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Novadā darbojas objekti ar B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju un objekti, kas pieskaitāmi C 

kategorijas darbībām. Sakarā ar nelielo ietekmi uz vidi, C kategorijas darbībām nav nepieciešama 

atļauja, bet gan C kategorijas apliecinājums. Novadā darbojas vairāki objekti ar C kategorijas 

apliecinājumu, tomēr nelielās ietekmes dēļ šeit tie tālāk netiek minēti. Novadā nav objektu ar A 

kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām. 

Galvenie stacionārie piesārņojošie objekti, kuriem izdota B kategorijas piesārņojošās darbības 

atļauja, ir10: 

1. AS Tērvetes alus, atļauja Nr. JE17IB0005 (alus darītava un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas); 

2. AS Agrofirma Tērvete, atļauja Nr. JE13IB0009 (biogāzes ražotne, “Jātnieki”); 

3. AS Agrofirma Tērvete, atļauja Nr. JE17IB0005 Nr. JET-7-0071, izdota alus darītavai, 

lopkopības fermām, zirgaudzētavai un kautuvei; 

4. Tērvetes novada dome, Augstkalnes sporta zāle-internāts, atļauja Nr. JE13IB0016, katlu 

māja; 

5. Tērvetes novada dome, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas “Augstkalne” un 

„Dzeguzēni” atļauja Nr. JE10IB0035; 

6. Tērvetes novada dome, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Griezes” atļauja  Nr. 

JE10IB0085; 

7. Tērvetes novada dome, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Klūnas” atļauja Nr. 

JE10IB0082; 

8. Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" atļauja Nr. JE10IB0078 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

,,Mežmalieši” un katlu māja;  

9. SIA “Rehabilitācijas centrs „Tērvete” atļauja Nr. JE10IB0032, Notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas un katlu māja; 

10. Tērvetes novada dome, Bukaišu pamatskola, atļauja Nr. JE13IB0017, katlu māja; 

11. Tērvetes novada dome, Augstkalnes pagasta pārvalde, atļauja Nr. JE10IB0035, 

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas “Augstkalne” un „Dzeguzēni”; 

12. Tērvetes novada dome, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Zelmeņi”, atļauja Nr. JE10IB0083. 

Kā redzams, kopā ir izsniegtas 12 B kategorijas atļaujas, no kurām trīs ir izsniegtas 

komercsabiedrībām un pārējās ir izsniegtas Tērvetes novada domei komunālās saimniecības 

nodrošināšanai, tādejādi norādot, ka Tērvetes novadā nav būtiski rūpnieciskā piesārņojuma avoti. 

Gaisa kvalitāte 

Tērvetes novadā nenotiek gaisa kvalitātes monitorings, līdz ar to nav iespējams analizēt gaisa 

kvalitāti novadā. To var raksturot, izmantojot valsts vides un Zemgales plānošanas reģiona 

novērtējumus. 

Vides politikas pamatnostādnēs 2009.–2015. gadam ir norādīts, ka gaisa kvalitāti Latvijā kopumā var 

uzskatīt par labu. Latvijā tiek izdalītas divas zonas gaisa kvalitātes novērtēšana un pārvaldībai: Rīgas 

aglomerācija; pārējā Latvijas teritorija.11 

Tērvetes novadā nav gaisa kvalitātes monitoringa stacijas. Gaisa kvalitātes monitorings nenotiek 

Zemgales plānošanas reģionā. Zemgales plānošanas reģionā galvenais gaisa piesārņojuma avots ir 

                                                 
10

 Informācija sagatavota, izmantojot Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes informāciju uz 
09.03.2018. http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/ 
10

ZPR. Esošās situācijas analīze. https://www.zemgale.lv/index.php/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/37-zpr-esosas-

situacijas-analize 
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stacionārie piesārņojuma avoti - katlu mājas, kuri kā kurināmo pārsvarā izmanto gāzi vai koksni. 

Tērvetē nav lielu sadedzināšanas iekārtu.  

Kā otro nozīmīgāko gaisa piesārņojuma avotu var nosaukt autotransportu un ar tiem saistītos 

izmešus. No neasfaltēto ceļu lietošanas var rasties putekļu problēmas.12 

Iespējama negatīva ietekme no lauksaimniecības – NH3 (amonija) izmeši. 

Ņemot vērā, ka Tērvetes novads ir primāri lauksaimnieciska teritorija un tajā ir salīdzinoši maz lielu 

rūpnieciskās ražošanas objektu un nav lielu sadedzināšanas iekārtu (skat. ,  gaisa kvalitāti var 

novērtēt kā labu vai pat ļoti labu.  Tieši Tērvetē tās labā klimata un priežu mežu gaisa dēļ ir izveidota 

kādreizējā plaušu slimnieku sanatorija, tagad rehabilitācijas centrs “Tērvete”.  

Tērvetes novadā ir viena izteikta gaisa kvalitātes problēma - dēļ daļēji atvērtā tipa lopkopības 

fermām ar 3000 govīm pie Kroņauces ciema izdalās smakas. To intensitāte pagaidām netiek mērīta. 

Ūdens piesārņojums 

Novada teritorijā esošās ūdensteces un ūdenstilpes ir nozīmīgas ne tikai kā ūdens resursi un 

hidroenergoresursi. Tērvetes novada hidrogrāfisko tīklu veido Lielupes ūdenssateces lielbaseina 

ūdensteces un ūdenstilpes. Lielākā daļa upju un strautu atrodas Svētes baseinā.13 

Lielākais ūdens piesārņojuma risks Tērvetes novadā saistās ar lauksaimniecības noteci.  

Nitrātu direktīvas (Direktīvas 91/676/EEK) prasības Latvijā ir ietvertas 23.12.2014. Ministru Kabineta 

noteikumos Nr.834 Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības 

izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Saskaņā ar tiem, nitrātu monitorings nitrātu jutīgas teritorijas 

robežās jāveic katru gadu. Maksimāli pieļaujamā nitrātu (NO3 - jonu) koncentrācija ūdeņos ir 50 mg/l 

(jeb 11.3 mg/l nitrātu N-NO3). Lielupes upju baseinu apgabalā nitrātu jutīgas teritorijā ietilpst arī 

Tērvetes novads. Piemēram, Tērvetes upē 2014. gadā šis rādītājs bija 13.2 mg/l nitrātu N-NO3; 

savukārt 2006.gadā – 18.5 mg/l nitrātu.14 

Lielupes upju baseina apgabala virszemes ūdensobjekti, kuriem ir identificētas lielas gan difūzā, gan 

punktveida piesārņojuma slodzes, ieskaitot biogēno piesārņojumu, un kuri šķērso Tērvetes novadu, ir 

Auces, Svētes, Tērvetes, un Skujaines upes.  

Tērvetes novadā notiek pazemes ūdens iegūšana, tā ir aprakstīta Infrastruktūras sadaļā. 

Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 

Tērvetes novadā nav piesārņotas vietas, ir 7 potenciāli piesārņotas vietas LVĢMC Piesārņotu un 

potenciālu piesārņotu vietu reģistrā15: 

Tērvetes novadā ir slēgtas un rekultivētas visas atkritumu izgāztuves. 

  

                                                 
11

ZPR. Esošās situācijas analīze. https://www.zemgale.lv/index.php/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/37-zpr-esosas-

situacijas-analize 
12

ZPR. Esošās situācijas analīze. https://www.zemgale.lv/index.php/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/37-zpr-esosas-

situacijas-analize 
14 

Lielupes upju baseina apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam. LVĢMC.2015. 
15L

LVĢMC. Piesārņoto un potenciāli piesārnoto vietu informācijas sistēma. http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/ 
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2.8.1.tabula. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas Tērvetes novadā 

Vietas reģistrācijas 

nr. 
Vieta Pagasts 

46448/1675 SIA "Silaine" mehāniskās darbnīcas un 

degvielas bāze  

 Augstkalnes pagasts, 

Dzeguzēni.  

46448/1674  SIA "Silāres" mehāniskās darbnīcas  Augstkalnes pagasts, 

Augstkalne 

46448/1673  Lopu kapsēta Vairogi Augstkalnes pagasts 

46448/1672 Minerālmēslu noliktava Augstkalnes pagasts, 

Augstkalne 

46448/1671 Lidlauks Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts 

46448/1670  Cūku ferma "Bumbieres Augstkalnes pagasts  

46448/1669  Cūku ferma "Dzeguzēni"  Augstkalnes pagasts, 

“Dzeguzēni”  

Avots: LVĢMC, Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrs. 
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3.CILVĒKRESURSI 

3.1. Iedzīvotāji un demogrāfijas rādītāji  

Tērvetes novadā pēc CSP datiem 2017.gada 1.janvārī dzīvo 3398 iedzīvotāji. No 01.01.2011 līdz 

01.01.2015 iedzīvotāju skaits samazinās ik gadu vidēji par 1.8%, bet 2015.gada laikā iedzīvotāju skaits 

palielinājās  par 54 jeb 1.6%, bet 2016 gadā sekoja iedzīvotāju skaita samazinājums par 94 

iedzīvotājiem jeb 2.7%. Kopumā Tērvetes novada iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamika atspoguļo 

Latvijas iedzīvotāju kopskaita izmaiņas un tā īpatsvars saglabājas 1.7% - 1.8% robežās.  Pēdējo 

septiņu gadu laikā kopējais Tērvetes novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 298, kas uz 

01.01.2017  par 8.06% mazāk nekā 2011.gadā (skat. 3.1.1. attēlu).  

 
3.1.1. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju skaita un tā īpatsvara no Latvijas iedzīvotāju 

kopskaita dinamika, 2011.-2017.g., dati uz gada sākumu 
Avots: CSP 

Lielākais iedzīvotāju skaits Tērvetes novadā koncentrējas Tērvetes pagastā - 1898 jeb gandrīz 56% 

visu novada iedzīvotāju. Tam seko Augstkalnes pagasts ar 909 iedzīvotājiem. Bukaišu pagasts ir 

vismazāk apdzīvotais - tikai 591 iedzīvotāji (skat. 3.1.2.attēlu).  

 
3.1.2. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa Tērvetes novada 

administratīvi teritoriālajām vienībām, 2014.-2017.g., dati uz gada sākumu 
Avots: CSP 
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Vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums kopš 2014.gada ir bijis Tērvetes pagastā – 0.7% jeb 13 

iedzīvotāji. Līdzīgi iedzīvotāju skaits ir samazinājies Augstkalnes un Bukaišu pagastos, attiecīgi par 

5.6% un 5.7% jeb 56 un 36 iedzīvotājiem. 

Vidējais Tērvetes novada iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 ir 15.4 cilvēki. 3.3.attēlā atspoguļots 

iedzīvotāju blīvuma sadalījums pa novada administratīvi teritoriālajām vienībām. Augstākais 

iedzīvotāju blīvums ir Tērvetes pagastā – 20,6 iedzīvotāji uz 1 km2. Tālāk seko Augstkalnes pagasts – 

14.1. Viszemākais iedzīvotāju blīvums ir Bukaišu pagastā – 9.1. 

 
3.1.3. attēls. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 Tērvetes novadā, 2014.-2017.g., dati uz gada 

sākumu  
Avots: Aprēķini veikti ņemot vērā CSP datus 

Salīdzinot iedzīvotāju blīvumu uz 1 km2 Tērvetes novadā (15.4) ar kaimiņu novadiem (skat. 

3.1.4.attēlu), redzams, ka tikai Auces novadā tas ir zemāks – 12.4, bet Jelgavas novadā tas ir nedaudz 

augstāks - 17. Iedzīvotāju blīvums ir būtiski augstāks Dobeles novadā (22.6) un Zemgales plānošanas 

reģionā (21.9), bet, salīdzinot novada vidējo iedzīvotāju blīvumu ar vidējo Latvijā (30.2), tas ir 2 reizes 

zemāks. 

 
3.1.4.attēls. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2 Tērvetes novadā, kaimiņu novados, Zemgales 

plānošanas reģionā un Latvijā, dati uz 01.01.2017 
Avots: Aprēķini veikti ņemot vērā CSP datus 
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Tērvetes novada nacionālajā sastāvā dominē latvieši, kas uz 01.01.2017 ir  79.5 % no novada 

iedzīvotāju kopskaita. Attiecīgi pārējās tautības sastāda 20.5%, tai skaitā, lietuvieši – 7.9%, kas 

izskaidrojams ar ģeogrāfisko atrašanos Lietuvas Republikas pierobežā, krievi – 6.8%, baltkrievi - 3.8% 

un citu nacionalitāšu iedzīvotāji – 2%. Pēdējo piecu gadu laikā novada nacionālā viendabība ir 

palielinājusies, samazinoties lietuviešu, krievu un baltkrievu skaitam un attiecīgi palielinoties latviešu 

īpatsvaram novada iedzīvotāju kopskaitā par 0.9 procentu punktiem (skat. 3.1.5.attēlu). 

 
3.1.5. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs (%), 2013.-2017.g., dati uz gada 

sākumu  
Avots: CSP 

Arī pēc valstiskās piederības novads ir ļoti viendabīgs. Uz 01.07.2017 no visiem novada iedzīvotājiem 

– 90.6 % ir Latvijas Republikas pilsoņi. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas Republikas pilsoņu skaits ir 

palielinājies par 0.9 procentu punktiem ( skat.3.1.6. attēlu).  

 
3.1.6. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju valstiskā piederība, 2013.-2017.gads 

Avots: aprēķini veikti ņemot vērā PMLP datus 

Neskatoties uz izmaiņām kopējā iedzīvotāju skaitā, dzimumu proporcionālā attiecība pēdējos 4 

gados palikusi nemainīga ar nelielu sieviešu skaita pārsvaru - 52% no iedzīvotāju kopskaita. 

(skat.3.1.7. attēlu). 
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3.1.7. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa dzimumiem, 2014.-

2017.g. (dati uz gada sākumu)  
Avots: CSP 

Kā tas redzams 3.1.1. tabulā dzimumu proporcionālā attiecība Tērvetes novada pagastos pēdējos 5 

gados palikusi nemainīga ar nelielu sieviešu skaita pārsvaru, kurš ir 51-52% robežās no iedzīvotāju 

kopskaita. Bukaišu pagastā sieviešu īpatsvars samazinājies par 2.2 procentu punktiem, Tērvetes 

pagastā palielinājies par 1.1%, bet Augstkalnes pagastā palicis nemainīgs. 

 3.1.1. tabula. Tērvetes novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi 

teritoriālajām vienībām un dzimumiem, 2014.-2017.g. (dati uz gada sākumu) 

Avots: CSP 

Uz 01.01.2017 Tērvetes novada iedzīvotāju ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki par 15 

gadiem) - 13.6% , darbspējas vecumā 16 - 63.0% un virs darbspējas vecuma – 23.4%. Pēdējo piecu 

gadu iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbaspējas vecumā pakāpeniski samazinās, 

attiecīgi par 2.3% un 7.8% šajā periodā, savukārt iedzīvotāju skaita virs darbspējas vecuma 

palielinājums ir mazāks – 1,3%.  Rezultātā iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā ir samazinājies par 

                                                 
16 

Saskaņā ar LR likumu “Par valsts pensijām”. Saskaņā ar šī līkuma grozījumiem iedzīvotāju galvenās vecuma grupas mainījās un vecums 

bija atšķirīgs sievietēm un vīriešiem.  

Pagasts 2014 2015 2016 2017 

Tērvetes pagasts 

sievietes 979 957 1020 994 

vīrieši 932 919 931 904 

Augstkalnes pagasts 

sievietes 494 497 488 467 

vīrieši 469 461 453 442 

Bukaišu pagasts 

sievietes 335 323 315 303 

vīrieši 292 281 285 288 
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1.8% punktiem, bet iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas vecuma 

palielinājies attiecīgi par 0.4  un 1.5% punktiem. 

Uz 2017.gada sākumu vecuma grupā līdz darbspējas vecumam vīriešu skaits pārsniedz sieviešu 

skaitu - attiecīgi Tērvetes novadā līdz darbspējas vecumam ir 248 vīrieši un 215 sievietes. Darbspējas 

vecuma grupā dzimumu sadalījums izlīdzinās - 1106 vīrieši un 1033 sievietes, attiecīgi vīriešu 

īpatsvars ir 51.7% un sieviešu 48.3%. Savukārt pēc darbspējas vecuma vīriešu skaits ir gandrīz divas 

reizes mazāks par sieviešu skaitu tajā pašā vecuma grupā - tikai 280 vīrietis un 516 sievietes 

(skat.3.1.8.attēlu). 

 
3.1.8. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa vecuma grupām, 

2013.-2017.g. (dati uz gada sākumu) 
Avots: CSP 

Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas, darbaspējas un virs darbaspējas vecuma grupās Tērvetes 

novadā, Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā 2017.gadā atspoguļots 1.12. attēlā. Tendences ir 

ļoti līdzīgas – iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas vecumam ir ievērojami mazāks nekā virs darba 

spējas vecuma. Tērvetes novada iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam īpatsvars vidēji ir par 2.0% 

punktiem mazāks nekā vidēji Latvijā un ZPR (skat.3.1.9.attēlu).  

 
3.1.9. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas, darbaspējas un virs darbaspējas vecuma 

grupās Tērvetes novadā, Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā, 2017.g. 
Avots: CSP 
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Atbilstoši CSP datiem par 2017.gada 1.janvāri, kopējais demogrāfiskās slodzes līmenis Tērvetes 

novadā ir 588 (Latvijā - 608), un, salīdzinot ar 2013.gadu, kad šis rādītājs bija 543, tas ir palielinājies. 

Iezīmējas tendence, ka iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir mazāks par iedzīvotāju skaitu 

virs darbspējas vecuma, attiecīgi to parādā arī demogrāfiskās slodzes rādītāji – 216 iedzīvotājiem līdz 

darba spējas vecumam un 372 virs darba spējas vecuma (skat.3.1.10.attēlu). 

 

3.1.10. attēls. Tērvetes novada demogrāfiskās slodzes (kopējā, bērnu radītā, vecāka 

gadagājuma radītā) dinamika sadalījumā pa dzimumiem, 2013.-2017.g. (dati uz gada 

sākumu) 
Avots: CSP 

Laika posmā no 2013.gada līdz 2017.gadam ir vērojama bērnu un jauniešu skaita dinamikas negatīva 

tendence, kas uzrāda pakāpenisku skaita samazinājumu no 644 bērniem un jauniešiem 2013.gadā 

līdz 605 - 2017.gadā. Kopējais bērnu un jauniešu skaits Tērvetes novadā šajā periodā samazinājies 

par 6.1%, jeb vienu piektdaļu (skat.3.1.11.attēlu).  
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3.1.11. attēls. Tērvetes novada bērnu (0-18 gadi) skaita dinamika, 2013.-2017.g. 

Avots: CSP 

Šo negatīvo tendenci izraisa bērnu skaita samazinājums Augstkalnes pagastā par 8.4%. Tērvetes un 

Bukaišu pagastos ir neliels bērnu skaita pieaugums, attiecīgi par 0.9% un 1.9%. (skat. 3.1.12.attēlu) 

 
3.1.12. attēls. Tērvetes novada bērnu (0-18 gadi) skaita dinamika, 2013.-2017.g., (*2014.g. un 

2015.g. dati uz 01.jūliju) 
Avots: PMPL dati 

Analizējot Tērvetes novada bērnu skaita dinamiku sadalījumā pa vecuma grupām, redzams, ka bērnu 

skaits vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir palielinājies par 6.7% (2013.gadā - 210, 2011.gadā – 224 

bērni), savukārt bērnu skaits vecuma grupā no 7 līdz 18 gadiem ir samazinājies par 12.2% 

(skat.3.1.13.attēlu). 
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3.1.13. attēls. Tērvetes novada bērnu (0-18 gadi) skaita dinamika sadalījumā pa vecuma 

grupām un dzimumiem, 2013.-2017.g.  
 Avots: CSP 

Tērvetes novada dabiskās kustības rādītāji 2013.-2017.gadā ir doti 3.1.14.attēlā. Laikā no 2012.-

2016.gadam noslēgto laulību skaits ir pieaudzis (2012.gadā - 13, 2016.gadā – 18), bet šķirto laulību 

skaits ir palicis nemainīgs (2012.gadā - 10, 2016.gadā – 11). Šajā periodā piedzimušo iedzīvotāju 

skaita pieaugums (2012.gadā - 31, 2016.gadā – 42) nespēj kompensēt mirušo iedzīvotāju skaitu 

(2012.gadā - 52, 2016.gadā – 58). Neskatoties uz atsevišķu demogrāfisko rādītāju uzlabošanos 

pēdējo piecu gadu laikā, iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums saglabājas.  

 

3.1.14. attēls. Tērvetes novada iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji, 2012.-2016.g. 
Avots: CSP 

2012 2013 2014 2015 2016

Noslēgto laulību skaits 13 20 14 25 18

Šķirto laulību skaits 10 9 8 5 11

Dzimušo skaits 31 32 38 35 42

Mirušo skaits 52 55 49 60 58
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2016.gadā noslēgto laulību skaits (5.2) Tērvetes novadā (skat. 3.1.15.attēlu) ir zemāks nekā Zemgales 

plānošanas reģionā (6.3) un Latviju kopumā (6.6). Arī pēdējo četru gadu laikā vidējais noslēgto 

laulību skaits Tērvetes novadā ir zemāks (5.5) nekā vidēji Zemgales plānošanas reģionā (6.2) un 

Latvijā kopumā (6.3).  Savukārt vidējais šķirto laulību skaits pēdējos četros gados Tērvetes novadā ir 

zemāks (2.4) kā Zemgales plānošanas reģionā (3.0) un valstī kopumā (3.1).  

Analizējot iedzīvotāju dabiskās kustības rādītājus  uz 1000  iedzīvotājiem (skat. 3.1.16.attēlu) var 

secināt, ka 2016.gadā Tērvetes novadā dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir augstāks (12.0) nekā 

Zemgales plānošanas reģionā (11.0) un Latvijā (11.2), bet salīdzinot pēdējo piecu gadu vidējo 

rādītājus dzimušo skaits Tērvetes novadā ZPR un Latvijā ir līdzīgs, attiecīgi 10.1, 10.4 un 10.6. 

Savukārt mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2016. gadā Tērvetes novadā (16.6) ir lielāks nekā ZPR 

(14.8) un Latvijā (14.5). Arī pēdējo piecu gadu laikā šī tendence saglabājas, skat. attēlu 3.1.16.  Līdz ar 

to, lai arī dabiskā pieauguma rādītājiem Tērvetes novadā pēdējo piecu gadu laikā ir pozitīva 

tendence, tomēr tie ir sliktāki nekā ZPR un valstī kopumā. 2016 gadā Tērvetes novadā negatīvais 

dabiskais pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem (-4,6) bija augstāks nekā ZPR (-3,7) un Latvijā (-3,4).  ir 

mazāks nekā līdzīgs, bet negatīvā dabiskā pieauguma rādītājs augstāks (-4,3) nekā vidēji Latvijā (-3,7) 

un ZPR (-3,5). Arī pēdējo piecu gadu laikā šī tendence saglabājas - Tērvetes novadā vidējais 

negatīvais dabiskā pieaugums uz 1000 iedzīvotājiem ir lielāks (-5,4) nekā ZPR (-3,8) un Latvijā (3,7). 

 

 
3.1.15. attēls. Tērvetes novada, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas iedzīvotāju noslēgto 

un šķirto laulību rādītāji uz 1000 iedzīvotajiem, 2012.-2016.g.  
Avots: CSP 
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3.1.16. attēls. Tērvetes novada, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas iedzīvotāju dabiskās 

kustības rādītāji uz 1000 iedzīvotajiem, 2012.-2016.g. 
Avots: CSP 

Analizējot migrācijas rādītājus Tērvetes novadā (skat. 3.1.17.attēlu), redzams, ka neskatoties uz 

pozitīvo tendenci 2015.gadā, kopējais migrācijas saldo pēdējo piecu gadu laikā ir negatīvs – 

izbraukušo iedzīvotāju skaits ir par 162 lielāks nekā iebraukušo iedzīvotāju skaits. Vidējais migrācijas 

saldo uz 1000 iedzīvotājiem pēdējo piecu gadu laikā Tērvetes novadā (-9.0) līdzīgs kā Zemgales 

plānošanas reģionā (-9.3), kas ir būtiski augstāks nekā valstī kopumā (-5.7).  
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3.1.17. attēls. Migrācijas saldo absolūtos skaitļos un uz 1000 iedzīvotājiem Tērvetes novadā, 

Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā, 2012.-2016.g  
Avots: CSP 

3.2.Nodarbinātības rādītāji 

Saskaņā ar CSP informāciju 2015.gadā Tērvetes novadā vidēji bija 888 darba ņēmēji, kas ir 40 % no 

visiem Tērvetes novada iedzīvotājiem darba spējas vecumā. Salīdzinot ar 2013.gadu to skaits ir 

pieaudzis par 102. Darba devēju skaits novadā uz 2015.gadā ir 278, to skaits ir vienmērīgi 

palielinājies par apmēram 10 uzņēmumiem gadā laika posmā no 2013.-2015.gadam. Pašnodarbināto 

fizisko personu skaits šajā periodā ir pieaudzis līdz 115 iedzīvotājiem. Līdz ar to nodarbināto personu 

īpatsvars 2015. gadā sasniedza 45% no visiem Tērvetes novada iedzīvotājiem darba spējas vecumā 

(skat. 3.2.1.attēlu).  
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3.2.1. attēls. Tērvetes novada darba devēju un darba ņēmēju skaita dinamika, 2013.-2015.g. 

Avots: CSP 

Analizējot Tērvetes novada darba ņēmēju sadalījumu pa administratīvi teritoriālajām vienībām, 

redzams, ka tas ir nevienmērīgs – 84% no visiem darba ņēmējiem ir nodarbināti Tērvetes pagastā, 

13% - Augstkalnes pagastā, bet tikai 3% ir nodarbināti Bukaišu pagastā. To skaits, salīdzinot ar 

2011.gadu, būtiski palielinājies gan Tērvetes , gan Augstkalnes pagastos, attiecīgi par 174 darba 

ņēmējiem jeb par 30% un 29 darba ņēmējiem jeb 33%. Salīdzinoši sliktāka situācija ir Bukaišu 

pagastā, kur darba ņēmēju skaits ir samazinājies par 11 darba ņēmējiem jeb 31% (skat. 3.2.2.attēlu). 

 
3.2.2.attēls. Tērvetes novada darba ņēmēju skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi 

teritoriālajām vienībām, 2012.-2015.g. 
Avots: CSP 

Savukārt Tērvetes novada pašnodarbināto fizisko personu sadalījums pa administratīvajām 

teritorijām ir vienmērīgāks nekā darba ņēmēju sadalījums – 56% no visām pašnodarbinātajām 

fiziskajām personām ir nodarbinātas Tērvetes pagastā, bet to īpatsvars Augstkalnes pagastā un 

Bukaišu pagastā ir līdzīgs – 22%. To skaits, salīdzinot ar 2011.gadu, būtiski palielinājies tikai Tērvetes 

pagastā par 13 pašnodarbinātajām fiziskajām personām jeb 25%, savukārt Augstkalnes pagastā tas 

nav būtiski mainījies, bet Bukaišu pagastā, kur pašnodarbināto fizisko personu skaits ir samazinājies 

par 3 jeb 11% (skat. 3.2.3.attēlu).  
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3.2.3.attēls. Tērvetes novada pašnodarbināto fizisko personu skaita dinamika sadalījumā pa 

administratīvi teritoriālajām vienībām, 2012.-2015.g.  
 Avots: CSP 

Analizējot Tērvetes novada nodarbināto skaita dinamiku pēc mēneša bruto ienākumiem (skat. 

3.2.4.attēlu), var secināt, ka darba ņēmēju mēneša bruto darba ienākumi pēdējo piecu gadu laikā ir 

būtiski palielinājušies, neskatoties uz to, ka darba ņēmēju skaits bez darba ieņēmumiem ir gandrīz 

divkāršojies (61). Šajā periodā darba ņēmēju skaits ar zemiem mēneša bruto darba  ienākumiem (līdz 

300 eiro mēnesī) samazinājies par 26% jeb 57 nodarbinātajiem, savukārt nodarbināto skaits ar bruto 

darba ienākumiem no 300 līdz 500 eiro palielinājies par 39% jeb 78 nodarbinātajiem, bet 

nodarbināto skaits bruto darba ienākumiem no 500 līdz 1000 eiro palielinājies par 24% jeb 60 

nodarbinātajiem. Darba ņēmēju skaits ar bruto darba ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī ir pieaudzis 

divarpus reizes jeb par 96 nodarbinātajiem. 

 
3.2.4.attēls. Tērvetes novada darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba 

ienākumiem vidēji gadā, 2012.-2016.g. 
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Avots: CSP 

 

Salīdzinot darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc mēneša bruto darba ieņēmumiem Tērvetes novadā 

un Latvijā (skat. 3.2.5.attēlu), var secināt, ka 2016.gadā Tērvetes novadā darba ņēmēju īpatsvars ar 

darba ienākumiem zem 300 eiro mēnesī ir par 1.9 procentu punktiem zemāks nekā valstī kopumā, 

attiecīgi 12.0% un 13.9%, savukārt darba ņēmēju īpatsvars ar darba ienākumiem no 300 līdz 500 eiro 

mēnesī ir par 8.7 procentu punktiem lielāks nekā Latvijā (32.8% un 24.1%). Darba ņēmēju īpatsvars ar 

darba ienākumiem no 500 līdz 1000 eiro mēnesī ir līdzīgs: Tērvetes novadā 36.6%, Latvijā 36.5%, bet 

darba ņēmēju īpatsvars ar darba ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī Tērvetes novadā ir par 6.9 % 

punktiem zemāks nekā Latvijā, attiecīgi 18.6% un 25.5%. 

 
3.2.5.attēls. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem Tērvetes 

novadā un Latvijā vidēji gadā, 2012.-2016.g. 
Avots: CSP 

Kā redzams 3.2.6. attēlā Tērvetes novadā iedzīvotāji laika periodā no 2007.gada līdz 2011.gadam ir 

nodarbināti 15 darbības jomās (darbības jomu apzīmējumu atšifrējumu skatīt tabulā 3.2.1.).  
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3.2.6.attēls. Tērvetes novada darba devēju skaita dinamika pa darbības jomām, 2013.-2015.g. 

Avots: CSP 

 

3.2.1.tabula. Darbības jomas (saskaņā ar NACE 2.red. klasifikāciju), kurās nodarbināti Tērvetes 

novada iedzīvotāji 

Apz. 
Darbības jomas apzīmējuma 

atšifrējums 
Apz. 

 

Darbības jomas apzīmējuma atšifrējums 

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

zivsaimniecība 
K Finanšu un apdrošināšanas darbības 

C Apstrādes rūpniecība L Operācijas ar nekustamo īpašumu 

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, 

atkritumu apsaimniekošana un 

sanācija 

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

F Būvniecība N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 

G Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība; automobiļu un 

motociklu 

Q Veselība un sociālā aprūpe 

H Transports un uzglabāšana R Māksla, izklaide un atpūta 

I Izmitināšana un ēdināšanas 

pakalpojumi 

S 
Citi pakalpojumi 

J Informācijas un komunikācijas 

pakalpojumi 

NSP 
Nav noteikts 

 Avots: CSP 

Saskaņā ar CSP datiem 2015. gadā Tērvetes novadā darbojās 278 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. 

Visnozīmīgākā darbības joma Tērvetes novadā (skat. 1.26.attēlu) tradicionāli ir lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un zivsaimniecība (A), kurā 2015. gadā darbojas 66% jeb 186 no visiem novada 

ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem . Nākošās lielākās darbības jomas 2015.gadā novadā ir 

sekojošas: pakalpojumu sfēra (M - Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi un S - Citi 

pakalpojumi), kurā darbojas 11% jeb 30 no visiem novada ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, 
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vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu tirdzniecība (G), kurā darbojas 

6% jeb 16 no visiem novada ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, būvniecība (F), kurā darbojas 4% 

jeb 10 no visiem novada ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem un  apstrādes rūpniecība (C), kurā 

darbojas 3% jeb 8 no visiem novada ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. Pārējās darbības jomās 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir neliels – 30 uzņēmumi jeb 11%. 

3.2.2.tabula. Tērvetes novada ekonomiski aktīvie uzņēmumu skaita dinamika sadalījumā pa 

darbības jomām un uzņēmumu lielumu grupām, 2013.-2015.g.  (NACE 2.redakcija).  

 
2013 2014 2015 

Apz. 0-9 
10-

19 

20-

49 

50-

249 
250+ 0-9 

10-

19 

20-

49 

50-

249 
250+ 0-9 

20-

49 

50-

249 

 

250+ 

A 191 2 1 1 0 179 2 1 1 0 180 2 1 0 

C 4 0 0 0 0 8 0 1 0 0 7 0 1 0 

E 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

F 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 

G 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 16 0 0 0 

H 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 

I 5 1 0 0 0 6 1 0 0 0 6 0 0 0 

J 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 

M 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 11 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Q 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 

R 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

S 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 19 0 0 0 

NSP 8 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 

Kopā 252 3 2 1 0 259 3 3 1 0 263 3 2 0 

Avots: CSP 
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4.EKONOMIKA 

4.1. Uzņēmējdarbības vide  

Tērvetes novadā saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem uz 2017.gada 23.novembri reģistrēti 288 

uzņēmumi, 2017.gada pirmajā pusgadā reģistrēti 4, bet likvidēti 13 uzņēmumi. Pēdējo desmit gadu 

laikā likvidēto uzņēmumu skaits svārstās no 2 līdz 14 gadā, izņēmums ir 2015.gads, kad tika likvidēti 

24 uzņēmumi, savukārt reģistrēto uzņēmumu skaits svārstās no 3 līdz 13 uzņēmumiem gadā. 

Reģistrēto uzņēmumu skaita dinamika ir negatīva – pēdējo desmit gadu laikā nodibināti 67 un 

likvidēti 95 uzņēmumi. 2017. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu reģistrēto uzņēmumu skaits 

samazinājies no 315 uz 288, t.i. par 27 uzņēmumiem jeb 8,6% (skat. 4.1.1.attēlu).  

 
4.1.1.attēls. Tērvetes novada uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika, 2008.-2017.g. 

(dati uz 23.11.2017) 
Avots: Lursoft 

Komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu skaita dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām 

pēdējo 10 gadu periodā (2008. - 2017. gads) ir attēlota 4.1.2. attēlā. Visbiežāk jaunizveidoto 

uzņēmumu forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, otra izplatītākā uzņēmējdarbības forma ir 

zemnieku saimniecības, kam seko individuālie komersanti/uzņēmumi. Šajos gados novadā ir 

nodibināta un savu darbību uzsākusi viena akciju sabiedrība. 2017. gada pirmajos 11 mēnešos 

ir izveidotas trīs sabiedrības ar ierobežotu atbildību un viena zemnieku saimniecība.  



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 35  

 

 

4.1.2. attēls. Komercreģistrā reģistrēto Tērvetes novada uzņēmumu skaita  pieauguma 

dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām, 2008.-2017.g. (dati uz 23.11.2017) 
Avots: Lursoft 

Tērvetes novada ekonomiski aktīvo statistisko vienību dinamika ir pozitīva (4.1.3. attēls), pretēji 

komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu skaita dinamikai (4.1.1. attēls). Periodā no 2009. - 2015. gadam 

to skaits tirgus sektorā  ir pieaudzis par 39 vienībām jeb 16.3%, 2015. gadā sasniedzot 278 

ekonomiski aktīvās vienības. Kopā ar ārpus tirgus sektoru novadā 2015.gada beigās bija 297 

ekonomiski aktīvās vienības. 

 
4.1.3. attēls. Tērvetes novada ekonomiski aktīvo statistisko vienību dinamika tirgus sektorā 

2009.-2015.g. (dati uz gada beigām) 
 Avots: CSP 

Salīdzinot Tērvetes novada ekonomiski aktīvās statistiskās vienības uz 1000 iedzīvotājiem 2009. - 

2015.gada griezumā ar Latvijas un ZPR rādītājiem (skat. 4.1.4. attēlu), redzams, ka periodā no 2009. 

līdz 2011. gadam Tērvetes novadā šis rādītājs ir bijis augstāks nekā ZPR un valstī kopumā. Savukārt 

kopš 2012. gada Tērvetes novada ekonomiski aktīvo statistisko vienību uz 1000 iedzīvotājiem skaita 

pieauguma temps ir bijis mazāks nekā valstī kopumā, bet joprojām ir lielāks nekā ZPR. 2015. gadā   

ekonomiski aktīvās statistiskās vienības uz 1000 iedzīvotājiem Tērvetes novadā sasniedz 80 vienības 

uz 1000 iedzīvotājiem, atpaliekot no Latvijas rādītāja par 7 vienībām un pārsniedzot ZTR rādītāju par 

13 vienībām. 
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4.1.4. attēls. Ekonomiski aktīvās statistiskās vienības uz 1000 iedzīvotājiem Tērvetes novadā, 

Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā, 2009. - 2015.g. (dati uz gada beigām)  
Avots: CSP 

Analizējot Tērvetes novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu struktūru sadalījumā pa uzņēmējdarbības 

formām, var secināt, ka novadā dominē divas uzņēmējdarbības formas: zemnieku saimniecības un 

pašnodarbinātās personas. Saskaņā ar CSP datiem 2015. gada beigās Tērvetes novadā bija 297 

ekonomiski aktīvas statistiskās vienības (ieskaitot fondus, nodibinājumus, biedrības un valsts un 

pašvaldības budžeta iestādes), no kurām 278 jeb 94 % darbojās tirgus sektorā, bet 19 jeb 6% 

darbojās ārpus tirgus sektora. To sadalījums 2015. gadā pa uzņēmējdarbības formām ir sekojošs: 

pašnodarbinātās personas veido 39% jeb 117 vienības, zemnieku saimniecības – 34% jeb 101 

vienības, tirgus sektora komercsabiedrības - 18% jeb 52 vienības, ārpus tirgus sektora fondi, 

nodibinājumi un biedrības – 5% jeb 15 vienības, pārējās uzņēmējdarbības formas - 4% jeb 12 

vienības (skat. 4.1.5. attēlu). Apskatot ekonomiski aktīvo statistisko vienību dinamiku, redzams, ka 

visstraujākais pieaugums periodā no 2009. gada līdz 2015.gadam ir tirgus sektora 

komercsabiedrībām, kuru skaits šajā periodā pieauga par 29 vienībām jeb par 126%. Otrs lielākais 

pieaugums ir ekonomiski aktīvajām pašnodarbinātajām personām, kuru skaits pieauga par 18 

vienībām jeb 18 %. Savukārt, ekonomiski aktīvo zemnieku saimniecību skaits samazinājās par 12 

vienībām jeb 11%, pārējās uzņēmējdarbības formās ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits nav būtiski 

mainījies.  No augstāk minētā var secināt, ka periodā no 2009.-2015.gadam notiek uzņēmējdarbības 

formu īpatsvara izmaiņas, samazinoties zemnieku saimniecību skaitam un palielinoties tirgus sektora 

komercsabiedrību un pašnodarbināto personu skaitam.   

Tērvetes novada 20 lielāko uzņēmumu apgrozījums 2016. gadā sasniedza 40,68 miljonus eiro. 

Septiņu lielāko Tērvetes novada uzņēmumus apgrozījums veido 85% no kopējā apgrozījuma jeb 

34.39 miljonus latu (skat. tabulu 4.1.1.), no kuriem divi lielākie uzņēmumi ir AS “Agrofirma Tērvete” ar 

apgrozījumu 12.47 miljoni eiro (nodarbojas ar augkopību, lopkopību, ar to saistītām palīgdarbībām) 

un AS ”Tērvetes AL” ar apgrozījumu 12.47 miljoni eiro (nodarbojas ar dzērienu ražošanu). Analizējot 

20 pēc apgrozījuma lielākos Tērvetes novada uzņēmumus (top 20) var secināt, ka tradicionāli lielāko 

apgrozījuma īpatsvaru – 57% jeb 22.98 miljoni eiro veido lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi (14 

vienības), savukārt 25% jeb 10.08 miljonus eiro veido dzērienu ražošanas uzņēmums (1 vienība), 10% 

jeb 4.18 miljonus eiro veido vairumtirdzniecības uzņēmumi (2 vienības), bet 8% jeb 3.43 miljoni eiro 

veido citās nozarēs strādājošie uzņēmumi (3 vienības).  
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4.1.5. attēls. Tērvetes novada  ekonomiski aktīvo uzņēmumu dinamika sadalījumā pa 

uzņēmējdarbības formām, 2009. - 2015.g. (dati uz gada beigām) 
 
*Par periodu no 2019-2012.gadam nav datu par  sekojošām uzņēmējdarbības formām: fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektors), 
komercsabiedrības (ārpus tirgus sektors), fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektors), valsts budžeta iestādes, pašvaldību budžeta iestādes. 

Avots: CSP 

Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma Tērvetes novadā ir analizēti Tabulā 4.1.  

4.1. tabula. Tērvetes novada pēc apgrozījuma lielākie 20 uzņēmumi 2016. gadā 

Uzņēmums Darbības joma 
Reģistrēts 

(pagasts) 

Apgrozījums 

2016.g. 

Izmaiņas 

pret 2015 
Izmaiņas pret 2014.g. 

AS "AGROFIRMA 

TĒRVETE" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Tērvetes 

pagasts 
12 466 801 4% -2% 

AS "TĒRVETES 

AL" 
Dzērienu ražošana 

Tērvetes 

pagasts 
10 079 311 16% 53% 

SIA 

"AGROTIRDZNIE

CĪBAS 

KOMPĀNIJA" 

Vairumtirdzniecīb

a 

Augstkalne

s pagasts 
3 609 267 92% 70% 

SIA "SIGUS B" Sauszemes Tērvetes 2 217 799 7% 60% 
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transports pagasts 

ZS "STRAZDI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Tērvetes 

pagasts 
2 170 523 

2.04 

reizes 
20% 

Lauksaimniecība

s KS "DĀMNIEKI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Tērvetes 

pagasts 
1 955 385 10% 21% 

SIA "SILĀRES" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Augstkalne

s pagasts 
1 890 428 

3.02 

reizes 
46% 

SIA 

"Rehabilitācijas 

centrs "Tērvete"" 

Veselības 

aizsardzība 

Tērvetes 

pagasts 
856 266 17% 24% 

Vasiļa ZS 

"ANŠĶINAIŠI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Bukaišu 

pagasts 
587 620 -7% -21% 

SIA "CERS" 
Vairumtirdzniecīb

a 

Tērvetes 

pagasts 
569 467 -16% -4% 

Miķelsona ZS 

"MĀLIŅI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Bukaišu 

pagasts 
557 334 14% 60% 

SIA "Ores" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Tērvetes 

pagasts 
550 397 14% 78% 

Misules ZS 

"KVIETES" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Bukaišu 

pagasts 
490 517 3% 18% 

ZS "OSĪŠI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Augstkalne

s pagasts 
480 058 14% 17% 

Ručevska ZS 

"JAUNRUČI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Bukaišu 

pagasts 
391 157 -1% 58% 

Kaņepa ZS 

"ORHIDEJAS" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Augstkalne

s pagasts 
380 609 19% 30% 

SIA "SILAINE" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Augstkalne

s pagasts 
364 254 65% 44% 

ZS "LIKTEŅI" Pārtikas produktu Tērvetes 360 741 20% 38% 
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ražošana pagasts 

"Dobumu" māju 

ZS "BLĪKŠĶI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Augstkalne

s pagasts 
350 867 33% 41% 

ZS "GRIĶI" 

Augkopība un 

lopkopība, 

saistītas 

palīgdarbības 

Bukaišu 

pagasts 
348 688 2% 53% 

Avots: Lursoft 

Analizējot Tērvetes novada 20 pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu sadalījumu pa pagastiem, var 

secināt, ka šo uzņēmumu sadalījums pagastu griezumā ir nevienmērīgs - Tērvetes pagastā darbojas 

9 no TOP 20 uzņēmumiem, kuru apgrozījums veido 77% jeb 31.23 miljonus eiro, Augstkalnes 

pagastā darbojas 6 no top 20 uzņēmumiem, kuru apgrozījums veido 17% jeb 7.08 miljonus eiro, 

savukārt Bukaišu pagastā darbojas 5 no top 20 uzņēmumiem, kuru apgrozījums veido 6% jeb 2.38 

miljonus eiro. Apskatot Tērvetes novada TOP 20 pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu apgrozījuma 

pieaugumu 2016. gadā pret 2015. gadu redzams, ka 85% jeb 17 uzņēmumiem 2016. gadā ir 

apgrozījuma pieaugums, kas liecina par pozitīvu uzņēmējdarbības attīstības tendenci novadā (skat. 

attēlu 4.1.7.). 

 
4.1.7. attēls. Tērvetes novada pēc apgrozījuma lielāko 20 uzņēmumu 2016. gada apgrozījuma 

pieaugums pret 2015. gadu 
Avots: Lursoft 

4.2. Galvenās nozares 
Tērvetes novadā galvenās tautsaimniecības nozares ir  lauksaimniecība, rehabilitācijas un sociālās 

aprūpes pakalpojumi un tūrisms.  
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4.2.1. Lauksaimniecība 

Lauksaimnieciskā ražošana Tērvetes novadā tradicionāli ir dominējošā uzņēmējdarbības joma. Pēc 

CSP datiem (skat. 4.1.7. attēlu) 2015. gadā šajā jomā darbojās vislielākais skaits Tērvetes novada 

ekonomiski aktīvo vienību – 177. Kaut arī periodā no 2009. gada līdz 2015. gadam ir vērojams 

uzņēmumu skaita samazinājums par  7% jeb 14 vienībām, lauksaimnieciskā ražošana joprojām ir 

dominējošā uzņēmējdarbības joma, veidojot 64% no kopējā ekonomiski aktīvo vienību skaita 

Tērvetes novadā (skat. 4.1.3. attēlu). 

 
4.2.1.1.attēls. Tērvetes novada galvenās darbības veida – Augkopība un lopkopība, medniecība 

un saistīto palīgdarbības (A01) ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits, 2009. - 2015.g. 

(dati uz gada beigām) 
Avots: CSP 

Tērvetes novadā lauksaimnieciskajā ražošanas uzņēmumiem raksturīgs mazs nodarbināto skaits 

vienā uzņēmumā. Kā redzams attēlā 4.2.1.2.. – 98% no uzņēmumiem nodarbina līdz 10 darbiniekiem 

un tikai 2% jeb 4 uzņēmumi nodarbina 10 un vairāk darbinieku. Tērvetes novadā šajā nozarē nav 

uzņēmumu ar darbinieku skaitu virs 250.Tajā pašā laikā 14 ar lauksaimniecisko ražošanu saistīto 

uzņēmumu apgrozījums veido 57% (22.98 milj. eiro) no 20 Tērvetes novada lielāko uzņēmumu 

apgrozījuma.  
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4.2.1.2.attēls.Tērvetes novada galvenā darbības veida – Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

zvejniecība ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits sadalījumā pa  uzņēmumu lieluma 

grupām pēc nodarbināto skaita, 2013. - 2015.g. (dati uz gada beigām) 
Avots: CSP 

Vidējais zemnieku saimniecību lielums novadā ir ap 90-100 ha. Kā tas redzams 4.1.10. attēlā, vidējam 

saimniecību lielumam ir tendence pieaugt. Laika periodā no 2013. gada līdz 2015. gada saimniecību 

vidējais lielums ir pieaudzis par 8 ha jeb 8.7%. 

 
4.2.1.3. attēls. Vidējo saimniecību lielums un aktīvo saimniecību skaits Tērvetes novadā 2013.   

2015. gadā 
Avots: CSP, VZD, aprēķins 

Lielākais lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums Tērvetes novadā ir AS „Agrofirma Tērvete”, kura 

apgrozījums 2016. gadā sasniedza 12.47 miljonus eiro un uzņēmumā kopumā tiek nodarbināti 

aptuveni 250 darbinieki. Ražošanas vajadzībām Tērvetes novadā uzņēmums izmanto aptuveni 3300 

ha zemes, no kuriem uzņēmuma īpašumā ir aptuveni 50%, pārējie 50% tiek nomāti.  

4.2.2. Tūrisms 

Tūrisma uzņēmējdarbība 

Nelielais attālums no Rīgas Tērvetes novadam radījis priekšnosacījumus, kļūt par vienas dienas 

tūrisma galamērķi. Lai arī Tērvetes novadu gadā apmeklē vidēji 150 000 tūristu (galvenokārt LVM 

dabas parka “Tērvete” apmeklētāji), un novadu šķērso ieteiktais un popularizētais Zemgales maršruts 

Rīga – Bauska – Rundāles pils – Eleja – Vilce – Tērvete – Dobele – Jelgava – Valgunde – Rīga, 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus sniedz tikai 7 uzņēmumi, no kuriem 6 ir ar nodarbināto 

skaitu līdz 10 darbiniekiem un 1 ar nodarbināto skaitu līdz 20 darbiniekiem. Šo uzņēmumu skaits 

periodā no 2013. gada līdz 2016. gadam nav būtiski mainījies.  
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4.2.2.1. attēls. Tērvetes novada darbības veida - Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I) 

ekonomiski aktīvo vienību dinamika sadalījumā pa  uzņēmumu lieluma grupām pēc 

nodarbināto skaita, 2013.g .- 2016.g. 
Avots: CSP

17
 

Šobrīd šīs jomas uzņēmumi nodrošina 7 izmitināšanas un 9 ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

vietas, kā piemēram, viesnīca-restorāns “Zoltners”, firmas veikals “Saime”, kafejnīca “Sprīdīši”, 

kafejnīca “Mammadaba”, kafejnīca “Lutauša galds”, kafejnīca “Bodīte”, kafejnīca-veikals “Gaisma”, 

veikals “Mēnestiņš”, restorāns “El Greco”. 

Izmitināšana iespējama viesu namos “Laima”, “Sprīdīši”, viesnīcā “Zoltners”, LVM kempingā pie 

Tērvetes ūdenskrātuves, apartamentos “Ores”, apartamentos “Pālēnu muižā”, lauku mājā 

“Amatnieki”,  atpūtas kompleksā “Kaupēna dzirnavas”, Augstkalnes vidusskolā, RC “Tērvete” un viesu 

namā “Annenieki”.18 

Tūrisma objekti 

Tērvete ir viena no gleznainākajām vietām reģionā, kas dažādo Zemgalei raksturīgo līdzeno 

lauksaimniecības zemju ainavu. Dabas apstākļu daudzveidība, izteiktais ielejas reljefs, meži,, Tērvetes 

ūdenskrātuve, kultūrvēsturiskie pieminekļi, kā arī teritorijas sasniedzamība un atpūtas tradīcijas 

padara teritoriju pievilcīgu apmeklētājiem.  

Dabas parks “Tērvete” 

Galvenais tūrisma objekts ir LVM dabas parks “Tērvete”, kuru gadā apmeklē ap 150 000 cilvēku un 

kas ir atpazīstamākais Tērvetes novada tūrisma objekts. Dabas parka attīstība ir noritējusi plānveidīgi 

un ar būtisku tūristu skaita pieaugumu. Dabas parks sadarbībā ar pašvaldību strādā pie reklāmas, 

novada tēla un tūrisma piedāvājuma popularizēšanas. 

Dabas parks “Tērvete” aizņem 1200 ha, no kuriem aptuveni 400 ha ir tūrisma un rekreācijas zona. 

Pastaigu taku kopgarums sasniedz 35 km. Infrastruktūra ir piemērota kājāmgājējiem, 

velosipēdistiem, nūjotājiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem.  

LVM apsaimniekotā Tērvetes ūdenskrātuve atrodas dabas parka “Tērvete” teritorijā. Tas ir70 ha liels 

uzpludināts ezers - makšķernieku un atpūtnieku iecienīta vieta. Ir pieejamas kempinga mājiņas un 

telšu vietas, sporta laukumi un piknika vietas, plānota laivu bāzes izveide. Laivu bāzes izveide kalpos 

kā ūdens aktīvās atpūtas centrs un piknika zona, ar mērķi dabas parka apmeklētāju plūsmu virzīt 

ezera virzienā. Tiek veidots kempings līdz 80 guļvietām, kurš 2018.gada vasaras vidū uzņems 

apmeklētājus. 

LVM piedāvā privātajam sektoram attīstīt savu biznesu parka teritorijā (ēdināšana, kempingi, 

atrakcijas, izklaides, utt). 

Dabas parka teritorijā nākotnē plānots izveidot lielo pasākumu laukumu ar ietilpību līdz pat 5000 

cilvēkiem. Tiks paplašināts arī stāvlaukums. 

Pilskalni  

Tērvetes pilskalns, Klosterkalns un Svētais kalns atrodas viens otram līdzās Tērvetes arheoloģiskajā 

kompleksā dabas parka teritorijā. Sīkāk par pilskalniem ir aprakstīts nodaļā 2.7. Kultūras pieminekļi. 

Kultūrvēsturiskie objekti (sīkāk skat. sadaļu 2.7. Kultūras pieminekļi): 

                                                 
17

 Dati demonstrēti no 2013.gada, jo 2012.gadā bija atšķirīga metodika. 
18

 Informācija atbilstoši Tērvetes novada domes mājas lapai, sadaļa Tūrisms,. skatīts 09.03.2018 
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 Kalnamuižas baznīca (1614.gads);  

 Grāfu Pālēnu kapliča (1906.gads),  

 Tērvetes sanatorija; 

 Kalnamuižas komplekss - grāfu Pālēnu medību pils, saimniecības ēkas, klēts, u.c.. ieskaitot 

apartamentus tūristiem vēsturiskajā Pālēnu medību pilī; 

 Rakstnieces A.Brigaderes muzejs „Sprīdīši”; 

 Grāmatnieku muzejs "Ķipi" ; 

 XII gs.Tērvetes koka pils replika;  

 Vecais baznīckrogs jeb „Pagasta ēka”, kurā šobrīd iekārtoti apartamenti “Ores”, restorāns “El 

Greko” un veikals “Elvi”; 

 Bijusī Tērvetes skola – te izvietota un tiek papildināta Novadpētniecības materiālu krātuve, 

kurā var iepazīties ne tikai ar skolas, bet arī Tērvetes novada vēsturi un kultūrmateriālajām 

vērtībām. 

 Mežmuižas pils (kurā atrodas Augstkalnes vidusskola). 

Aktīvās atpūtas iespējas 

Bez jau minētajām LVM dabas parkā pieejamām darbībām, apmeklētājiem ir iespēja izmantot šādus 

aktīvās atpūtas piedāvājumus: 

 Tērvetes ūdenskrātuve makšķerēšanas, laivošanas u.tml. aktivitātēm; 

 Zirgu izjādes un braukšana pajūgā pa Tērvetes kultūrvēsturisko centru un Tērvetes dabas parku; 

 Dabas lieguma “Ukru gārša” apmeklējums; 

 Tērvetes “Staburaga” jeb māla kraujas apmeklējums.
19

 

Apskates saimniecības  

Tērvetes novadā šobrīd  tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt deviņas apskates saimniecības, ieskaitot 

vienu AS Agrofirmas Tērvete objektu:  

 Peoniju dārzs 

 AS Agrofirma Tērvete 

 Tērvetes vīna darītava 

 Vīnogu dārzs 

 Lauku sēta ‘Ābelītes” 

 Mājas “Viestardi” 

 Tērvetes maizes ceptuve 

 Daiļdārzs “Amatniekos” 

 Bulcinu ceptuve pie Andas. 

Tērvetes novada mājražotāji un amatnieki apvienojušies biedrībā „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 

014.gada nogalē. Mājražotāji piedāvā savu produkciju novada apmeklētājiem, informācija pieejama 

Tērvetes novada domes mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv/biedribas/. Novada dome atbalsta 

sava novada mājražotājus un amatniekus, popularizējot to produkciju gadatirgos un palīdzot 

nodrošināt tirdzniecības vietas novadā. 

                                                 
19

  Informācija atbilstoši Tērvetes novada domes mājas lapai, sadaļa Tūrisms,. skatīts 09.03.2018 
 

http://www.tervetesnovads.lv/biedribas/
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Tūrisma informācijas centrs 

Tērvetes novadā ir viens Tūrisma informācijas centrs (TIC), kas atrodas LVM administrācijas ēkā 

dabas parka teritorijā. Novadā ir vairāk nekā 20 tūrisma apskates objektu. TIC  piedāvā skolēniem, 

ģimenēm un pieaugušo grupām izstrādāt individuālus maršrutus un novadīt ekskursijas, apmeklējot 

dažādus Tērvetes novada tūrisma objektus. 

Šobrīd ir izstrādāti dažādu veidu maršruti, kuri pieejami Tērvetes novada mājas lapas tūrisma sadaļā, 

kā arī sagatavots informatīvais materiāls latviešu valodā  “Tūrisma maršruti Tērvetes novadā”. Ir 

izstrādāts un dabā pieejams velomaršruts “Tērvetes dabas parka velo loks” un maršruta karte, kurš 

aptver LVM dabas parku, Tērvetes ūdenskrātuvi, Tērvetes sanatoriju un ir iekļauts Zemgales reģiona 

velomaršrutu ceļvedī. 

Tērvetes novadu gadā apmeklē vidēji 150 000 tūristu (skat. attēlu 4.2.2.2.), kas ir ļoti liels skaits 

attiecībā pret iedzīvotāju skaitu novadā, provizoriski rēķinot, uz vienu iedzīvotāju gadā ierodas 50 

tūristi. Tūristu skaits ar katru gadu palielinās, lielāko Tērvetes novada atpazīstamību nodrošina tieši 

dabas parks “Tērvete” un tā darbība Latvijas tūrisma kontekstā. Salīdzinot ar parku, pārējo objektu 

apmeklējums ir mazs, piem., XII gs.Tērvetes koka pili 2016. gadā apmeklējuši 7200, Tērvetes alus 

darītavu 2100, A.Brigaderes muzeju “Sprīdīši” 1560 tūristi.  

Zemgaļu svētki ir lielākais novada pasākums, kuru apmeklē vidēji 3500 cilvēku, taču visapmeklētākā 

ir Pasaku meža Valpurģu nakts dabas parkā, ap 7000 cilvēku.  

 
4.2.2.2. attēls. Dabas parka Tērvete apmeklētāju skaits 2012. - 2016. gads. 

Avots: LVM 

 
4.2.2.3. attēls. Tērvetes novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem 

Avots: TIC 
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TIC apmeklētāju skaits līdz 2015. gadam katru gadu pieauga vidēji par 500 tūristiem gadā, 2016. 

gadā vērojams neliels samazinājums. Pieaug arī ārvalstu tūristu skaits, īpaši no Lietuvas. Ārvalstu 

tūristu īpatsvars 2015. - 2016. gadā sasniedzis ap 40% no kopējā tūristu skaita. Lietuviešu tūristu 

īpatsvars ir 70% no visiem ārvalstu tūristiem, Igaunijas 11%, Krievijas un Baltkrievijas 8% (skat. attēlu 

4.2.2.3.). Nākotnē novada dome turpinās atbalstīt pie tūrisma attīstību, lai papildinātu tūrisma 

produktu un pakalpojumu piedāvājumu novadā. 

4.2.3. Medicīniskā rehabilitācija un sociālās aprūpes pakalpojumi 

Ilgstošas sociālās aprūpes  pakalpojumus Tērvetes novadā nodrošina Sociālās aprūpes centrs (SAC) 

“Tērvete”. 

SAC “Tērvete” ir novada domes iestāde ar savu finansējumu un ir reģistrēta sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā. Iestāde dod savu ieguldījumu Tērvetes novada ekonomikā un nodarbinātībā, un 

attiecīgi veido Tērvetes novada ekonomikas specializēšanos aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. 

SAC „Tērvete” ēkas ir Tērvetes novada domes īpašums, kas ar Tērvetes novada domes 2015. gada 26 

.novembra lēmumu Nr.121. nodots SAC „Tērvete” lietošanā, apsaimniekošanā un grāmatvedības 

uzskaitē. 

SAC „Tērvete” nodrošina: diennakts sociālo aprūpi; ēdināšanu, ņemot vērā klienta vecumu, noteikto 

diētu un veselības stāvokli; nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus; inkontinences līdzekļus un 

higiēnas preces; ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību; ģimenes ārsta 

nozīmētos speciālistu apmeklējumus; ārstu izrakstītos medikamentus; telpām un āra apstākļiem 

atbilstošu apģērbu un apavus; centra profesionāļu komandas atbalstu un palīdzību.  

SAC “Tērvete” kopējie ieņēmumi pamatā veidojas no sniegtajiem sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā: 

- veco ļaužu nodaļas klients 90 % apmērā no savas pensijas un piemaksas pie pensijas;  

- klienta piederīgie;  

- pašvaldība, no kuras klients ir ievietots.  

Salīdzinot ar citām sociālās aprūpes iestādēm Latvijā, SAC „Tērvete” noteiktā uzturēšanās maksa ir 

vidēja. Visaugstākā uzturēšanās maksa ir Jūrmalas sociālās aprūpes centros. SAC „Tērvete” noteiktā 

viena klienta uzturēšanos maksa ir līdzīga kā tuvākajos aprūpes centros, kurus var uzskatīt par 

tiešajiem konkurentiem. 

SAC “Tērvete” ieņēmumi un izdevumi pa gadiem ir parādīti attēlā zemāk. 
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4.2.3.1.attēls. SAC “Tērvete” ieņēmumi un izdevumi 2013.-2016.gadā. 

Avots: Tērvetes novada dome 

Uz 2016. gada 31. decembri SAC „Tērvete” strādāja 86 darbinieki vecumā no 20 līdz 70 gadiem. Tā kā 

darbs ir fiziski, emocionāli smags un atalgojums ir zems, tad šajā nozarē ir ļoti grūti piesaistīt gados 

jaunus speciālistus un darbiniekus. Tas, ka 40 % darbinieku ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, liek 

laicīgi domāt par jauna personāla piesaisti. Ir  sarežģīti atrast cilvēkus no Tērvetes novada 

iedzīvotājiem, kuri varētu strādāt aprūpes iestādē. Darbinieku, t.sk.speciālistu atrašanu apgrūtina  

nokļūšana līdz centram (sabiedriskais transports), gan arī iestādes darbinieku salīdzinoši zemais 

atalgojums. 

Kopējais iemītnieku skaits SAC „Tērvete” ar katru gadu pieaug. Ja 2012. gadā iemītnieku skaits bija 

115 (vidēji mēnesī), tad 2016. gadā tas sasniedz 191. Četru gadu laikā iemītnieku skaits palielinājies 

par 76 cilvēkiem. SAC „Tērvete” kopumā var dzīvot 220 cilvēki. Centrā tiek uzņemti klienti no visas 

Latvijas. 

SAC „Tērvete” mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu sociālās aprūpes iestādi, kas sniedz kvalitatīvus 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un pensijas 

vecuma personām no novada, Latvijas un citām valstīm. 

Pakalpojuma nodrošināšanai ir izveidoti trīs korpusi - divos korpusos ir iekārtotas klientu istabiņas, 

bet trešajā - ēdināšanas bloks ar plašu ēdamzāli. Kopējā dzīvojamā platība ir ~9900 m2. SAC 

„Tērvete” ir plaša teritorija ~4.97 ha, labiekārtots iekšpagalms, sporta laukums un ābeļdārzs. Uz 

Sociālās aprūpes centra jumta ir izvietoti 40 saules kolektori, kas tiešā veidā ražo karsto ūdeni, kā arī 

80 fotovoltāžas paneļi, kas saules gaismas enerģiju pārvērš elektroenerģijā, pilnībā nodrošinot karstā 

ūdens apgādi vasaras periodā. 

Nākotnes attīstībai SAC Tērvete izvirza 3 stratēģiskos mērķus: 

- Uzlabot un pilnveidot SAC „Tērvete” sniegtos pakalpojumus; 

- Pilnveidot un stiprināt SAC „Tērvete” kapacitāti; 

- Uzlabot un attīstīt SAC „Tērvete” infrastruktūru. 

Infrastruktūras uzlabošanai ir nepieciešami apjomīgi remontdarbi, kurus iestādei realizēt par 

saviem līdzekļiem nav iespējams. Kopumā ēkām ir liels nolietojums, arī apkārtējās teritorijas 

labiekārtošanai būtu nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi. Pēdējos gados ir veikti remontdarbi divos 

ēkas stāvos, atjaunots jumtu segums visiem trīs korpusiem (izņemot Ziemas dārzam). Jumtu remonts 

nepieciešams arī palīgēkām, kas atrodas Centra teritorijā un ir būtiskas tā darbības nodrošināšanai.  
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Kopumā, SAC “Tērvete” identificētas šādas infrastruktūras attīstības vajadzības: 

- SAC „Tērvete” ēku siltināšana; 

- iekšējās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana; 

- SAC "Tērvete" ziemas dārza atjaunošana; 

- relaksācijas istabas izveide klientiem; 

- SAC „Tērvete” teritorijas labiekārtošana; 

- fizisko aktivitāšu telpas iekārtošana; 

- kosmētiskais remonts klientu istabiņās un labierīcību telpās; 

- funkcionālo gultu, palīglīdzekļu un aprīkojuma iegāde; 

- aktu zāles un skatuves remonts. 

Rehabilitācijas centrs “Tērvete” 

Vēsturiski Tērvete tika izvēlēta kā vieta plaušu sanatorijas ierīkošanai un 1932. gadā – jaunas, tolaik 

modernas ēkas būvniecībai. Tērvetes (agrāk Kalnamuižas) sanatorija, 20. gadsimta 30.gados bija 

lielākā un modernākā tuberkulozes sanatorija Baltijas valstīs. Mūsdienās ēka ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis un darbojas kā rehabilitācijas centrs – Tērvetes novada kapitālsabiedrība SIA 

„RC Tērvete”. Tērvetes novadam ļoti būtiski ir paplašināt šo pakalpojumu nozari, jo tas nozīmē jaunas 

darbavietas Tērvetes un apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī klientu piesaisti un citu pakalpojumu 

attīstību. Turpmākā RC „Tērvete” attīstība mērķtiecīgi jāveicina Zemgales reģiona mērogā, kā arī 

pārrobežu kontekstā. 

SIA  “Rehabilitācijas  centrs  “Tērvete””  ir  patstāvīga  saimnieciska  vienība  ar juridiskās personas 

statusu, kura veic uzņēmējdarbību  ar  galveno  mērķi  nodrošināt  augsti  specializētu  medicīnisko 

palīdzību veselības aprūpē Latvijā. SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete” nodrošina veselības aprūpes 

pakalpojumus dienas stacionāra programmā. 

Centra attīstības mērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos  dzīves  gadus  un  

novērst  priekšlaicīgu  nāvi,  saglabājot,  uzlabojot  un atjaunojot veselību.20 

Lai sasniegtu mērķi, tiek īstenoti sekojoši uzdevumi: 

- ar savu darbību censties novērst nevienlīdzību veselības jomā, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem 

būtu vienādas iespējas saglabāt un uzlabot veselību; 

- savlaicīgi,  sniedzot  rehabilitācijas   pakalpojumus, samazināt  riska  faktoru negatīvo ietekmi 

uz veselību, tādējādi samazinot mirstību no neinfekcijas slimībām; 

- pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas sistēmu, nodrošināt vienlīdzīgu  

medicīniskās  rehabilitācijas  pakalpojumu  pieejamību  visiem  Latvijas iedzīvotājiem. 

Attīstības mērķi un virzieni ir: 

 veicināt RC ”Tērvete” attīstību par Zemgales reģiona un pārrobežu nozīmes veselības centru 

ar atbilstošu pakalpojumu un infrastruktūras līmeni; 

 sadarbībā  ar  novada  domi  veicināt  investīciju  piesaisti  ēkas  un  plašāka spektra  

veselības  pakalpojumu  attīstībai  turpmākajos  gados, kā būtisku  RC “Tērvete”  turpmākās  

darbības  nosacījumu  un  nozīmīgu  attīstības  garantu  gan Tērvetes ciematam, gan 

novadam kopumā; 

                                                 
20

 SIA Rehablitācijas centrs “Tērvete” stratēģija 2016-2018.gadam. Pieejams Tērvetes novada domes mājas lapā 

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf. 

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf
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 saglabāt un pilnveidot esošos pakalpojumus; 

 nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas programmu pieejamību, izvairoties no rindu 

veidošanās. 

 uzturēt  veselības aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādē; 

 lietot apstiprinātas veselības aprūpes tehnoloģijas; 

 plānot un organizēt ārstniecības personu tālākizglītību; 

 uzturēt ārstniecības iestādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” nodarbināti  vidēji 57 darbinieki, t.sk.: 3 ārsti; 7 vidējais 

medicīniskais personāla darbinieki; 5 māsu palīgi; 11 funkcionālie speciālisti; 41 darbinieks - pārējais 

personāls. RC “Tērvete” vērojama izteikta darbinieku novecošanās problēma, ir grūtības nodrošināt 

personālam labas transporta iespējas līdz RC.21 

RC “Tērvete” pakalpojumus galvenokārt izmanto Zemgales reģiona iedzīvotāji, no tiem  visvairāk  

pacienti  ir  no  Tērvetes  novada,  Jelgavas  pilsētas  un  Jelgavas novada. 

Centrs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, pašvaldību sociālajiem dienestiem un valsts institūcijām. 

Centra galvenie darbības virzieni šobrīd ir vērsti uz rehabilitāciju šādu saslimšanu gadījumos: 

 elpošanas orgānu saslimšanas (bronhiālā astma, hronisks bronhīts, pēc akūtas pneimonijas, 

u.c.); 

 kustību, balsta  aparāta  patoloģijas  (spondilozes,  artrozes artrīti, stājas traucējumi bērniem, 

skolioze, kifoze u.c.); 

 neiroloģiskas saslimšanas (pēc insulta, ar radikulītu, neiropātijām u.c.); 

 sociālā rehabilitācija. 

Centrā pieejami sekojoši rehabilitācijas pakalpojumi: 

 masāžas; 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 ūdensdziedniecība;  

 fizikālā terapija; 

 sāls kamera; 

 dūņu, parafīna ozokerīta aplikācijas; 

 ergoterapija; 

 mākslas un mūzikas terapija; 

 uztura speciālista konsultācijas. 

Galvenie RC “Tērvete” rādītāji par 2015. gadu ir parādīti tabulā 4.2.3.1. zemāk. 

4.2.3.1. tabula. RC “Tērvete” darbību raksturojošie rādītāji 2015.-2016. gadā. 

 2015 2016 

Darbinieku vidējais skaits 
(personas) 

58 60 

Pacientu skaits (pacienti)-kopā 1254 1382 

Vidējais gultu skaits (gultas) 50 

Telpu lietderīgā platība 
(kvadrātmetros) 

8448 

                                                 
21

SIA Rehablitācijas centrs “Tērvete” stratēģija 2016-2018.gadam. Pieejams Tērvetes novada domes mājas lapā 

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf.  

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf
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Aptuvenais apkalpoto pacientu skaits ir apmēram 1200-1300 gadā, kas ir atbilstošs centra līgumam 

ar Nacionālo veselibas dienestu. Lielāks pacientu skaits faktiski nav ieteicams, jo arī personāla 

kapacitāte neļauj  kvalitatīvi apkalpot lielāku skaitu pacientu. 22 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” kopējie  ieņēmumi pamatā veidojas no veselības  aprūpes  

pakalpojumiem, kurus  saskaņā  ar noslēgtajiem  līgumiem apmaksā  Nacionālais veselības dienests 

un pacientu iemaksām, sociālās rehabilitācijas  pakalpojumiem,  kā  arī  kapitālsabiedrības statūtos  

noteiktiem  maksas pakalpojumiem. 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””  darbojas ar stabilu peļņu. 2016. gadā neto apgrozījums bija 

856 266 EUR, peļņa 56 808 EUR. Pelņa tiek ieguldīta uzņēmuma attīstībā. 

 
4.2.3.2. attēls. RC “Tērvete” ieņēmumi un izdevumi 2014. - 2016. gadā. 

Avots: RC Tērvete. SIA Rehablitācijas centrs “Tērvete” stratēģija 2016-2018.gadam. 
23

.  

2016. - 2018. gada periodā plānots turpināt uzsāktos remonta un rekonstrukcijas darbus, lai 

uzlabotu rehabilitācijas centra galvenā korpusa energoefektivitāti, siltumenerģijas saglabāšanu un 

komforta apstākļu radīšanu pacientiem un personālam.  

Iepriekšējā periodā veikti uzlabojumi: 

- 2016. gadā – galvenā korpusa 1 stāva vestibila un tam pieguļošo kabinetu remonts;  

- visiem interesentiem un pacientiem jau šobrīd ir pieejami 2 datori ar interneta pieslēgumu 

datortelpā. Centrā pieejams Wi-Fi tīkls. Tiek plānots, ka pēc remonta būs pieejami 4 datori; 

- 2017. gads – centra apkures sistēmas rekonstrukcija;  

- 2018. gads – pabeigta centra ūdensdziedniecības un dūņu, parafīna-ozokerīta nodaļu 

rekonstrukcija.  

                                                 
22

 Avots: SIA Rehablitācijas centrs “Tērvete” stratēģija 2016-2018.gadam. Pieejams Tērvetes novada domes mājas lapā 

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf.  
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 Avots: RC Tērvete. SIA Rehablitācijas centrs “Tērvete” stratēģija 2016-2018.gadam. Pieejams Tērvetes novada domes mājas lapā 

http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/RCTervete_strat%C4%93%C4%A3ija_2016-2018..pdf.  
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Ēkai ir četri stāvi, lietderīgā platība 8448 m2. 1932. gadā izveidotā elektroapgādes, siltumapgādes un 

kanalizācijas sistēma ir tehnoloģiski un fiziski nolietojusies. Darbojas tikai viens no 1932. gada  

modeļa liftiem, kuram ir nepieciešama atjaunošana. Izstrādājot turpmāko RC “Tērvete” attīstības 

koncepciju ir nepieciešams veikt esošo ēku atjaunošanu un veicot pārbūves darbus jāņem vērā tas, 

ka Tērvetes Sanatorijas ēka ir valsts nozīmes  arhitektūras  piemineklis  un  tai  pieguļošās  zemes  

robežojas  ar  īpaši aizsargājamo dabas objektu dabas parku “Tērvete”.  

RC Tērvete turpinās ieguldīt infrastruktūras attīstībā un labiekārtošanā, īstenojot sekojošus 

uzdevumus: 

- uzlabot parka infrastruktūru, lai pacientiem būtu komfortabli apstākļi arī ārpus centra telpām, 

izveidojot atpūtas zonas, skatu vietas un soliņus;  

- popularizēt aktīvu dzīvesveidu un sporta aktivitātes Tērvetes novada iedzīvotājiem, Tērvetes 

Dabas parka apmeklētājiem un centra pacientiem, izveidojot sajūtu taku centra 

apsaimniekotajā teritorijā;  

- paplašināt un uzlabot autotransporta stāvlaukumu; 

- sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību, novada nevalstiskajām organizācijām turpināt 

meklēt, kā piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus centra attīstībai;  

- uz centra bāzes aktivizēt valsts veselības klāstera programmu, veicinot ārstnieciskā tūrisma 

attīstību;  

- veicināt centra infrastruktūras izmantošanu tūrisma attīstībai novadā, piedāvājot naktsmītnes, 

ēdināšanas pakalpojumus, kā arī organizējot seminārus un sporta pasākumus. 

4.3. Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai 

Pašvaldība savu iespēju robežās cenšas atbalstīt uzņēmējdarbību un novada uzņēmīgākos cilvēkus, 

lai kopīgi nodrošinātu novada atpazīstamību un veicinātu ekonomisko attīstību. Pašvaldībā ir 

uzņēmējdarbības speciālists. Novada dome rīko regulāras tikšanās ar novada uzņēmējiem, lai 

stimulētu un pārrunātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. 

Tērvetes novada dome apmaksā mājražotājiem dalību izstādēs, tādās kā Balttur, Riga Food, 

uzņēmēju dienas Zemgalē. Uzņēmumiem (mājražotājiem) tiek dota iespēja sevi reklamēt šajās 

izstādēs un tirgot produkciju, tiek nodrošināta un apmaksāta vieta, izstrādāti bukleti un kartes. 

2015. gadā sadarbībā ar vietējiem mājražotājiem tika izveidots un 2017. gadā pilnveidots 

Mājražotāju un amatnieku buklets, kas  nodrošina novada identitātes un vietējo mājražotāju 

popularizēšanu. 

Katru gadu dome piešķir līdzekļus mazo projektu atbalstam – 1000 EUR par projektu, lai 

popularizētu vietējos uzņēmējus un mājražotājus.  

Novada attīstībai ar uzņēmējiem ir veiktas konsultācijas par prioritārās ceļu infrastruktūras 

sakārtošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu ceļu infrastruktūru, t.sk. pašvaldības grants ceļu 

atjaunošanu, sakārtošanu, un izveidi.  

2016. gadā ar pašvaldības atbalstu tika izveidotas piecas ceļa norādes uz saimniecībām (brūnās 

zīmes). 

Dabas parkā ‘Tērvete” ir izveidota tirdzniecības vieta vietējo zemnieku un mājražotāju produkcijas 

tirdzniecībai (augļi, dārzeņi, citas veltes). Minētajai aktivitātei pašvaldība ir noslēgusi līgumu un nomā 

zemi no LVM. Turpmākās mājražotāju uzņēmējdarbības aktivitātes paredzēts attīstīt laukumā pie 

“Tauriņu” mājas. 



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 51  

 

  



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 52  

 

 

5. INFRASTRUKTŪRA 

5.1. Autoceļi un ielas 
 

Tērvetes novada transporta infrastruktūru veido valsts reģionālie un pašvaldības autoceļi, valsts 

meža ceļi, un privātie ceļi.  

Tērvetes novadā ir pietiekams ceļu tīkla blīvums, kas nodrošina iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu 

centru sasniedzamību, tomēr ceļu kvalitāti ir nepieciešams uzlabot. 

Valsts autoceļi 

Tērvetes novadu šķērso trīs reģionālas nozīmes ceļi:  

- P-95 (Jelgava-Lietuvas robeža), pie kura atrodas novada ciemi Augstkalne, Zelmeņi un – 

krustojumā ar P103 – Tērvete. Augstkalnē šim autoceļam pieslēdzas valsts vietējais ceļš 

V1106, kas ir galvenā sasaiste ar Bukaišu ciemu un tālāk – Auces novadu; 

- P103 (Dobele – Bauska), pie kura atrodas Kroņauces ciems (krustojumā ar P96) un Tērvetes 

ciems (krustojumā ar P95). Tērvetes ciemā šim autoceļam pieslēdzas valsts vietējais ceļš 

V1112, kas ved uz SAC ”Tērvete”. 

P96 (Jelgava – Auce), kas šķērso novada nelielu Z daļas teritoriju un pie kura krustojumā ar 

P103 atrodas Kroņauces ciems. 

Bez jau minētajiem ceļiem, kas ir galvenās transporta artērijas Tērvetes novadā, ciemu un 

lauku teritoriju savstarpējā sasaistē nozīmīgi ir arī valsts vietējie autoceļi V1111, V1056, 

V1122, V1107, V1078, V1108, V1135. Tie ģeogrāfiski pārsvarā izvietoti novada D un DR daļā – 

Bukaišu un Augstkalnes pagastos, kur ir mazāk ciemu un lielākas lauku teritorijas.  

Valsts autoceļi Tērvetes novadā ir apkopoti 5.1.1. tabulā 

5.1.1. tabula. Valsts autoceļi Tērvetes novadā 

Maršruta 

indekss 

Autoceļu maršruta 

nosaukums 

Maršruta 

kopgarums 
 Segums 

 P - Valsts reģionālie autoceļi 

P95 
Jelgava—Tērvete—

Lietuvas robeža (Žagare)  
43,6 km  Asfaltbetons 

P96 Pūri—Auce—Grīvaiši  78,1 km  
No Auces līdz Grīvaišiem 29 km grants 

segums, pārējais asfaltbetons 

P103 Dobele-Bauska 72,9 km  Asfaltbetons 

 V - Vietējie valsts autoceļi 

V1112 Tērvete–Penkule 12,2    

V1111 
Vītiņi–Vētras–Krustiņi–

Tērvete 
28,6 

 

  

V1108 Bukaiši–Lāči 9,9    



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 53  

 

V1107 Bukaiši–Ceļmalnieki 3,7    

V1106 Augstkalne–Bēne 18,2    

V1122 Apguldes stacija–Bukaiši 15,7    

V1078 
Veczāmeļi–Blankenfelde 

(Saulīte)–Augstkalne 
22,8 

 

  

V1056 Svēte–Augstkalne 35,5    

V1135 Pievedceļš Gaismai 1,6    

Avots: Tērvetes novada attīstības programma 2012-2018; Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto 

pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem (MK Noteikumi Nr.1104, izdoti Rīgā 2009.gada 29.septembrī) 

Pašvaldības autoceļi un ielas 

Kopskaitā Tērvetes novada pašvaldība ir atbildīga par 147 km ceļu uzturēšanu. Lielākā daļa jeb 96,2 

km, kas ietver 65% no visiem pašvaldība ceļiem ir grants seguma ceļi, 22,36 km jeb 15% ir ceļi ar 

melno jeb asfalta segumu un 28,86 km jeb 20 % ir bez seguma (skat. 5.1.1. attēlu). 

 
5.1.1. attēls. Tērvetes novada pašvaldības ceļu sadalījums pēc seguma veida, dati uz 

01.12.2017. 
 Avots: Tērvetes novada pašvaldība 

Analizējot Tērvetes  novada pašvaldības ceļu sadalījumu pēc seguma veida pa administratīvi 

teritoriālajām vienībām (skat.5.1.2. attēlu) redzams, ka visvairāk ceļu ar grants segumu ir Tērvetes 

pagastā – 39.62 km, Bukaišu pagastā – 30.86 km un Augstkalnes pagastā – 25.73 km. Ceļi ar melno 

segumu dominē Tērvetes pagastā – 18.96 km, Augstkalnes pagastā to ir 2.51 km un Bukaišos -  0.89 

km.  Bez seguma ceļu ir visvairāk Bukaišu pagastā – 13.09 km, tad seko Augstkalnes pagasts ar 10.04 

km un Tērvetes ar 5.73 km (skat. 5.1.2. attēlu). 

Saskaņā ar pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību (Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 361 Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība no 2017. gada 27. jūnija) 

pašvaldības ceļus iedala 3 grupās: A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp 

apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem; B grupa – ceļi, kas nodrošina 

transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā pie trim viensētām; un C grupa – ceļi, kas nodrošina 

transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk nekā trim viensētām.  
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5.1.2. attēls. Tērvetes novada pašvaldības ceļu raksturojums pēc seguma veida novada 

pagastos, dati uz 01.12.2017. 
Avots: Tērvetes novada pašvaldība 

Kā redzams 5.1.3. attēlā, lielākais īpatsvars 50% jeb 973.90 km no Tērvetes novada pašvaldības 

autoceļiem ir B grupas ceļi,  33 % jeb 48.50 km ietilpst C grupā, A grupas ceļi ir 0.175 % jeb 25.03 

km.  

 
5.1.3.attēls. Tērvetes novada autoceļi sadalījumā pa uzturēšanas klasēm, km, dati uz 

01.12.2017. 
Avots: Tērvetes novada pašvaldība 

Analizējot novada autoceļus sadalījumā pa uzturēšanas klasēm (skat.5.1.3. attēlu) redzams, ka visās 

uzturēšanas klasēs noteicošais īpatsvars ir grants segumam – A klasē 14.88 km, B klasē 58.36 km un 

C klasē 22.96 km (skat. 5.1.4. attēlu). 

17% 

50% 

33% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A grupas ceļi 25,03 B grupas ceļi 73,90 C grupas ceļi 48,50
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5.1.4.attēls. Tērvetes novada pašvaldības autoceļi sadalījumā pa uzturēšanas klasēm un 

seguma, km, dati uz 01.12.2017. 
Avots: Tērvetes  novada pašvaldība 

 
5.1.5.attēls. Tērvetes novada pašvaldības autoceļi sadalījumā pa uzturēšanas klasēm un 

seguma, km, dati uz 01.12.2017 
Avots: Tērvetes novada pašvaldība 

Pagastu dalījumā A grupas ceļi ir Augstkalnes un Tērvetes pagastos, bet nav Bukaišu pagastā. 

Augstkalnes pagastā A grupas ceļi visvairāk ir ar grants segumu (9.44km), tam seko ar melno 

segumu (0.58 km) un nav A grupas ceļu bez seguma. B grupas ceļos dominē grants segums (16.29 

km), tam seko ceļi bez seguma (10.04 km) un 1.92 km ar melno segumu. C grupas ceļu Augstkalnes 

pagastā nav (skat. 5.1.5.attēlu). 
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Bukaišu pagastā nav A grupas ceļu, dominē B grupas ceļi ar grants segumu (21.97 km), kā arī ir C 

grupas ceļi ar grants segumu (8.89 km) un 13.09 km bez seguma (skat. 5.1.5. attēlu). 

Tērvetes pagastā ir A grupas ceļi ar melno (9.56 km) un grants segumu (5.44 km), B grupas ceļi ar 

grants segumu (20.11 km), melno segumu (1.69 km) un 1 km bez seguma. C grupas ceļos dominē 

grants segums (14.07 km), tam seko melnais segums (7.71 km) un ceļi bez seguma (4.73 km) (skat. 

5.1.5. attēlu). 

Tērvetes novada pašvaldības ielas  

Tērvetes novadā ir 2 ielas ar 180 m kopgarumu un visas ar grants segumu (skat. 5.1.2. tabulu). 

5.1.2. tabula. Pašvaldības ielas Tērvetes novadā. 

Nr. Ielas nosaukums Garums, m Segums 

1 Tērvetes iela 100 Grants 

2 Priežu iela 80 Grants 

3 Krasta iela 185 Grants 

Kopā    365   
 

Tilti un satiksmes pārvadi 

Tērvetes novadā ir vairāki tilti un satiksmes pārvadi (skat. 5.1.3. tabulu). 

5.1.3. tabula. Tilti un satiksmes pārvadi Tērvetes novadā. 

Pagasts 

Ceļu 

grupa (A, 

B, C) 

Tilts/satiksmes 

pārvads (nosaukums) 
Garums, m Raksturojums 

Augstkalnes 
    

 
B Ainavas 14 koka-dzelzsbetona 

 
B Kauliņi 16 dzelzsbetona 

 
C Ceriņi 24 dzelzsbetona 

Bukaišu B Šarlotes 10 dzelzsbetona 

Tērvetes A Ružas 18 dzelzsbetona 

 
A Betons 18 dzelzsbetona 

 
B Svēpaines 12 dzelzsbetona 

 
C Skujaines 18 dzelzsbetona 

  
Kopā 130 

 
 

Latvijas valsts mežu ceļi 

Saskaņā ar LVM sniegto informāciju 2017. gada decembrī, meža autoceļu garums Tērvetes novadā 

kopumā ir 30.9 km. 

Veiktie un nepieciešamie uzlabojumi transporta infrastruktūrai Tērvetes novadā Tērvetes 

novada dome iepriekšējā periodā ir ieguldījusi investīcijas pašvaldības ceļu rekonstrukcijā un 

pārbūvē, no tiem pēdējā gada laikā svarīgākās investīcijas ir bijušas vai tiek realizētas un plānotas 

2018.-2019. gados: 

- Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve autoceļu Te-5 „Dambīši – Kaijas” Tērvetes pagastā; 269242,86 

EUR (līdzfinansēts no Lauku atbalsta dienesta); 

- Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi 

„Sprīdītis”), summa 39 851.35 EUR; realizācija 2018.gadā; 
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- Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana, summa 166 442.77 EUR, 

piešķirts finansējums no ES fondiem valsts specifiskā atbalsta mērķa 3.1.1  ietvaros, realizācija 

2018.gadā;  

- Autoceļa Au-49 „Jaunzemji – ceļš Nr.1” pārbūve, summa 164 042.77 EUR; 

- Izbūvēts stāvlaukums pie Augstkalnes vidusskolas; 

- Izbūvēta bruģēta taka gar Augstkalnes bibliotēku uz bērnu dārzu; 

- Izremontēts tilts “Ceriņi” Augstkalnē uz ceļa Au-9. 

Kopumā grants ceļu atjaunošanai un pārbūvei ar ELFLA finansējumu līdz 2019.gada nogalei Tērvetes 

novadam ir pieejami un tiks apgūti 1.23 miljoni EUR. 

Pašvaldība nodrošina Tērvetes novada ceļu uzturēšanu. 2017.gadā tam tika izlietoti 101 408.50 EUR 

(informācija no Tērvetes novada domes). 

Pārskats par autoceļu infrastruktūras uzlabojumu nepieciešamību Tērvetes novadā 

Valsts autoceļu stāvoklis Tērvetes novada teritorijā ir jāuzlabo, tas ir viens no lielākajiem novada 

iedzīvotāju, uzņēmēju un apmeklētāju  neapmierinātības cēloņiem, kas traucē novada labai 

sasniedzamībai un pieejamībai. Tiem tuvākajā nākotnē nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus 

dažādos posmos.  

Stratēģiski nozīmīga Tērvetes novada ilgtermiņa attīstībai ir lielākā tūrisma objekta – Tērvetes un 

dabas parka „Tērvete” sasniedzamība, īpaši pārrobežu sasaiste ar Lietuvas Republiku.  

2017. gadā veikta valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava - Lietuvas robeža posma atjaunošanas 

tehniskā projekta izstrāde, būvdarbi plānoti 2018. gadā. Projekts paredz arī ceļa posma Augstkalne - 

Lietuvas robeža asfaltēšanu un apļveida krustojuma izbūvi Tērvetes ciemā P95 un P103 krustojumā. 

Tas būs nozīmīgs ieguldījums Tērvetes novada autoceļu stāvokļa uzlabošanā.  

2017. gadā veikta arī virsmas atjaunošana reģionālajam autoceļam P103 Dobele – Bauska posmā 

Kroņauce – Tērvete. 

Sarežģītāka ir situācija ar valsts vietējo autoceļu atjaunošanu, īpaši ņemot vērā, ka Tērvetes novads ir 

intensīvās lauksaimniecības teritorija, kur ceļus izmanto smaga lauksaimniecības tehnika. Tā kā valsts 

ceļu ikdienas uzturēšanai, acīmredzot, līdzekļu pietiek tikai minimālo darbu apjomiem, regulāri 

izpaliek ceļu profilu veidošana, grāvju uzturēšana, apauguma noņemšana un ceļu virskārtas 

atjaunošana. Nepieciešamos rekonstrukcijas darbus Tērvetes novada dome regulāri apzina un par 

tiem informē gan Zemgales plānošanas reģionu, gan Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas valsts ceļi”.   

Novada iedzīvotājiem nozīmīga ir autoceļa posma Augstkalne - Bukaiši rekonstrukcija (V1106), kas 

nodrošina Bukaišu pagasta centra sasaisti ar novada administratīvo centru, citiem novada centriem 

un tālāk – Dobeli, Jelgavu, Rīgu. Posmā bija plānota asfalta izbūve, bet 2016. gadā par valsts 

finansējumu tikai uzbērta 15 cm augsta grants virskārta.  

Stratēģiska nozīme Tērvetes tūrisma infrastruktūras attīstībā ir jau līdzšinējos attīstības dokumentos 

plānotajam veloceliņam Tērvete – Kroņauce ar starpnovadu sasaisti – uz Zaļeniekiem Jelgavas 

novadā un Dobeli Dobeles novadā.  

Aktuāls jautājums ir pretputekļu virsmas apstrāde valsts autoceļa V1112 posmā Tērvetes ciemā gar 

Tērvetes kapiem (400m). Sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” un “Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

minētajam posmam 2017. gada rudenī veikta virsmas sagatavošana dubultās virsmas seguma 
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ieklāšanai 2018. gada pavasarī. Nākotnē nepieciešama gājēju ietves vai takas izbūve no dabas parka 

“Tērvete” līdz “Pagasta ēkai” un brīvdabas estrādei Tērvetes ciema centrā. 

Valsts autoceļam V1056 posmā no Augstkalnes līdz Dzeguzēniem jāveic atjaunošanas darbi.  

Plānots tilta remonts Bukaišos un remontdarbi novada teritorijā pēc nepieciešamības.  

Nepieciešama gājēju celiņa izbūve no dabas parka “Tērvete” līdz Elvi veikalam Tērvetes centrā.  2018. 

gadā plānots tilta remonts Bukaišos un citi ceļu un tiltu  remontdarbi novada teritorijā pēc 

nepieciešamības.  

 

5.2. Tehniskā infrastruktūra 
5.2.1. Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana 

Ūdensapgāde 

Kopējo Tērvetes novada centralizētās ūdensapgādes infrastruktūru veido ap 15 km plašs 

ūdensapgādes tīkls, 15 artēziskie urbumi, un 9 ūdens attīrīšanas iekārtas, t.sk. tiek nodrošināta 

atdzelžošana. Centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina Tērvetes novada dome. 

Dzeramā ūdens kvalitāte novadā vērtējama kā atbilstoša sanitārajām normām un pietiekami laba. 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu iedzīvotāji pagastos saņem dažādā apmērā: Tērvetes 

pagastā to saņem visi ciematu centri un to iedzīvotāji, Augstkalnes pagastā ciematos un apdzīvotās 

vietās ,,Dzeguzēni'', Augstkalne ,,Centrs'', “Burkāni’ un Bukaišu pagastā tas ir pieejams Bukaišos un 

Bukaišu skolā. Attiecīgi,  Tērvetes pagastā to saņem ap 100 % iedzīvotāju, Augstkalnē ap 40% un 

Bukaišos ap 24% iedzīvotāju. 

Centralizētās ūdensapgādes tarifi ir no 0.71 – 0.86 EUR par m3 ūdens. 

Tērvetes novada dome jau ir veikusi ieguldījumus ūdensapgādes pakalpojumu infrastruktūras 

nodrošināšanā. Pēdējos piecos gados – nomainīti tīklu cauruļvadi uz plastmasas cauruļu tīklu, 

uzstādītas, remontētas un nomainītas atdzelžošanas iekārtas (3). Turpmākam periodam 

nepieciešama urbumu skalošana. 

Sīkāku informāciju par ūdens apgādes sistēmu, t.sk. veiktajiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, 

skat. Pielikumā nr.X. 

Kanalizācija un notekūdeņu apsaimniekošana 

Kopējo Tērvetes novada kanalizācijas infrastruktūru veido 8.43 km gari kanalizācijas tīkli un 6 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI). NAI ir dažāda vecuma – Tērvetes pagastā ir 4 iekārtas, 

izbūvētas 2017., 2015. un 2008. gados, Augstkalnē viena, izbūvēta 1982. gadā un Bukaišu pagastā 

viena, izbūvēta 1982. gadā. Visas NAI ir ar bioloģisko attīrīšanu. Attīrīto notekūdeņu atbilstība 

normatīvo aktu prasībām novadā vērtējama 91-100% robežās. Centralizēto notekūdeņu novadīšanu 

nodrošina Tērvetes novada dome. Pakalpojumu saņem apmēram 89% iedzīvotāju Tērvetes pagastā, 

38% Augstkalnes pagastā un 24% Bukaišu pagastā. 

Centralizētās kanalizācijas tarifi ir no 0.71 – 0.86 EUR par m3 ūdens. 

Pēdējo piecu gadu laikā ir rekonstruētas NAI Labrenči un Dzeguzēnu ciematā biodīķa tipa attīrīšanas 

iekārta. Tā tika pārveidota par krājtvertni, kur notekūdeņus pārved uz Augstkalnes NAI, jo tajā ir 

daudz kvalitatīvāka notekūdeņu attīrīšana. 
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Reljefa un apbūves sadrumstalotības dēļ sarežģīta situācija ar sadzīves notekūdeņu attīrīšanu ir 

Tērvetes ciemā. Tā teritorija telpiski un inženiertehniski sadalās vairākās daļās: daudzdzīvokļu māja 

„Labrenči”- muzejs - estrāde un Pagasta ēka, individuālo māju apbūve pie autoceļa P103 un 

Sanatorijas dzīvojamā apbūve, kā arī atsevišķi „RC Tērvete” ēka. Līdz ar to nav iespējams nodrošināt 

tehniski ekonomiskā pamatojuma atbilstību ES fondu piesaistes kritērijiem un pašvaldība plāno 

izbūvēt NAI Sanatorijas ciemā un veikt dīķu tīrīšanu par saviem līdzekļiem.  

Ar 2016. gadu darbojas atsevišķas modernas ražošanas NAI Kroņaucē, Tērvetes alus darītavā. Līdz ar 

to ir atrisināta ilgstoši problemātiskā situācija Kroņauces ciema NAI darbībā.  

Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas pakāpeniski noveco un to rekonstrukcija jāveic plānveidīgi, 

paredzot līdzekļus gan pašvaldības budžetā, gan piesaistot ES finansējumu.  

Detalizēta informācija par Tērvetes novada kanalizācijas infrastruktūru un pakalpojumiem ir dota 

xx.pielikumā. 

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 

 

5.2.2. Siltumapgāde 

Tērvetes novadā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu nodrošina Tērvetes novada dome un AS 

“Agrofirma Tērvete”. 

AS “Agrofirma Tērvete” nodrošina siltumu no biogāzes stacijas daudzdzīvokļu mājām, ražošanas un 

pakalpojumu objektiem, t.sk. A.Brigaderes pamatskolai, sporta hallei un PIG “Sprīdītis” ēkai 

Kroņauces ciemā. 

Centrālā apkure RC “Tērvete” un SAC “Tērvete”, multifunkcionālajā centrā “Zvaniņi” Augstkalnē.  

Pašvaldības administratīvajā un kultūras nama ēkā “Zelmeņos”, daudzdzīvokļu mājā “Labrenči”, 

Augstkalnes vidusskolā un internātā, Augstkalnes pakalpojumu centrā, Bukaišu skolas bijušā 

internāta ēkā  ir ierīkota automatizēta granulu apkure. 

Kroņaucē un Labrenčos centralizētās siltumagādes pakalpojumus saņem apmēram 87% iedzīvotāju. 

Siltuma zudumu novēršanai 2014. gadā par ES fondu līdzekļiem siltināta internāta un sporta zāles 

ēka Augstkalnē. 2015. gadā par pašvaldības līdzekļiem veikta A. Brigaderes skolas ēkas siltināšana 

Kroņaucē.  2013-2014. gados ar ERAF līdzfinansējumu siltināta dzīvojamā māja “Labrenči”. 2017. 

gadā uzsākta un 2018. gadā plānots pabeigt administratīvās un kultūras nama ēkas siltināšana 

Zelmeņos. 

Siltumapgādes tarifs Tērvetes novadā ir 54.00 EUR MWh (dati uz 01.01.2017). 

Nākamajos gados nepieciešams nodrošināt RC “Tērvete” apkures sistēmas rekonstrukciju un pāreju 

uz granulu katlu.  

Problēmjomas: 

- nesankcionēti izbūvētas atsevišķas individuālās apkures sistēmas daudzdzīvokļu mājās 

Zelmeņu, Augstkalnes, Bukaišu ciemos, sadrumstalota apkures sistēma pagastos/novadā 

kopumā, dārga apkure atsevišķos pašvaldības objektos;  

- kurināmā novietņu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām;  

- centralizētās apkures katlu māju iekārtu nolietojums;  
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- malkas resursu trūkums tuvākajā apkārtnē,- procentuāli maz izstrādes mežu teritoriju novadā, 

līdz ar to - kurināmā cenu kāpums. 

Nākotnes perspektīva - saglabāt esošo centralizētās apkures sistēmu lielākajos ciemos un 

pakāpeniski novērst siltuma zudumus lielākajos objektos.  

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 

 

5.2.3. Elektroapgāde 

Tērvetes novadu šķērso 110 kV elektrolīnija teritorijā starp Zelmeņu un Tērvetes ciemiem ar 

elektroapakšstaciju pie bijušās Tērvetes pamatskolas, “Tērvetes līčos”. 

Elektroapgādi Tērvetes novadā nodrošina: 

- Tērvetes pagastā – A/S “Sadales tīkli”; 

- Augstkalnes un Bukaišu pagastos - INTER RAO Latvia. 

Novadā nav pieejami pieslēgumi dabas gāzes apgādes tīklam. 

Novadā ir vērojami elektroenerģijas padeves traucējumi īpašos dabas apstākļos, piemēram, vētru vai 

bargas ziemas laikā.  

A/S „Sadales tīkls” regulāri un pakāpeniski veic savu 20 kV līniju posmu rekonstrukcijas, gan 

modernizējot gaisvadu līnijas, gan izbūvējot kabeļus. 

Novada teritorijā atrodas divas hidroelektrostacijas – Kroņauces HES Kroņaucē un Gulbīšu HES (uz 

Svētes upes).  

Pozitīvi vērtējama kabeļlīnijas izbūve dabas parka „Tērvete” un Tērvetes centra (pie autoceļu P95 un 

P103 krustojuma) teritorijā, kā arī transformatoru apakšstacijas modernizācija Kroņaucē. 

Novada teritorijā pēdējo gadu laikā ir veiktas būtiskas investīcijas ielu apgaismojuma izbūvē un 

rekonstrukcijās, tādēļ nākotnē lieli ieguldījumi šajā jomā nav plānoti. Tērvetes ciema teritorijā plānota 

elektroapgādes tīkla infrastruktūras (armatūras) nomaiņa. Augstkalnē ir plānots izgaismot 

vidusskolas ēku. Dzeguzēnu centrā AS “Sadales tīkls” likvidēs gaisa līnijas un izbūvēs kabeļus. Arī 

Augstkalnes centrā tiks likvidēti novecojušie elektrolīniju stabi. 

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 

 

5.2.4. Mājokļu apsaimniekošana 

Lielākās dzīvojamās mājas Tērvetes novadā atrodas Tērvetes pagastā - 75 dzīvokļu (3435,5 m2) māja 

“Labrenči”, bet 18 dzīvokļu (1166,3 m2) māja “Spīdolas” atrodas Augstkalnes pagastā.  

Tērvetes novada pagastos ir 35 pašvaldības dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas. 103 dzīvokļi ir 

pašvaldības īpašumā.  

Sakarā ar ēku slikto tehnisko stāvokli īres maksa netiek aprēķināta 6 dzīvokļiem Bukaišu pagastā 

("Druķi" - 3 dzīvokļi un "Mazbērtulaiši" - 3 dzīvokļi). 

Kopējā novada domes apsaimniekoto dzīvokļu īpašumu platība ir 9 206,40 m2. Māju kopējā 

apkopjamā platība sastāda 14,84 ha, kas savukārt sastāv gan no ietvēm, laukumiem, ielu braucamās 

daļas un zāliena.  
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Bukaišu pagastā pēc pamatskolas slēgšanas ir pieejamas brīvas telpas uzņēmējdarbībai - likvidētās 

pamatskolas telpa ar visām komunikācijām (kanalizācija, ūdensapgāde) bez apkures (808.1 m2) un 

bijusī internāta skolas ēdnīcas telpas ar visām komunikācijām  (kanalizācija, ūdensapgāde) un apkuri 

(111,1 m2). Šajā ēkā 2017.g.iebūvēta centralizēta granulu apkure. 

Pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo bāzi, pašvaldībā tiek izstrādāts daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju apsaimniekošanas maksas plāns. Novada teritorijā ir veikta pašvaldības dzīvojamo māju vizuāli 

tehniskā apsekošana, lai noteiktu ēku tehnisko stāvokli un pieņemtu lēmumus par prioritāri 

veicamajiem darbiem. 

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 

 

5.2.5. Atkritumu apsaimniekošana 

Tērvetes novada teritorijā visas agrākās atkritumu izgāztuves slēgtas un rekultivētas. Tērvetes novadā 

kopš 2017. gada ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu ar uzņēmumu SIA „Eco Baltija Vide”.  

Savāktie atkritumi tiek deponēti sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi”.   

Novada teritorijā noris atkritumu šķirošana. Kopā ir pieejamas 16 sadzīves atkritumu šķirošanas 

vietas: Tērvetes pagastā 6, Augtskalnes pagastā 5 un Bukaišu pagastā 5. 

Tērvetes novadā ir spēkā Tērvetes novada domes izdotie (2013.gada 21.novembrī) Saistošie 

noteikumi Nr.29 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”.  

Nepieciešamie uzlabojumi Tērvetes novadā saistās ar nepieciešamību uzlabot šķiroto atkritumu vietu 

apsaimniekošanu Tērvetes pagastā (norobežot šķiroto un nešķiroto atkritumu savākšanas vietas, 

ierīkot slēgtas vietas) un izveidot vēl vienu šķiroto atkritumu savākšanas vietu Augstkalnes pagastā. 

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 

 

5.2.6. Sakaru infrastruktūra 

Tērvetes novada teritorijā nodrošināts apmierinošs Tele 2, LMT un Bite operatoru mobilo sakaru tīkla 

pārklājums. Lattelekom optiskais kabelis nodrošina Lattelekom pakalpojumus Tērvetes, Zelmeņu un 

Kroņauces ciemu iedzīvotājiem un daļai teritorijas starp ciemiem, kā arī tam ir pieslēgta domes 

administrācija, sociālais dienests, pašvaldības policija, bibliotēka un kultūras nams. Pārējo novada 

teritoriju apkalpo SIA SLNET.  

Pierobežā reizēm ir sūdzības, ka LMT vai Bites mobilā tīkla sakarus, kā arī radio signālus pārklāj 

Lietuvas operatori. 

Iedzīvotājiem ir pieejams publiskais internets un datori Tērvetes novada bibliotēkās. 

 

5.2.7. Kapu un piemiņas vietu apsaimniekošana 

Kopumā Tērvetes novadā darbojas 5 kapsētas. Divas kapsētas ir slēgtas. Kapus apsaimnieko Tērvetes 

novada domes komunālais dienests. Visās kapsētās izmanto arboristu pakalpojumus. 

Pēdējos piecos gados ir veikti sekojoši uzlabojumi: 

 Tērvetes pagastā – sākta kapličas restaurācija un veikta kapu digitalizācjia; 

 Augstkalnes pagastā - veikta kapu digitalizācija. 
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 Bukaišu pagastā – Priežu kapos atjaunota kapliča. 

Tērvetes novadā nav dzīvnieku kapsētu. 

Turpmāko 7 gadu laikā nepieciešamos pabeigt kapličas restaurāciju Tērvetes pagastā un izbūvēt 

gājēju celiņu uz Priežu kapu kapliču.   

Tērvetes novadā atrodas arī vairākas piemiņas vietas: 

- Tērvetes pagastā: K. Helmaņa piemiņas vieta, 1905.gada pieminekļi, brāļu kapi; 

- Augstkalnes pagastā: Jāņa Raiņa piemiņas akmens; Roberta Sēļa taka; Otrā Pasaules kara 

brāļu kapi ,,Gaiļu'' kapos; Priedulāju senkapi. 

- Bukaišu pagastā: Otrā Pasaules kara brāļu kapi; piemiņas zīme Kristapam Morbergam; 

piemiņas zīme Robertam Sēlim; Otrā pasaules karā kritušajiem piemiņas zīme. 

Novada domes komunālais dienests regulāri nodrošina piemiņas vietu sakārtošanu, uzturēšanu un 

labiekārtošanu. Nākamajā periodā nepieciešams atjaunot uzrakstus uz piemiņas plāksnēm  un 

turpināt piemiņu vietu rekonstrukciju un sakārtošanu. 

Nodaļa sagatavota, izmantojot Tērvetes novada domes sniegto informāciju. 
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6. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA UN DZĪVES VIDE 

6.1. Izglītība 
Tērvetes novadā izglītības funkcijas īsteno divas pašvaldības izglītības iestādes, kas izglītojamajiem 

nodrošina pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību. Skolās tiek īstenota arī daudzveidīga 

interešu izglītība. Sadarbību starp skolām, skolu sadarbību ar pašvaldību un Izglītības un zinātnes 

ministriju koordinē Tērvetes novada izglītības darba koordinators. 

Šobrīd Tērvetes novadā ir pieejami šādi izglītības veidi: 

 pirmsskolas izglītība;  

 vispārējā̄ pamat izglītība;  

 vispārējā vidējā̄ izglītība; 

 interešu izglītība; 

 neformālā pieaugušo izglītība. 

 

Tērvetes novada teritorijā uz 2017./2018.mācību gadu darbojas divas izglītības iestādes: 

- Augstkalnes vidusskola;  

- Annas Brigaderes pamatskola.  

2014. gadā notika Tērvetes novada izglītības iestāžu reorganizācija. Ar 2014. gada 1. septembri 

darbu sāka divas reorganizētās izglītības iestādes – Augstkalnes vidusskola un Annas Brigaderes 

pamatskola. Pirms tam pašvaldībā strādāja četras izglītības iestādes.24 

Pēdējo gadu laikā (2015. - 2016. gadā) paveikts liels darbs pie Tērvetes novada skolu 

labiekārtošanas, modernizēšanas un remontēšanas darbiem. Pašvaldības izglītības iestādēs ir 

sakārtota infrastruktūra, ir labiekārtotas un modernizētas mācību telpas, lai nodrošinātu izglītības 

programmu īstenošanas prasībām atbilstošu mācību vidi un izglītojamajiem piedāvātu kvalitatīvu 

izglītību. 

6.1.1. Pirmsskolas izglītība 

Tērvetes novadā pirmsskolas izglītība tiek īstenota pie skolām esošajās pirmsskolas izglītības grupās 

(PIG): 

- Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”, ar maksimālo ietilpību 

80 bērni; 

- Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi”, ar maksimālo ietilpību 50 

bērni. 

Tērvetes novadā nav pirmsskolas izglītības iestādes. 

Bērnu skaita dinamika pa gadiem ir parādīta 6.1.1.1. attēlā.. Pēdējos trīs gados novērojams bērnu 

skaita  pieaugums abās grupās,  PIG “Sprīdītis” ir sasniegta maksimālā ietilpība – 80 bērni 

(skat.6.1.1.1.attēlu). 

                                                 
24

 Reorganizācijas dēļ nodaļā ir sniegti dati sākot no 2014./2015.gada mācību gada, jo pirms tam pašvaldībā strādāja četras izglītības 

iestādes. 
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6.1.1.1. attēls. Bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupās Tērvetes novadā. 

Avots: Tērvetes novada dome 

Bērnu skaits pa vecuma grupām PIG parādīts tabulā 6.1.1.1. tabulā un attēlā 6.1.1.2. zemāk. 

 

6.1.1.1. tabula. Bērnu skaits PIG pa vecuma grupām 
Avots: Tērvetes novada dome  

 

6.1.1.2. attēls. Kopējais bērnu skaits PIG pa vecuma grupām. 
Avots: Tērvetes novada dome 

Vecuma grupa 

 

Bērnu skaits 

"Zvaniņi" Bērnu skaits "Sprīdītis" Kopā 

2-3 gadi 

 

21 21 

3-4 gadi 15 18 33 

4-5 gadi 11 17 28 

5-6 gadi 15 18 33 

6-7 gadi 

 

16 16 
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PIG “Zvaniņi” strādā 3 pedagogi, savukārt PIG “Sprīdītis” – 13 pedagogi. Pedagogu skaita dinamika 

no 2013./2014. – 2016./2017. mācību gadam parādīta tabulā zemāk. Redzams, ka pedagogu skaitā 

PIG nav būtisku izmaiņu. 

6.1.1.2. tabula. Pedagogu skaits PIG. 

Nosaukums 
2013./2014.m.g

. 
2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

PIG “Zvaniņi” 3 3 3 3 

PIG “Sprīdītis” 11 13 13 13 

Avots: Tērvetes novada dome 

Bērnu skaits rindā uz vietu ir īpaši pieaudzis PIG “Sprīdītis” , no 6 bērniem 2015.gadā  līdz 38 bērniem 

2018. gada sākumā, savukārt PIG “Zvaniņi” rindas nav. 

6.1.1.3. tabula. Bērnu skaits rindā uz vietu PIG. 

Nosaukums 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018. 

PIG “Zvaniņi” 0 0 0 0 

PIG “Sprīdītis” 6 8 33 38 

Avots: Tērvetes novada dome 

6.1.2. Vispārējā izglītība 

Vispārējo izglītību novadā nodrošina Annas Brigaderes pamatskola un Augstkalnes vidusskola. 

Annas Brigaderes pamatskola 

2014. gadā, reorganizējot izglītības sistēmu Tērvetes novadā, Annas Brigaderes pamatskola tika 

apvienota ar Tērvetes pamatskolu. Pamatskolā mācās 80% skolēnu no Tērvetes novada un 20% 

skolēnu no citām pašvaldībām. 2016./2017. mācību gadā skolā mācījās 115 skolēni. 

 
6.1.2.1.attēls. Skolēnu skaits A. Brigaderes pamatskolā pa gadiem 

Avots: Tērvetes novada dome 

Skola piedāvā dažādos interešu izglītības pulciņos (valsts un pašvaldības finansētos) attīstīt savas 

spējas un intereses ansamblī, korī, vizuālās mākslas pulciņos, florbolā, dažādās sporta nodarbībās, 

deju kolektīvā, ritma grupā, kā arī darboties mazpulkā. 
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Skolā strādā pieredzes bagāti pedagogi, kuri pilnveido savas profesionālās zināšanas. 14 pedagogi ir 

pamatdarbā, 2 pedagogi – strādā  darbu savienošanas kārtībā arī citās izglītības iestādēs. Skolā 

strādā pašvaldības finansēts atbalsta personāls: logopēds un sociālais pedagogs. 

2015. gadā veikta skolas siltināšana, ēdnīcas un skolas zāles renovācijas darbi, likvidētas 

caurstaigājamās klases. Pilnveidoti vizuālās mākslas, ģeogrāfijas un ķīmijas kabineti, uzstādīti 

projektori un ekrāni. 

2016. gadā veikts remonts otrā stāva foajē un latviešu valodas klasē, nomainītas mēbeles un skolēnu 

soli, pilnveidots mūzikas kabinets – daļēji nomainītas mēbeles, uzstādīts projektors un ekrāns, 

iegādātas digitālās klavieres. Visas klases aprīkotas ar datoriem un interneta pieslēgumu.  

Turpmāk plānota skolas iekšpagalma pilnveidošana, „zaļās klases” un aktivitāšu laukumu 

labiekārtošana; sākumskolas klašu, mūzikas kabineta, mazā korpusa un pirmā stāva koridoru 

remonts; klašu telpu aprīkošana ar jaunām mēbelēm un regulējamiem soliem; datortehnikas 

pakāpeniska atjaunināšana pedagogiem un datorklasē. 

2017./2018. mācību gadā Annas Brigaderes pamatskola atkārtoti ieguvusi EKOSKOLAS statusu par 

īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā 

un tās apkārtnē.  

Augstkalnes vidusskola 

2014. gadā, reorganizējot izglītības sistēmu Tērvetes novadā, Augstkalnes vidusskolai tika pievienota 

Bukaišu pamatskola, rezultātā izveidojot Augstkalnes vidusskolu ar struktūrvienību Bukaišu skola, 

kurā bērni apguva obligāto pirmsskolas izglītību un vispārējo izglītību no 1. līdz 5.klasei.   

Kopš 2017. gada 1.septembra Bukaišu skola ir slēgta, jo ir nepietiekošs skolēnu skaits.  

No 2018./2019.mācību gada lauku vidusskolās valstī ir noteikts minimālais vidusskolēnu skaits 32 

skolēni. Ja 2017. gada 1.septembrī Augstkalnes vidusskolā iestājas 13 desmitās klases skolēni un 

2018. gada 1.septembrī iestāsies 8 desmitās klases skolēni, tad ir iespēja saglabāt vidusskolas klases 

arī nākotnē, jo turpmākās pamatskolas klases ir pietiekami lielas. 

 
6.1.2.2. attēls. Skolēnu skaits Augstkalnes vidusskolā pirmsskolu grupā pa gadiem 

Avots: Tērvetes novada dome 

Augstkalnes vidusskolā ir bibliotēka, iespēja izmantot internātu, sporta zāli, divas datorklases. Skola 

regulāri piedalās valsts un starptautiska mēroga projektos. Skola gūst godalgotus rezultātus 
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Dobeles, Auces un Tērvetes novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Skolas 

sportisti regulāri gūst godalgotas vietas sacensībās vieglatlētikā, basketbolā, sporta spēlēs u.c.  

 
6.1.2.3. attēls. Izglītojamo skaits Augstkalnes vidusskolā no pagastiem (%) 2016. 

Avots: Tērvetes novada dome 

Turpmākās skolēnu studijas  

Pēc pamatskolas (9. klases) beigšanas turpmākās izglītības gaitas skolēni turpina Augstkalnes 

vidusskolā, citās vidusskolās,  tehnikumos, arodvidusskolās un arodskolās, skat. Attēlu 6.1.2.4. 

Visvairāk (no 30% 2014./2015. m.g. līdz 50% 2016./2017. m.g.) mācības turpina Augstkalnes 

vidusskolā. 
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6.1.2.4.attēls. Tērvetes novada skolēnu turpmākās mācību un darba gaitas 2014.-2017.g. 

  Avots: Tērvetes novada dome 

Pēc vidusskolas beigšanas absolventi izvēlas studēt augstskolās Latvijā un ārzemēs, kā arī turpināt 

iegūt profesionālo izglītību, skat. attēlu 6.1.2.5. Vidēji 75% absolventu uzsāk mācības augstskolās. 

 
6.1.2.5.attēls. Vidusskolas beidzēju turpmākās studijas 

.Avots: Tērvetes novada dome 

Interešu izglītība skolās 

Izglītības iestādēs izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos. 

Annas Brigaderes pamatskolā skolēniem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties vairāk nekā 10 interešu 

izglītības pulciņos, savukārt Augstkalnes vidusskolā darbojas vairāk nekā 20 dažādi izglītības pulciņi 

un citas interešu izglītības programmas. Skolu budžeta finansētajos interešu izglītības pulciņos, 

mākslinieciskās pašdarbības un sporta kolektīvos kopējais dalībnieku skaits ir vairāk nekā 100 

audzēkņu A. Brigaderes pamatskolā un vairāk nekā 300 Augstkalnes vidusskolā. Skolās regulāri 

notiek mākslas un radošo darbu izstādes, vasaras nometnes. Abās izglītības iestādēs ir iespēja 

skolēniem iesaistīties daudzveidīgos interešu izglītības, mākslinieciskās pašdarbības un sporta 

kolektīvos, skat. 6.1.2.1.tabulu. 
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Ārpus skolas izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties arī sporta nodarbībās, ko organizē Tērvetes novada 

sporta halle, Augstkalnes un Bukaišu pagasta sporta metodiķi. Interešu izglītības nodarbībās visos 

trijos pagastos ir iespēja iesaistīties arī pieaugušajiem. Izglītojoša rakstura saturu piedāvā arī atsevišķi 

NVO izstrādātie projekti, kuros iesaistīties aicināti gan pieaugušie, gan bērni. 
 

6.1.2.1.tabula. Pulciņu un interešu izglītības piedāvājums Tērvetes novada skolās (2017./2018. 

m.g. dati) 

Annas Brigaderes pamatskola Augstkalnes vidusskola 

Ansamblis 1.-4.klase Teātra pulciņš 5. - 8. kl. 

Šlāgerkoris Kokapstrāde 

Vizuālās mākslas Tautiskās dejas "Sprīdis" 1. - 2. kl. 

Sports 1.-5.klase Tautiskās dejas "Palēciens" 3. - 4. kl. 

Sports 6.-9.klase Tautiskās dejas "Savējie" 7. - 12.kl. 

Skatuves runas Vides pulciņš 5.-7. kl. 

Tautas deju Jaunie žurnālisti 

Florbols Datorgrafika 1.-5.kl. 

Mazpulki Floristika 5.-12.kl. 

Datorpulciņš Multimediji 1.-9.kl. 

Prāta spēles VFS, Sporta spēles 7. - 12.kl. 

  

  

  

  

  

  

  

Sporta spēles meitenēm 1.-4.kl. 

Sporta spēles zēniem 1.-4.kl. 

Sporta spēles zēniem 5.-8. kl. 

Dambrete 1. kl. 

Dambrete 2. - 8. kl 

Drošība un pirmā palīdzība 8.-12.kl. 

Vizuālā māksla 1.-12.kl. 

Pirmsskolas ansamblis 

Etnogrāfiskās un tautas dejas bērniem 

Avots: Tērvetes novada dome 

Bērnu skaits pulciņos katrā skolā ir parādīts attēlā 6.1.2.6. Tajā redzams, ka skolēnu skaits pulciņos 

svārstās ap 337-356 Augstkalnes vidusskolā un no 95 līdz 198 A. Brigaderes pamatskolā. 

 
6.1.2.6. attēls. Kopējais skolēnu skaits interešu izglītības programmās un pulciņos Tērvetes 

novada skolās. 
Avots: Tērvetes novada dome 
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Pulciņu darbība katru gadu ir savādāka, A. Brigaderes pamatskolā, skat. attēlu 6.1.2.7. Augstkalnes 

vidusskolā visvairāk apmeklētas ir interešu izglītības programmas -  tautiskās dejas, vizuālā māksla, 

multimediji un datorgrafika, skat. attēlu 6.1.2.8. 

 
6.1.2.7. attēls. Skolēnu skaits Interešu izglītības programmās un pulciņos A. Brigaderes 

pamatskolā.  
Avots: Tērvetes novada dome. 
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6.1.2. 8. attēls. Skolēnu skaits interešu izglītības programmās un pulciņos Augstkalnes 

vidusskolā. 

Avots: Tērvetes novada dome. 

6.1.3. Neformālā pieaugušo izglītība un mūžizglītība  

Tērvetes novada dome atbalsta vai finansē dažādas interešu izglītības iespējas pieaugušajiem.  

Kopš 2014. gada Tērvetes novadā darbojas Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs, kura mērķis ir 

radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajos procesos un atbilstoši 

katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt 

savu talantu un organizēt jauniešu brīvā laika pavadīšanu. 

Mūžizglītība ir izglītošanās visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim 

paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām 

interesēm un vajadzībām. Tērvetes novada pašvaldība šobrīd neorganizē kursus mūžizglītības 

izpratnē , tomēr novada iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centra aktivitātēs, vai arī pašiem organizēt dalībnieku grupas. Piemēram, ja 

kādā interešu pulciņā iedzīvotāji organizē 10 dalībniekus, Tērvetes novada dome apmaksā šīs 

nodarbības pieaugušajiem. 

Pieaugušie var iesaistīties dažādās sabiedriskās un kultūras aktivitātēs, kuras ir aprakstītas 6.3. sadaļā. 
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6.2. Sociālā aprūpe un veselība 

6.2.1 Sociālā aprūpe 

Tērvetes novada dome sociālās aprūpes nodrošināšanai ir izveidojusi sociālo dienestu, ar darbības 

mērķi nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu. Sociālais dienests darbojas saskaņā ar Tērvetes 

novada domes Sociālā dienesta nolikumu no 2013.gada 15. augusta.25 

Sociālajam dienestam ir šādas struktūrvienības:  

- ģimenes atbalsta centrs (ĢAC) Bērnu pasaule;  

- bērnu pieskatīšanas istaba (BPI) Saule;   

- Augstkalnes pagasta atbalsta centrs.  

Sociālā dienesta struktūra parādīta attēlā zemāk. 

 
6.2.1.1. attēls. Tērvetes novada domes sociālā dienesta struktūra. 

Avots: Tērvetes novada domes sociālā dienesta stratēģiskais attīstības plāns 2017.-2020.gadam
26

 

Sociālā dienesta koordinēta un mērķtiecīga darba nodrošināšanai un pakalpojumu uzlabošanai 

iedzīvotājiem ir izveidots Sociālā dienesta stratēģiskais attīstības plāns 2017.-2020.gadam. 

Novada dome savu autonomo funkciju realizēšanai sociālajā un veselības aprūpes jomā ir 

izstrādājusi un pieņēmusi sekojošus saistošos noteikumus: 

- Saistošie noteikumi Nr. 5. “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Tērvetes novadā”, apstiprināti 2015.g ada 

19. martā; 

- Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sociālajiem pakalpojumiem”, apstiprināti 2010. gada 15. aprīlī; 

- Saistošie noteikumi Nr.32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, apstiprināti 

2013. gada 19. decembrī; 

- Saistošie noteikumi Nr.15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”, apstiprināti 2017. gada 30. novembrī; 

                                                 
25

 Pieejams Tērvetes novada domes mājas lapā. http://www.tervetesnovads.lv/socialais-dienests-dokumenti/ 
26

  Skat. http://www.tervetesnovads.lv/wp-content/uploads/2015/10/T%C4%93rvetes-novada-domes-soci%C4%81l%C4%81-dienesta-

darb%C4%ABbas-strat%C4%93%C4%A3iskais-pl%C4%81ns-2017.-2020.-gadam-1.pdf 
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- Saistošie noteikumi Nr.16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”, 

apstiprināti 2017. gada 30.novembrī. 

2016.gadā  sociālajā dienestā  bija nodarbināti 9 darbinieki: sociālā dienesta vadītāja, 2 sociālie 

darbinieki, 1 sociālās palīdzības organizators, ģimenes atbalsta  centra „Bērnu pasaule” audzinātāja, 

bērnu pieskatīšanas  istabas  „Saule” audzinātāja, Augstkalnes  pagasta  atbalsta  centra 

administratore, Bukaišu pagasta atbalsta centra  administratore un šoferis-kurjers.  

Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem pieņemšanas punktus katrā pagastā. 

Eiropā, Latvijā un arī Tērvetes novadā aktuāla ir iedzīvotāju novecošanās problēma. Tērvetes novadā 

bērni līdz 14.gadiem sastāda apmēram 13% no novada iedzīvotāju kopskaita, iedzīvotāji darbspējas 

vecumā ir 67% un pensijas vecumā ir 21% iedzīvotāju. Tā kā pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir 

lielāks par bērnu īpatsvaru, tas nākotnē var negatīvi ietekmēt nodarbinātības attīstību Tērvetes 

novadā. Tas norāda, ka jau tagad un nākotnē liela daļa sociālo pakalpojumu būs nepieciešami veco 

cilvēku aprūpei, lai nodrošinātu iespējami augstāku dzīves kvalitāti senioriem mūža nogalē, kā arī 

būtu nepieciešami atbalsta pasākumi ģimenēm, lai radītu labvēlīgus apstākļus bērnu audzināšanai un 

attīstībai.27 

Sociālais atbalsts Tērvetes novada iedzīvotājiem fokusēts divos virzienos – sociālās palīdzības 

sniegšana atbilstoši sociālajai situācijai un vajadzībām un nepieciešamo sociālo pakalpojumu 

saņemšana. Sociālā dienesta primārais uzdevums ir tādu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšana, kuri nodrošina cilvēkam iespēju apmierināt pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu, mājokli, 

obligāto izglītību, vajadzību pēc drošības. 

Tērvetes novada domes sociālajā dienestā ir pieejamie sekojoši sociālie pakalpojumi:  

Sociālais darbs:  

 Dokumentu noformēšana sociālās palīdzības saņemšanai;  

 Dokumentu noformēšana Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) sniegto pakalpojumu 

saņemšanai; 

 ;Dokumentu noformēšana Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) 

pakalpojuma saņemšanai;  

 Dokumentu noformēšana aprūpes pakalpojuma saņemšanai.  

Psihosociālais atbalsts:  

 Asistenta pakalpojums;  

 Ģimenes atbalsta centrs Augstkalnes pagastā;  

 Ģimenes atbalsta centrs “Bērnu pasaule” Tērvetes pagastā;  

 Bērnu pieskatīšanas istaba ”Saule” Bukaišu pagastā. 

Augstkalnē un Bukaišos ir pieejami arī higiēnas (duša, veļas mazgāšana) pakalpojumi un 

pakalpojums “Aprūpe mājās”.  

Sociālo palīdzību definē un to sniegšanas principus regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums (pieņemts 31.10.2002., spēkā no 01.01.2003), nosakot, ka katra pašvaldība savos 

                                                 
27

 Tērvetes novada dome. Avots: novada domes sociālā dienesta stratēģiskais attīstības plāns 2017.-2020.gadam. 
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saistošajos noteikumos var noteikt papildu atbalstu iedzīvotājiem. Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 

tiesības saņemt pabalstus, nosaka Tērvetes novada domes 19.03.2015. saistošie noteikumi Nr. 6 „Par 

sociālo palīdzību”. Ģimenēm, kuras nonākušas sociālā riska situācijā, ir iespēja pēc nepieciešamā 

atbalsta vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, kurā ar sociālā darbinieka atbalstu, tiek izvērtēta 

ģimenes situācija un nepieciešamības gadījumā sniegts ģimenes vajadzībām atbilstošs atbalsts 

sociālās palīdzības vai pakalpojumu veidā. 

Pašvaldības sociālās palīdzības veidi shematiskā veidā ir parādīti attēlā 6.2.1.2. attēlā zemāk. 

P 
6.2.1.2.attēls. Pašvaldības sociālās palīdzības shēma. 

Sociālās palīdzības sniegšanai un citos pabalstos Tērvetes novada dome pēdējos trīs gados ir 

izmaksājusi: 2016. gadā  34 405 EUR, 2015. gadā – 38 138 EUR un 2014. gadā 34 951 EUR. 

Pēdējos gados vērojama tendence samazināties pabalsta pieprasītāju skaitam (skat. attēlus 6.2.1.3. 

un 6.2.1.4.) un izmaksāto summu apjomam.  
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6.2.1.3. attēls. Iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu skaits. 
Avots: Tērvetes novada dome. 

Šo apstākli ir ietekmējusi gan likumdošana, kas paredz stingrākus noteikumus par ienākumiem un 

nodarbinātību personām, kuras vēlas saņemt trūcīgas personas statusu, gan sociālo darbinieku 

veiktais darbs, pieprasot iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda personas materiālo 

stāvokli, gan veicot personu apsekošanas dzīvesvietās. 

 
6.2.1.4.attēls. GMI saņēmēju skaits. 

Avots: Tērvetes novada dome. 

 

Tērvetes  novadā izmaksāto pabalstu un citus sociālās palīdzības veidi ir parādīti tabulā 6.2.1.1. 

6.2.1.1. tabula. Izmaksātie pabalsti un citi sociālās palīdzības veidi. 

Pabalsta mērķis 

Sociālās palīdzības sniegšanai 

Garantētais iztikas minimuma pabalsts 
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Dzīvokļa pabalsts  

Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām, no tiem: 

trūcīgo ģimeņu bērniem ekskursijas organizēšanai 

pabalsts skolas piederumu iegādei 

pabalsts izglītībai  

materiāla palīdzība atsevišķu situāciju risināšanai  

pabalsts aprūpei mājās 

vienreizējs pabalsts ārkārtas situāciju risināšanai 

pabalsts audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un pabalsts bārenim un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas 

dokumentu atjaunošanai 

pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas sociālā 

pakalpojuma apmaksai 

Pabalsti, ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei, tai skaitā 

Pabalsts apbedīšanai 

Bērnu pūriņa pabalsts 

"Mazais Tērvetnieks' 

Ziemassvētku paciņām 

Pabalsts politiski represētām personām 

Pensionāru pasākumam 

Vienreizējs pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas 

Nakts patversme un atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā 

Pabalsts pusdienu apmaksai 

 

Proporcionāli sociālās palīdzības sniegšanai iztērētais sociālās palīdzības budžets veido 56%, bet 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei – 44%.28 

                                                 
28

 Informācija apkopota no Tērvetes novada domes publiskajiem pārskatiem. 
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6.2.1.5. attēls. Tērvetes novadā izmaksātie pabalsti: GMI un dzīvokļa pabalsts. 
Avots: Tērvetes novada dome 

Tērvetes novada dome arī apmaksā novada iedzīvotājiem sociālās aprūpes pakalpojumus SAC 

“Tērvete”. Pēdējos trijos gados tos ir saņēmuši 18 cilvēki, no tiem 4 bērni, skat. tabulu 6.2.1.2. 

6.2.1.2. tabula. Tērvetes novada domes nodrošinātie sociālās aprūpes pakalpojumi SAC 

Tērvete. 

Avots: Tērvetes novada dome 

Ņemot vērā valstī uzsākto deinstitucionalizācijas procesu, sociālais dienests vēlas pievērst uzmanību 

alternatīviem un ģimeniskai videi pietuvinātiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar invaliditāti, 

piemēram, attīstot pakalpojumu “Aprūpe mājās”. Tāpat svarīgi ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu attīstību 

un socializāciju ģimeniskā vidē. 

Uz nākamo attīstības periodu sociālais dienests izvirza nepieciešamību paplašināt ĢAC “Bērnu 

pasaule”, lai tajā var uzturēties personas ar invaliditāti un pensionāri (pašlaik pieejams tikai bērniem). 

Valsts izsniegtie sociālie pabalsti 

VSAA nodrošina sekojošu pensiju veidu izmaksu Tērvetes novada iedzīvotājiem: 

 vecuma pensija; 

 invaliditātes pensija; 

 apgādnieka zaudējuma pensija; 

 izdienas pensija. 

  

 2014 2015 2016 

Apmaksātās summas par pakalpojumiem SAC Tērvete, EUR 43663 42010 53703 

Personu skaits 18 18 18 

t.sk. veci cilvēki 18 14 14 

t.sk. bērni 0 4 4 
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6.2.1.6. attēls. Pensiju saņēmēju skaits Tērvetes novadā 2012. - 2016. gadā. 

Avots: VSAA 

Attēlā 6.2.1.6. redzams, ka Tērvetes novadā pensijas 2016. gadā saņēma 934 iedzīvotāji, no tiem 

lielākā daļa – 751 bija vecuma pensiju saņēmēji. Kopējais pensiju saņēmēju skaits no 2012. gada ir 

nedaudz samazinājies. Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits ir vienīgā iedzīvotāju grupa, kuras skaits 

ir pieaudzis, salīdzinot ar perioda sākumu. 

Vecuma pensiju saņēmēju skaits novadā un pagastos parādīts attēlā 6.2.1.7. Kā redzams, lielākais 

saņēmēju skaits dzīvo Tērvetes pagastā. Visos pagastos ir samazinājies vecuma pensiju saņēmēju 

skaits, salīdzinot ar perioda sākumu. 

 
6.2.1.7. attēls. Vecuma pensiju saņēmēju skaits pa pagastiem Tērvetes novadā, 2012. - 2016. 

Avots: VSAA 

Vidējais piešķirtais vecuma pensijas apmērs novadā kopā un pa pagastiem parādīts attēlā 6.2.1.8. 

Vidējais vecuma pensijas apmērs 2016. gadā novadā bija 252,59 EUR.  Latvijā pēc CSP datiem, 

nabadzības slieksnis 2016. gadā tika novērtēts ar 330 EUR mēnesī.29 Secinājums - lielākā daļa 

                                                 
29 

CSP. http://www.csb.gov.lv/notikumi/nabadzibas-riskam-latvija-paklauti-221-iedzivotaju-47205.html  

http://www.csb.gov.lv/notikumi/nabadzibas-riskam-latvija-paklauti-221-iedzivotaju-47205.html
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pensionāru Tērvetes novadā dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tomēr, atbilstoši Tērvetes novada 

domes sociālā dienesta informācijai, pensionāru, lai arī nelielie, tomēr stabilie ikmēneša ienākumi 

nodrošina tiem dzīvei nepieciešamos sadzīves apstākļus.  

 

6.2.1.8. attēls. Vidējais vecuma pensijas apmērs Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads. 
Avots: VSAA 

Invaliditātes pensija, apgādnieka zaudējuma pensija un izdienas pensija 

No 2012. gada līdz 2016. gadam Tērvetes novadā ir pieaudzis invaliditātes pabalstu saņēmēju skaits, 

skat. attēlu 6.2.1.9. Vislielākais invaliditātes pabalstu saņēmēju skaits ir Tērvetes pagastā.  

Invaliditātes pabalsta vidējais apmērs 2016. gadā Tērvetē bija 159.37 EUR, izmaiņas no 2012. gada 

faktiski nav notikušas, skat. attēlu 6.2.1.10. 

 
6.2.1.9.attēls.Invaliditātes pabalstu saņēmēju skaits Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads 

Avots: VSAA 
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6.2.1.10. attēls. Vidējais piešķirtais invaliditātes pabalsts Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads 

Avots:VSAA 

Apgādnieka zaudējuma pensiju 2016.gadā saņēma 46 iedzīvotāji. Apgādnieka zaudējuma pensijas 

saņēmēju skaits 2012. - 2016. gadā svārstījās no 40 līdz 50 cilvēkiem gadā. Tās vidējais piešķirtais 

apmērs bija 124.37 EUR, un tas arī ir svārstījies no 120 līdz 130 EUR periodā no 2012. - 2016.gadam. 

Izdienas pensiju 2016. gadā saņēma 4 tērvetnieki, vidējais piešķirtais apmērs bija 279.38 EUR. 

Bezdarbnieku pabalstu saņem apmēram 60-70 tērvetnieku, skat. attēlu 6.2.1.11. 

 
6.2.1.11. attēls. Bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaits Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads. 

Avots: VSAA 

Vidējais piešķirtais bezdarbnieka pabalsta apmērs ir pieaudzis kopš 2012. gada, skat. attēlu 6.2.1.12. 

zemāk. 
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6.2.1.12. attēls. Vidējais bezdarbnieka pabalsta apmērs EUR Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads 

Avots: VSAA 

Valsts sociālā nodrošinājuma (VSN) pabalsti 

Valsts piešķirtie VSN pabalsti Tērvetes novadā izmaksāti invalīdiem un noteiktu vecumu 

sasniegušajiem.  Bērniem apgādnieka zaudējuma gadījumā periodā 2012. - 2016. gadā nav 

izmaksāts neviens pabalsts.  

Situācija par 2016. gadu parādīta tabulā zemāk. Iepriekšējo gadu dati (no 2012. gada) uzrāda ļoti 

līdzīgas tendences.30 

6.2.1.3. tabula. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti Tērvetes novadā 2016.gadā. 

Pilsēta, novads, pagasts * 
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Tērvetes novads 47 112,38 0 0,00 0 0,00 47 112,38 

Augstkalnes pagasts 16 116,70 0 0,00 0 0,00 16 116,70 

Bukaišu pagasts 10 107,36 0 0,00 0 0,00 10 107,36 

Tērvetes pagasts 20 110,64 0 0,00 0 0,00 20 110,64 

Avots: VSAA 

Tērvetes novadā 2012 .- 2016. gadā ir bijuši piešķirti arī valsts pabalsti: 

                                                 
30

 VSAA sniegtās informācijas analīze. 
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- ģimenes valsts pabalsts, ieskaitot piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, 

valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem un bērna invalīda kopšanas pabalsti; 

- invalīda kopšanas pabalsti; 

- Valsts sociālie pabalsti transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta 

pārvietošanās; 

- bērna piedzimšanas pabalsti; 

- apbedīšanas pabalsti un vienreizējie pabalsti mirušā laulātajam; 

- Valsts sociālie pabalsti aizbildņiem par bērna uzturēšanu un atlīdzības aizbildņiem,  

adoptētājiem, audžuģimenēm; 

- bērna kopšanas un vecāku pabalstu saņēmēji; 

- slimības, maternitātes un paternitātes pabalsti; 

- Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo 

dalībnieku darbnespējīgiem ģimenes locekļiem piešķirtās kaitējuma atlīdzības un valsts 

sociālie pabalsti; 

- apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju un apgādnieka zaudējumu, kaitējuma atlīdzības 

sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. 

Sociālās apdrošināšanas rādītāji 

Tērvetes novadā no 2012. - 2016. gadam sociāli apdrošināto personu skaits ir nedaudz pieaudzis, kā 

arī ir pieaugusi sociālo apdrošināšanas iemaksu alga, skat. attēlus 6.2.1.13 un 6.2.1.14. 

6.2.1.13. attēls. Sociāli apdrošināto personu skaits Tērvetes novadā 2012.-2016.gadā. 

Avots: VSAA 

  

2012 2013 2014 2015 2016

Augstkalnes pagasts 461 460 472 476 479

Bukaišu pagasts 274 278 301 294 301

Tērvetes pagasts 1 031 1 030 1 046 1 058 1 045

Tērvetes novads 1 774 1 777 1 829 1 837 1 829
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6.2.1.14. attēls. Vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga Tērvetes novadā, 2012.-2016.gads. 

Avots: VSAA 

Izvērtējot sociālo situāciju un sociālās palīdzības tendences, var secināt: 

1) turpinās iedzīvotāju novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās Tērvetes novadā, kas 

nozīmē, ka pašvaldības sociālajam dienestam jāturpina un jāpilnveido darbs, ņemot vērā šīs 

tendences; 

2) pabalstu saņēmēju skaits faktiski nav mainījies 2012. - 2016.gadā, līdz ar to sociālā palīdzība būs 

nepieciešama līdzīgā apmērā; 

3) Valsts pabalstu un pensiju apmērs ir zem valstī noteiktā nabadzības sliekšņa, kas arī nozīmē, ka 

būs nepieciešamība sociālā palīdzība novada iedzīvotājiem. 

Novadā atrodas sociālās aprūpes centrs (SAC) Tērvete. SAC Tērvete ir Tērvetes novada domes 

iestāde ar savu finansējumu, kuras mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumus. Sīkāk par SAC Tērvete skat. pie Uzņēmējdarbības nodaļas. 

 

6.2.2. Veselība 

Veselības aprūpes pieejamība 

Novadā darbojas trīs ģimenes ārstu prakses - Bukaišos, Kroņaucē un Augstkalnē, divas aptiekas 

Kroņaucē un Augstkalnē, kā arī pieejami zobārstniecības pakalpojumi Augstkalnē.  

Tērvetes novadā nav pieejami feldšera un vecmāšu pakalpojumi.  

Veselības aprūpi raksturojošo rādītāju statistika laika periodā no 2012. - 2016. gadam liecina par 

stabilu situāciju, skat. attēlu 6.2.2.1. 
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6.2.2.1. attēls. Tērvetes novada veselības aprūpes raksturojošie rādītāji, 2012.- 2016.gads. 

Avots: SKPC 

Ambulatoru apmeklējumu skaits 2012. - 2016. gadā ir samazinājies, pēdējos četros gados tendence 

gan ir bez būtiskām izmaiņām, skat. attēlu 6.2.2.2. 

 
6.2.2.2. attēls. Ambulatoro apmeklējumu skaits, t.sk. pie ārstiem; pie ārsta palīgiem, 

vecmātēm un medicīnas māsām Tērvets novadā 2012.-2016.gadā. 
Avots: SKPC 

Saslimstība 

Saskaņā ar SKPC iesniegtajiem datiem, šajā sadaļā tiek aprakstītas biežāk izplatītākās saslimšanas. 
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Iedzīvotāju saslimstība ar onkoloģiskajām slimībām uzrāda interesantu dinamiku, ka 2016. gadā ir 

samazinājies pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju skaits (6 gadījumi), savukārt 2015. gadā tas ir 

vislielākais (24 gadījumi). Šīs tendences izskaidrošanai būtu nepieciešama papildus analīze, skat. 

attēlu 6.2.2.3. 

 
6.2.2.3. attēls. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju skaits Tērveres novadā 2012.-

2016.gadā. 
Avots: SKPC 

Arī ar cukura diabētu pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits 2016. gadā ir samazinājies, tomēr šeit 

samazinājums nav tik būtisks, skat. attēlu 6.2.2.4. 

 
6.2.2.4. attēls. Pirmreizēji reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits Tērvetes novadā 2012.-

2016.gadā. 
Avots: SKPC 

Traumu un ievainojumu gadījumi neuzrāda kādu izteiktu tendenci, tie ir bijuši no 12 gadījumiem 

2013. gadā līdz 24 - 2014. gadā, skat. attēlu 6.2.2.5. 
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6.2.2.5.attēls. Reģistrēto traumu un ievainojumu gadījumi Tērvetes novadā 2012.-2016.gadā. 

Avots:SKPC 

Ar psihiskajiem un uzvedības traucējumiem pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits parāda lielu lēcienu 

2016. gadā. Šādas  tendences iemeslu noskaidrošanai būtu nepieciešama padziļināta analīze, skat. 

attēlu 6.2.2.6. 

 
6.2.2.6. attēls. Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits arpsihiskiem  un uzvedības traucējumiem 

2012.-2016.gadā Tērvetes novadā. 
Avots: SKPC 

Narkoloģisko pacientu skaits ir bijis samērā stabils, no  25 – 2013 .gadā līdz 16 - 2016. gadā, kopumā 

uzrādot samazinājuma tendenci, skat. attēlu 6.2.2.7. 
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6.2.2.7.attēls. Uzsākto ārstēšanas epizožu skaits narkoloģiskajiem pacientiem Tērvetes novadā 

2013.-2016.gadā. 
Avots: SKPC 

Novadā darbojas RC Tērvete, kas vēsturiski ir veidojusies kā plaušu sanatorija un tagad piedāvā 

rehabilitācijas pakalpojumus.  

RC Tērvete piedāvā pacientu uzņemšanu ar: 

- elpošanas orgānu saslimšanām (bronhiālā astma, hronisks bronhīts, pēc akūtas pneimonijas 

u.c.); 

- kustību - balsta aparāta patoloģiju (spondilozes, artrozes, artrīti, stājas traucējumi bērniem – 

skolioze, kifoze u.c.); 

- neiroloģiskām saslimšanām (pēc insulta, ar radikulītu, neiropātijām u.c.). 

Detalizētāk par RC Tērvetes ir aprakstīts sadaļā  “Uzņēmējdarbība”.  

 

6.3. Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums 

Tērvetes novads ir bagāts ar liecībām par seno zemgaļu materiālo kultūru. Tērvetes pilskalnos 

arheologu atklātais biezais kultūrslānis liecina par ilgstošu apdzīvotību un aktīvu saimniecisko 

darbību, tirdzniecību un 13. gs .cīņām gandrīz gadsimta garumā ar vācu krustnešiem līdz koka pils 

nodedzināšanai un Tērvetes atstāšanai. Par Livonijas ordeņa valdīšanas laiku liecību ir maz, ordeņa 

pils bija stipri cietusi Zviedru - poļu kara un Ziemeļu kara laikā, drupas pēc 18.gs. vairs netiek 

atjaunotas. Par saimnieciskās dzīves uzplaukumu Kurzemes – Zemgales hercogistes laikā liecina 

sakrālās arhitektūras pieminekļi – 1614. gadā celtā Kalnamuižas luterāņu baznīca un 1648. gadā celtā 

Mežmuižas (Augstkalnes) luterāņu baznīca. 18. - 19. gs. mijā Kalnamuižas un Mežmuižas muižu 

apbūve ar parkiem iekļāvās esošajā gleznainā dabas ainavā, tā liecina par sava laika kultūras 

īpatnībām un vietējo savdabību dzīvojamo un saimniecības ēku arhitektūrā.  

Arhitekta A. Kinklāva projektētā sanatorija Tērvetes sanatorija ir viens no funkcionālisma 

lieliskākajiem paraugiem (1930. - 1932. gads), kurā turpināta grāfu Pālēnu vēl 1924. gadā uzsāktā 

tuberkulozes slimnieku ārstēšana tam piemērotā muižas ēkā.   
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Tērvetes novada vārdu Latvijā un pasaulē nesusi rakstniece Anna Brigadere, kuras mājā “Sprīdīši” 

iekārtots memoriāls muzejs, arī grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtajās mājās “Ķipi” skatāma 

ekspozīcija par grāmatniecību. 

Daļa novada iedzīvotāju aktīvi kopj latviskās ieražas un ģimenes tradīcijas, svin gadskārtu svētkus, 

piedalās prasmju apguves darbnīcās u.c. Tērvetes novads ir bagāts ar dabas mantojumu. Tas ļoti 

piesaista tūristus. Tērvetes novadā kultūras dzīve ir ciešā saiknē ar tūrisma nozari, jo īpaši pavasara - 

rudens periodā. Kultūras tūrisms mūsdienās ir viens no populārākajiem tūrisma veidiem un arī 

Tērvetes novadā, veidojot brīvdabas pasākumus, tas tiek ņemts vērā. Šeit neatkārtojamā dabas 

ainavā vērojami vienreizēji vēstures pieminekļi: Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) ar senpilsētu, Livonijas 

ordeņa pilsdrupas, Klosterkalns, Svētais kalns (Zviedru kalns), Kalnamuižas baznīca, Tērvetes 

sanatorija, Kalnamuižas komplekss (grāfu Pālēnu medību pils, saimniecības ēkas, klēts, čuguna 

lauvas), „Sprīdīši” – bijušās ūdensdzirnavas un A. Brigaderes muzejs, vecais baznīckrogs jeb „Pagasta 

ēka”, Vecstēgules muižas kungu māja. Tērvetes pagasta teritorijā ir vairāki senkapi. 

Bukaišu tautas namā ir iekārtota ievērojamā latviešu lidotāja H. Cukura piemiņas istaba. 

Kultūras dzīve Tērvetes novadā  

Tērvetes novads var lepoties ar senām un izkoptām dejošanas, dziedāšanas un teātra mākslas 

tradīcijām, kas rūpīgi tiek koptas, saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm. Novada kultūras 

darbinieki organizē dažādus izklaidējošus kultūras pasākumus visu vecumu iedzīvotāju grupām – 

valsts un tradicionālos svētkus, profesionāļu un amatieru koncertus un teātru izrādes. 

Tērvetes novadā darbojas Tērvetes novada kultūras nams, savukārt kultūras pasākumi notiek Bukaišu 

tautas namā, bet Augstkalnē kultūras dzīve ir visvairāk saistīta ar Augstkalnes vidusskolu. 

Augstkalnes vidusskola, kā senā muižas ēka, ir piemērota dažādu koncertu un pasākumu norisei. 

Tērvetes novadā ir kultūras darba organizators, kurš atbild par novada kultūras pasākumiem, 

ieskaitot pasākumus Tērvetes pagastā. Atsevišķi kultūras darba organizatori ir Bukaišos un 

Augstkalnē.  

Tērvetes novada kultūras namā strādā 11 darbinieki - kultūras nama direktors, kultūras pasākumu 

organizators, kolektīvu un pulciņu vadītāji, kormeistars, apkopēja un dārzniece. 

Kultūras infrastruktūru Tērvetes novadā veido: 

 Tērvetes kultūras nams, kas atrodas vienā ēkā ar novada domes administrāciju,; 

 Tērvetes novada brīvdabas estrāde. 

Bukaišu tautas nams ir fizisko personu īpašumā. Tērvetes novada dome 2015. gadā uz 15 gadiem 

pagarināja īres līgumu ar īpašniekiem – latviešu lidotāja Herberta Cukura mantiniekiem.  

Kultūras infrastruktūras raksturojumu un investīciju vajadzības skat. 6.3.1.tabulā zemāk. 

6.3.1. tabula. Kultūras infrastruktūras raksturojums 

Objekts 
Ēkas (būves) 

uzcelšanas gads 
Platība, m

2
 

Ieguldījumi un veiktie 

uzlabojumi pēdējo 5 gadu 

laikā 

Ieguldījumi un nepieciešamie 

uzlabojumi turpmākajos 7 

gados 
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Tērvetes 

novada 

kultūras nams 

 

1967 

 

614,32 

(attiecas tikai 

uz kultūras 

nama 

izmantoto 

platību) 

Skatuves aprīkojuma 

papildināšana Skatuves 

grīdas nomaiņa. Skatuves 

priekškara (gobelēna 

tehnika) ķīmiskā tīrīšana un 

remonts.  Ventilācijas 

ierīkošana k/n lielajā zālē. 

Lielās un mazās zāles grīdas 

lakošana. Jumta siltināšana 

kopīgai k/n un novada 

domes ēkai Nosiltināta ēkas 

fasāde K/n un domes 

kopējai ēkai "Zelmeņos". 

Skatuves drapēriju 

impregnēšana ( 

ugunsdrošības normu 

ievērošana). 

K/n foajē un mazās zāles remonts. 

Stacionārās skaņu sistēmas 

uzstādīšana k/n lielajā zālē. 

Skatuves apgaismojuma 

pilnveidošana (novecojošo 

prožektoru nomaiņa uz LED. 

Teātra viesizrādēs, brīvdabas 

pasākumos tiek izmantota 

gaismas tehnika, kas fiziski 

nolietojusies gan no 

transportēšanas, gan no 

pielietojuma intensitātes). 

Tērvetes 

novada 

brīvdabas 

estrāde 

 

 

350-400 

sēdvietas 

 

Atjaunota estrāde 

( 2017.) 

 

Estrādes koka konstrukcijas 

uzturēšanas izdevumi. Soliņu koka 

detaļu nomaiņa. 

Avots: Tērvetes novada dome 

A. Brigaderes muzejs “Sprīdīši”, grāmatniecības muzejs “Ķipi” un XII.gs. Tērvetes koka pils un muzejs 

ir privātie muzeji. Novadam ir novadpētniecības krātuve. 

Iedzīvotājiem ir iespēja dziedāt korī, folkloras kopā, dejot deju kolektīvos, kā arī spēlēt 

amatierteātros. Amatierkolektīvi aktīvi iesaistās novada pasākumu un gadskārtu svinību norisē. 

Novadā darbojas 7 amatiermākslas kolektīvi31, ar kopējo dalībnieku skaitu virs 200 cilvēkiem: 

- Jauktais koris “Tērvete”; 

- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”; 

- Jauniešu deju kolektīvs “Avots”; 

- Amatierteātris “Trīne”; 

- Folkloras kopa “Ceļteka”;  

- Senioru deju kopa “Vārpa”; 

- Augstkalnes amatierteātris. 

Novadā darbojas vairāki pulciņi – aušanas, angļu valodas, floristikas, vides, vingrošanas, kā arī 

interešu klubi “Kopā” un “Kamenītes”, kas apvieno apmēram 50 interesentus.  

Pašdarbības kolektīvos vidēji ik gadu ir iesaistīti ap 6% novada iedzīvotāju.  

Tērvetes novadā dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos no 2014. - 2017.gadam ir nedaudz sarucis, 

skat.attēlu zemāk. 

                                                 
31 

Tērvetes novada domes mājas lapa. http://www.tervetesnovads.lv/kolektivi/  

http://www.tervetesnovads.lv/kolektivi/
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6.3.1. attēls. Dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos pa pagastiem Tērvetes novadā. 

Avots: Tērvetes novada dome 

Nepietiekama dalībnieku skaita dēļ 2016./17. gada sezonā Augstkalnes sieviešu ansamblis “Fantāzija” 

ir pārtraucis darbību. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas 2015.gadā nodibinājās Bukaišu deju kopa “Vārpa” un 

Tērvetes folkloras kopa “Ceļteka”. Šis fakts apliecina, ka daļai Tērvetes novada iedzīvotāju šāds 

pakalpojums ir svarīgs un nozīmīgs, lai stiprinātu savu identitāti un piederības sajūtu. Tā ir viena no 

brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā.  

Pasākumi 

Novadā noris aktīva kultūras dzīve, pasākumu daudzveidība ir atkarīga no kultūras pasākumu 

organizatora radošuma, iedzīvotāju pieprasījuma un iespējām. Kā būtiskākos pasākumus var atzīmēt 

– Tērvetes novada svētkus, Zemgaļu svētkus, Sporta svētkus, Valpurģu nakti, Labrenča tirgu..  

Tērvetes novadā gadā ir apmēram no 25 - 28 pasākumi, kurus nosacīti varētu grupēt pa veidiem, kā 

parādīts zemāk tabulā 6.3.2. 

6.3.2. tabula. Pārskats par kultūras pasākumiem Tērvetes novadā 2015. - 2016.g.  

Pasākuma veids un skaits 

gadā Tērvetes novadā 

2015 2016 

Pasākumu 

skaits 

Apmeklētāju 

skaits 

Pasākumu 

skaits 
Apmeklētāju skaits 

Amatierkolektīvu izrādes, 

koncerti, sadanči u.tml. 
3 360 5 740 

Izklaide (balles, atpūtas 

vakari un līdzīgi pasākumi) 
5 529 6 496 

Tradīciju (Ziemas un vasaras 

saulgrieži, Lieldienu 

pasākumi, Ūsiņdiena u.tml.) 

6 470 6 680 

Bērnu/ģimenes (Ģimenes 

diena, pasākumi bērniem) 
2 400 1 300 
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Novada svētki (“Mazais 

tērvetnieks”, “Rodi 

iedvesmu Tērvetē”, 

Labrenča tirgus u.c.) 

4 1530 4 1530 

Īpašie pasākumi: Zemgaļu 

svētki 
1 1000 1 1000 

Tematiskie (Skolotāju diena) 1 80 1 80 

Valsts (18.novembris, 

4.maija Baltā galdauta 

svētki) 

3 430 3 400 

Kino 1 15 1 220 

 
25 4814 28 5446 

Avots: Tērvetes novada dome 

Papildus novada pasākumiem un svētkiem, kultūras pasākumi tiek organizēti arī Bukaišu un 

Augstkalnes pagastos. 2014. un 2015. gadā Bukaišos bija attiecīgi 17 un 10 dažādi pasākumi ar 590 

un 1220 dalībnieku piedalīšanos, Augstkalnē 2015. un 2016. gadā bija vidēji 13 pasākumi gadā ar  

kopējo dalībnieku skaitu  apmēram 750 cilvēki gadā.32 

Bez šiem pasākumiem, kurus organizē Tērvetes novada dome, novadā notiek dažādas aktivitātes, ko 

organizē dabas parks “Tērvete”- ap 30 pasākumi gadā; biedrības “Latviešu karavīrs” organizētie 

Zemgaļu svētki; festivāls Zemgaļu dienas, I. un II. Pasaules kara kauju rekonstrukcijas un citi 

pasākumi, kas kopā pulcē tūkstošiem apmeklētāju. 

Bibliotēkas 

Novadā darbojas četras bibliotēkas, nodrošinot visa veida bibliotekāros pakalpojumus un 

informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir nodrošināta visu 

vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un izklaide. 

Bibliotēkas atrodas: 

 Tērvetes pagastā - Bites bibliotēka Kroņaucē un Tērvetes bibliotēka Zelmeņos; 

 Augstkalnes pagasta bibliotēka; 

 Bukaišu pagasta bibliotēka. 

2016. gadā visas novada bibliotēkas izgāja atkārtotu akreditāciju un ir akreditētas kā vietējās 

nozīmes bibliotēkas.  

Katrā bibliotēkā strādā viens darbinieks.  

Bibliotēku darbības raksturojušā informācija ir parādīta tabulā 6.3.3.zemāk. 

6.3.3.tabula. Bibliotēku raksturojošā informācija Tērvetes novadā. 

Bibliotēkas Bibliotēkas 
Krājumu kopskaits, t.sk.: 

                                                 
32

 Informācija no Augstkalnes  un Bukaiši kultūras darba organizatorēm. 
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nosaukums darbinieku 

skaits 

Grāmatas (t.sk. bērnu) Bērnu gr., % Seriālizdevumi 

Augstkalnes 1 5356/838 16% 1464 

Bite 1 6285 /965 15% 1131 

Bukaiši 1 6089/1013 17% 764 

Tērvete 1 4825/1004 21% 448 

Avots: Tērvetes novada dome 

Laika posmā no 2012.-2016. gadam ir krities reģistrēto lasītāju skaits visās bibliotēkās , no 1320 

lasītājiem kopā 2012. gadā līdz 1000 lasītājiem 2016.gadā, skat. attēlu 6.2.2. 

 
6.3.2. attēls. Reģistrēto lasītāju skaits Tērvetes novada bibliotēkās. 

Avots: Tērvetes  novada dome 

Vecuma grupa (bērni) līdz 18 gadu vecumam sastāda vidēji 31,6% no visiem lasītājiem. 
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6.3.3. attēls. Reģistrēto lasītāju skaits līdz 18 gadu vecumam Tērvetes novada bibliotēkās. 

Avots: Tērvetes  novada dome 

Interesanta dinamika veidojas apmeklējumu un izsniegumu skaitā lasītājiem līdz 18 gadu vecumam, 

kur redzams, ka kopš 2014. gada apmeklējumu skaits pārsniedz izsniegumu skaitu (skat.attēlu 6.3.3. 

zemāk). Lielais kritiens 2014. gadā bērnu un jauniešu bibliotēkas izmantošanā saistīts ar Tērvetes 

pamatskolas slēgšanu. 

 
6.3.4. attēls. Bibliotēkas izmantošanas rādītāji bērnu un jauniešu vecuma grupā līdz 18 gadu 

vecumam Tērvetes novadā. 
Avots: Tērvetes  novada dome 

Lasītāju skaits proporcionāli visās bibliotēkās parādīts attēlā zemāk (skat. attēlu 6.3.4.). Redzams, ka 

tas svārstās no 20 - 30% katrā bibliotēkā no kopējā reģistrēto lasītāju skaita Tērvetes novada 

bibliotēkās. 
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6.3.5. attēls. Relatīvais lasītāju skaits Tērvetes novada bibliotēkās. 
Avots: Tērvetes  novada dome 

 
Apmeklējumu un izsniegumu skaits ir samazinājies kopš 2012. gada, skat. 6.3.6. attēlu zemāk. 

 

6.3.6. attēls. Apmeklējumu un izsniegumu skaits Tērvetes novada bibliotēkās kopā. 
Avots: Tērvetes  novada dome 

Bibliotēkās notiek arī tematiskie pasākumi un izstādes, kuru rezultāti un dinamika parādīta attēlā 

6.3.7. zemāk. Kā redzams, tematisko pasākumu skaits ir apmēram 40 pasākumi gadā kopā visās 

bibliotēkās, bet izstāšu skaits svārstās no 106 izstādes 2012. gadā līdz 82 - 2015. gadā. 

 

6.3.7. attēls. Tematisko pasākumu un izstāžu skaits Tērvetes novada bibliotēkās. 
Avots: Tērvetes  novada dome 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Tematisko pasakumu skaits Izstāžu skaits

Augstkalne 14 12 11 12 11 26 25 23 22 24

Bite 12 16 27 22 13 40 22 37 31 35

Bukaiši 4 3 2 2 5 15 10 12 11 10

Tērvete 12 9 5 7 11 25 26 26 18 20

Kopā 42 40 45 43 40 106 83 98 82 89
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Bibliotēkas mūsdienās Tērvetes novadā pilda ne tikai bibliotēku funkciju, bet ir arī kā papildus 

pulcēšanās vieta, it sevišķi datoru un interneta pieejamības dēļ. Visās Tērvetes novada bibliotēkās ir 

publiskie interneta pieejas punkti un iespēja lietot datoru. 

Tērvetes novada bibliotēku infrastruktūras raksturojums ir parādīts tabulā zemāk. Katru gadu tiek 

veikti ieguldījumi krājumu papildināšanai (tā, piemēram, 2016. gadā krājumu papildināšanai ieguldīti 

8047 EUR). Uz nākamo periodu lielas investīcijas nav nepieciešamas, Bites bibliotēkā ir nepieciešams 

kosmētiskais remonts. 

6.3.4. tabula. Bibliotēku infrastruktūras raksturojums un nepieciešamie uzlabojumi. 

 

6.4. Sporta un aktīvās atpūtas iespējas 
Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības sporta nodaļas mērķis ir veidot veselīgu un 

aktīvu sabiedrību, kas ietver sevī sporta attīstības veicināšanu un pieejamību iedzīvotājiem. Sporta 

nodaļas uzdevumi ir veicināt  sporta  un  aktīvās  atpūtas infrastruktūras  sakārtošanu  un  attīstību,  

organizēt  un  atbalstīt  tautas  sporta  pasākumus, veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību. 

Novadā pakāpeniski pieaug interese par sporta nodarbībām. Ir pieejamas divas sporta zāles, kurās 

iespējams nodarboties ar sportu.  Handbols un florbols ir  sporta  spēles,    kurās tērvetnieki  

piedalās  Latvijas  valsts  regulārajos  čempionātos,  ar  labiem panākumiem reģionu sacensību 

līmenī  piedalās basketbola un volejbola komandas. Attīstās novuss, riteņbraukšana, vingrošana, 

orientēšanās sports. Tiek  organizētas vasaras sporta nometnes handbolā un florbolā. 

Novadā darbojas 2013. gadā atklātā  Tērvetes novada sporta halle – Kroņaucē pie Annas 

Brigaderes pamatskolas, kur iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar handbolu, volejbolu, florbolu, 

vingrošanu, spēlēt novusu un apmeklēt trenažieru zāli un citas sporta nodarbības. Sporta hallē noris 

sporta stundas skolēniem. Tiek organizētas dažādas sacensības.  

Aktīva sporta dzīve notiek arī Augstkalnes pagastā, kur sportistiem ir pieejama Augstkalnes 

vidusskolas sporta zāle. Vasaras sezonā notiek sporta pasākumi Augstkalnes parkā ierīkotajā sporta 

laukumā. Augstkalnieši aktīvi piedalās basketbola un futbola sacensībās.  

Uzlabotas ir sportošanas iespējas Bukaišos, iekārtojot sporta laukumu un trenažieru zāli. 

Bibliotēka 

Ēkas 

uzcelšanas 

gads 

Bibliotēkas 

teritorijas 

platība (kv.m) 

Bibliotēkas 

telpu 

kopplatība 

(kv.m) 

Ieguldījumi un 

veiktie uzlabojumi 

pēdējo 5 gadu 

laikā 

Ieguldījumi un 

nepieciešamie 

uzlabojumi 

turpmākajos 7 gados 

Augstkalne

s 
1986 9090 139 

Uzsākts 

kosmētiskais 

remonts 

  

Bite 1983 1191 79 Plauktu maiņa 
Vajadzīgs kosmētiskais 

remonts 

Bukaiši 1975 1296 117 nav 

 

Tērvete 1968 1628 47.25 
Veikts kosmētiskais 

remonts 
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Turpmākos gados plānota multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Augstkalnes pagastā, un 

Augstkalnes vidusskolā apkures, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pārbūve ietvers arī sporta 

zāli. Kroņauces stadionu nepieciešams pilnveidot, izbūvējot skrejceliņu stadiona apļa garumā. 

Sākumskolas vecuma bērniem skolās sporta nodarbībām plānota inovatīva inventāra iegāde. Novada 

svētku vajadzībām plānots iegādāties piepūšamās atrakcijas. 

6.5. Drošība un sabiedriskā kārtība 
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; 

- administratīvo pārkāpumu lietvedība savas kompetences ietvaros; 

- palīdzības sniegšana Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un 

noziedzības apkarošanu.  

2016. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors. 

Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.81 km². 

Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un nodrošinātu kontroli Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā. 2016. gadā tika organizēti regulāri Tērvetes pašvaldības izglītības 

iestāžu apmeklējumi, lai informētu skolu jauniešus par pašvaldības policijas darbu. Pirmsskolas 

grupās bērniem tika sniegta informācija par satiksmes drošību un bērnu uzvedību uz ielas un 

transporta līdzeklī, kā arī izsniegtas atstarojošās aproces un informatīva rakstura ilustrēta grāmatiņa 

“Mans drošais ceļš kopā ar luksoforiņu”.  

 
6.5.1. attēls. Noziedzīgu nodarījumu skaits Tērvetes novadā 2012. - 2016.g. 

Avots: CSP 
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6.5.2. attēls. Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10000 iedzīvotājiem Tērvetes novadā, Zemgales 

reģionā un Latvijā. 
Avots: CSP 

2016. gadā  ir saņemti 48 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības,  saņemts  131 izsaukums uz notikuma 

vietām, izteikti 13 reģistrēti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas administratīvā pārkāpuma 

kodeksa neievērošanu, 4 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādātas uz 

medicīnisko iestādi vai dzīves vietu.  17 materiāli nosūtīti izskatīšanai pēc piekritības citām iestādēm.  

Sastādīti  4  administratīvie  pārkāpuma  protokoli  par  Tērvetes  novada  saistošo noteikumu 

neievērošanu. 

Noziedzīgu nodarījumu skaits saskaņā ar CSP datiem ir mainīgs laika periodā no 2012.-2016. gadam, 

robežās no 33 - 62 gadījumiem, skat. attēlu 6.5.1.. 

Salīdzinot drošības situāciju pēc noziedzīgu nodarījumu skaita uz 10 000 iedzīvotājiem Tērvetes 

novadā ar Zemgales reģiona un visas Latvijas situāciju, redzams, ka Tērvetes novadā ir labāka 

drošības situācija (skat. attēlu 6.5.2). 

Ceļu satiksmes negadījumu skaits svārstās no 7 2015. gadā līdz 13 - 2015. gadā, visi CSN ir bijuši bez 

bojā gājušajiem laika periodā no 2012. - 2016.gadam., skat attēlu 6.5.3. 



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 98  

 

 
6.5.3. attēls. Ceļu satiksmes negadījumu statistika Tērvetes novadā 

 

Avots: CSDD 

Pagastu griezumā visvairāk negadījumu ir bijis Tērvetes pagastā, skat. tabulu 6.5.1.  

6.5.1. tabula. CSN skaits pa pagastiem Tērvetes novadā. 

Gads CSN skaits pa pagastiem Tērvetes novadā CSN gadā (kopā) 

2012 Augstkalnes pagasts 1 

2012 Bukaišu pagasts 1 

2012 Tērvetes pagasts 6 

  Kopā gadā 8 

2013 Augstkalnes pagasts 2 

2013 Bukaišu pagasts 1 

2013 Tērvetes pagasts 9 

  Kopā gadā 12 

2014 Bukaišu pagasts 4 

2014 Tērvetes pagasts 9 

  Kopā gadā 13 

2015 Augstkalnes pagasts 1 

2015 Tērvetes pagasts 6 

  Kopā gadā 7 



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 99  

 

2016 Augstkalnes pagasts 3 

2016 Bukaišu pagasts 1 

2016 Tērvetes pagasts 7 

  Kopā gadā 11 

Avots: CSDD 

Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests ir Tērvetes novada domes centrālās administrācijas 

struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus Tērvetes novadā un pēc Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma saņemšanas veic ugunsdzēsības un glābšanas 

darbus ārpus novada teritorijas. 2016. gadā ugunsdzēsības dienests piedalījās 6 izbraukumos uz 

nelaimes gadījumu vietām, tai skaitā diviem Auces novadā. Dienesta rīcībā ir divas ugunsdzēsības 

autocisternas, Bukaišu pagasta komanda strādā ar IFA W-50 autocisternu. Tērvetes pagasta 

ugunsdzēsības komandas rīcībā ir ZIL 131 autocisterna un FORD tranzīt mikroautobuss. 2016. gadā 

Dienestam iegādāts lietots firmas ZIEGLER motorsūknis.  

Ugunsgrēku statistika Tērvetes novadā parāda, ka ugunsgrēku skaits gadu no gada ir mainīgs, 

pēdējos divos gados to skaits ir samazinājies, skat. attēlu 6.5.4. 

 
6.5.4.attēls. Ugunsgrēku skaits Tērvetes novadā, 2012.-2017.gads. 

Avots: VUGD 

6.6. Pakalpojumi 

Iedzīvotājiem ir pieejami zemāk aprakstītie pakalpojumi pagastos (informācija uz 2017. gada 1. 

jūniju). 

Tērvetes pagasts: 

- AS Swedbank naudas izmaksas automāts; 

- Pasta nodaļa; 

- 3 publiski pieejami interneta punkti (“Zelmeņi”, “Sprīdītis”:, “Ābeles”1;) 

- RC “Tērvete”; 

- SAC “Tērvete”: 

- “Antras aptieka”, filiāle; 

- Juknas M. ģimenes ārsta prakse; 
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- Vetārsts; 

- “Astarte-Nafta”, SIA, Degvielas uzpildes stacija; 

- “Bēnes PB”, SIA, 32.veikals; 

- “LATS”, veikals; 

- “Laukakmenes Laima”, SIA, kafejnīca; 

- “Tērvetes veikals”, SIA, veikals; 

- “A.R.D.Mēnestiņš”, SIA, Veikals-kafejnīca; 

- “A.R.D.Mēnestiņš”, SIA, Autoserviss; 

- AS “Agrofirma Tērvete”, ēdnīca; 

- “Bēnes PB”, SIA, 33.veikals; 

- “Gotika Auto”, SIA, Degvielas uzpildes stacija; 

- “Mamma Daba”, kafejnīca; 

- “Rasas”, veikals; 

- “Saime”, veikals; 

- “Tērvetes pūpoli”, SIA, veikals; 

- “Sprīdīši”, atpūtas komplekss; 

- Laivu bāze “Mamma daba”, “Tērvetes ūdens krātuve”;  

- “Laukakmenes Laima”, SIA, viesu nams-kafejnīca; 

- “Amatnieki”, ZS, Lauku māja; 

- Tērvetes Tūrisma informācijas centrs; 

- Viesnīca-restorāns „Zoltners”. 

Augstkalnes pagasts: 

- “Silāres”, SIA, veikals; 

- “Bēnes PB”, SIA, 20.veikals; 

- “LATS”, veikals; 

- Pasta nodaļa; 

-  “Mana aptieka” SIA; 

- Ilzes Lugbānes ģimenes ārsta prakse; 

- Zobārstniecības prakse; 

- Vetārsts. 

Bukaišu pagasts:  

- “Bēnes PB”, SIA, 19.veikals; 

- Pasta nodaļa; 

- Publiskais interneta pieejas punkts (”Rotas” 1); 

- Marutas Dosbergas ģimenes ārsta prakse; 

- Vetārsts. 

 

6.7. Nevalstiskās organizācijas 

NVO darbība ir nozīmīgs atbalsts novada pašvaldībai, risinot iedzīvotāju interesēm svarīgas 

problēmas, tādēļ, apstiprinot pašvaldības budžetu un investīciju plānu, regulāri tiek plānoti līdzekļi 

arī biedrību līdzfinansējumam. Uz 2017. gadu reģistrētas  26 NVO un viens nodibinājums. Aktīvi 

darbojas tādas NVO, kā, piemēram: Biedrība Tērvetes mājražotāji un amatnieki, Tērvetes meža 

izglītības centrs, Mežmuižas mežrozītes, Tērvetnieki, Mēs Tērvetei, Skaties tālāk, kā arī viens 

nodibinājums – Lāsītes. Reģistrētās NVO regulāri iesniedz dažādus projektu pieteikumus gan ES 
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fondu apguvei, gan banku un citu organizāciju rīkotajos konkursos, kā rezultātā Tērvetes novadā 

pēdējo gadu laikā realizēti vairāki nozīmīgi projekti: 

 “Kalnamuižas luterāņu baznīcas sakristejas jumta atjaunošana un fasādes atjaunošana”; 

 “Augstkalnes-Mežmuižas ev. lut. baznīcas zvanu torņa augšdaļas apmetuma un vēsturiskā 

krāsojuma atjaunošana”; 

 “Kalnamuižas baznīcas AMI” – Kalnamužas ev. lut. baznīcas arhitektoniski mākslinieciskās 

inventarizācijas  veikšana; 

 “Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. baznīcas fasādes atjaunošana”; 

 “Atpūtai un fiziskām aktivitātēm bērniem no 3 līdz 6 gadiem”; 

 “Savas identitātes veidošana Tērvetes novada mājražotājiem un amatniekiem”. 

2017. gada jūnija mēnesī projektu konkursa „LMT - Latvijai” ietvaros, tika atbalstīti vairāki projekti 

Tērvetes novada attīstībai, par kopējo summu  8735.66 EUR: 

- Āra trenažieru uzlabošana Augstkalnes pagastā (2000.00 EUR); 

- “Sajūtu takas” izveide SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” teritorijā (1936.00 EUR); 

- Sprīdīši rullē! (2000.00 EUR);  

- Tērvetes Pālēna muižas vēsturiskā centra labiekārtošana (1783.02 EUR); 

- Veikaliņš „Tērvetes labumi” (1016.64 EUR). 
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7. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE 

7.1. Lēmējvara un izpildvara 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –novada dome, kas 

pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Tērvetes novada domes struktūra ir parādīta attēlā 7.7.1. 

 
7.1.1.attēls.Tērvetes novada domes struktura (lēmējvara). 

Avots: Tērvetes novada dome 

Tērvetes novada domē 2017. gada pašvaldību vēlēšanās ir ievēlēti 9 deputāti. Deputāti darbojas 

sekojošās komitejās un komisijās: 

Komitejas:  

- Tautsaimniecības un attīstības komiteja; 

- Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja. 

Komisijas:  

- Vēlēšanu komisija; 

- Administratīvā komisija; 
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- Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija; 

- Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

- Iepirkuma komisija; 

- Inventarizācijas komisija; 

- Apbalvošanas komisija; 

- Pedagoģiskā komisija; 

- Stādījumu rekonstrukcijas komisija; 

- Administratīvo aktu strīdu komisija; 

- Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

- Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija; 

- Medību koordinācijas komisija. 

Izpildvaras pamatfunkcija ir lēmumu un pakalpojumu praktiska īstenošana dzīvē. Izpildvara sastāv no 

pašvaldības iestāžu vadītājiem, pašvaldības komercuzņēmumu vadītājiem, pašvaldības 

amatpersonām un pašvaldības administratīvajiem darbiniekiem.  

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija 

sastāv no 10 struktūrvienībām, pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

Tērvetes novada pašvaldības administrācijas struktūra ir parādīta 7.1.2. attēlā. 

Tērvetes novada pašvaldībā 2016. gadā tika nodarbināti 186 darbinieki. No tiem 49 strādājošajiem ir 

augstākā izglītība, kas sastāda 26 % no visiem strādājošajiem, 119 – vidējā izglītība jeb 63 % un 18 – 

pamatskolas izglītība jeb 11 % no visiem strādājošajiem. 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””. Pašvaldība ir dalībnieks 

biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”, biedrībā 

”Zemgales tūrisma asociācija”. 
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7.1.2.attēls. Tērvetes novada pašvaldības administrācijas struktūra. 

Avots: Tērvetes novada dome 

7.2. Budžets 
2016. gadā Tērvetes novada domes budžeta ieņēmumi sastādīja 4 860 053 EUR, izdevumi 4 919 191 

EUR (kopā pa pamatbudžetu un speciālo budžetu). 2017. gada plāns ir 4 711 977 EUR ieņēmumiem 

un 5 213 917 EUR izdevumiem. 

Salīdzinot ar 2015. gadu, 2016. gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi palielinājusies par 391 255 

EUR, tas ir, par 8.76%. Budžeta ieņēmumi un izdevumi  laikā no 2014. - 2016. gadam (ieskaitot) ir 

parādīti attēlā 7.2.1.. 
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Avots: Tērvetes novada dome (publiskie pārskati par 2015. un 2016.gadiem) 

Budžeta izdevumu un ieņēmumu dinamika (pamatbudžets un speciālais) 2014. - 2016. gadā, kā arī 

2017. gadā parāda (skat. attēlu 7.2.1.), ka pašvaldības budžetā izdevumi pārsniedz ienākumus, lai gan 

2016. gadā tie ir vistuvāk līdzsvaram. Līdz 2016. gadam budžeta ieņēmumi parāda augošu tendenci, 

2017. gada plānā tie ir ieplānoti mazāki nekā 2016. gadā. Arī izdevumiem 2017. gada plānā ir plānots 

pieaugums.  

 

7.2.1.attēls. Tērvetes novada domes ieņēmumi un izdevumi 2014. - 2016.gadam. 
Avots: Tērvetes novada dome 

7.2.2.attēls. Tērvetes novada domes ieņēmumu un izdevumu dinamika 2014.-2017.g  

Avots: Tērvetes novada dome 

Budžeta ieņēmumu sadalījumā pa ieņēmumu veidiem dominē nodokļu ieņēmumi (44%); transferti 

(31%); maksas pakalpojumi (23%) un 2% nenodokļu ieņēmumi, skat. attēlu 7.2.3. 

3 800 000

4 000 000

4 200 000

4 400 000

4 600 000

4 800 000

5 000 000

5 200 000

5 400 000

2014 2015 2016 2017 (plāns)

Ieņēmumi Izdevumi



Tērvetes novada attīstības programma 2018.- 2024. gadam. Pašreizējās situacijas raksturojums un analīze.  

1. redakcija 

 

 106  

 

 
7.2.3. attēls. Budžeta ieņēmumu sadalījums 2016. gadā. 

Avots: Tērvetes novada dome 

 

Budžeta izdevumu kategorijās dominē sociālās aizsardzības (29%) un izglītības izdevumi pakalpojumi 

(33%), skat. attēlu 7.2.4. 

 
7.2.4. attēls. Pamatbudžeta izdevumu kategoriju sadalījums 2016.gadā. 

Avots: Tērvetes novada dome 

No nodokļu ieņēmumiem lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) (vidēji virs 70%), 

nedaudz virs 20% veido nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), skat. attēlu 7.2.5. 

 
7.2.5. attēls. Nodokļu ieņēmumi Tērvetes novada domes budžetā. 
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Avots: Tērvetes novada dome 

Tērvetes novada domes aizņēmumu saistību apjoms ir vērtējams kā apmēram 4 % no pašvaldības 

budžeta ieņēmumiem. Uz 31.12.2016. saistību apjoms ir 2 011 413 EUR (Tērvetes novada domes 

dati). Ilgtermiņa aizņēmumi tiek ņemti no Valsts kases un izmantoti investīciju nolūkiem. 

Tērvetes novads 2014. - 2016.gadā ir saņēmis mērķdotāciju no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, 

skat. tabulu 7.2.1.  

7.2.1. tabula. Mērķdotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda Tērvetes novadā 2014. - 

2016.gadā. 

 2014 2015 2016 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

(EUR, VK) 
235 743 74 861 336 303 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda % 

no visiem pašvaldības ieņēmumiem (%, RAIM apr.) 
5.61% 1.73% 7.20% 

Datu avots: RAIM  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba  ņēmēju deklarētās dzīvesvietas ir parādīts 

attēlā 7.2.6. zemāk, uzrādot samazinājuma tendenci. 

 
7.2.6. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās 

dzīvesvietas (cilvēki) 
Avots: RAIM (VID) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju pēdējos gados ir pieaudzis, skat. tabulu 7.2.2. 

7.2.2. tabula. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju Tērvetes novadā, 

2014. - 2016.gads. 

 2014 2015 2016 

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa (pēc 

darba ņēmēja deklarētās adreses) uz 1 iedzīvotāju 

(EUR, RAIM apr.) 

396.50 418.30 459.28 

Avots: RAIM 

7.3. Pašvaldības sniegtie pakalpojumi 
Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana un 

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. 

Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.8 

”Tērvetes pašvaldības nolikums”. 
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Tērvetes novada domes kontaktinformācija, darba laiki un iedzīvotāju pieņemšanas laiki ir norādīti 

domes mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv/kontakti/. Iedzīvotāji var kontaktēties ar domes 

darbiniekiem pa mājaslapā norādītajiem darbinieku telefoniem un e-pastiem. 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur neatrodas 

pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos darbojas pagastu 

pārvaldes. Visas pagastu pārvaldes to administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām 

nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pagastā pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību.  

Tērvetes pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī jauniešu iniciatīvu centra, floristikas un 

svešvalodu apguves pulciņu darbību nodrošināšanai. Tērvetes pagasta pārvaldē darbojas Tērvetes 

novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrā ir iespēja saņemt 

pakalpojumus no Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsts dienesta un Lauksaimniecības datu centra. Pagasta 

teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu "Sprīdītis". Tērvetes 

pagastā ir divas bibliotēkas - Zelmeņos un Kroņaucē. 

Veselības aprūpes pakalpojumus Tērvetes pagastā sniedz Marutas Juknas ģimenes ārsta prakse. 

Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām 

nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību. Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas izglītības 

grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka, luterāņu baznīca, 2016. gada novembrī savu darbību uzsāka 

Ivetas Ludvigas aptieka “Mana aptieka”. Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Augstkalnes 

pagasta doktorāts, kur strādā ģimenes ārste. Ir pieejams zobārsts. 

Bukaišu pagasta centrā atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu 

tautas nams. Veselības aprūpes pakalpojumus Bukaišu pagastā sniedz Marutas Dosbergas ģimenes 

ārsta prakse. 

 

7.4. Aktuālie projekti 

Tērvetes novada dome gan realizē, gan pieškir līdzekļus NVO projektu realizācjiai. 

Tērvetes novada domes īstenotie projekti 2009. - 2017. gadā ietver kopā vairāk nekā 30 projektus 

sekojošās jomās: 

 Ceļu, ielu un laukumu rekonstrukcija un remonts – 5 projekti; 

 Teritorijas labiekārtošana -3 projekti; 

 Infrastruktūras uzlabošana, ieskaitot energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu un siltināšanu, 

interneta pieejamību - 5 projekti; 

 Jaunatnes jomā - 4  projekti; 

 Tūrisma jomā - 3 projekti; 

 Kultūras jomā  - 6 projekti; 

 Sporta infrastruktūras atbalsta projekti -  2 projekti; 

http://www.tervetesnovads.lv/kontakti/
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 Sociālajā jomā - 1 projekts; 

 Datoru un citas tehnikas iegāde un modernizācija – 2 projekti; 

 Vides aizsardzības jomā – 2 projekti; 

 Pašvaldības kapacitātes stiprināšana (speciālistu piesaiste) – 1 projekts. 

Pilns projektu saraksts pieejams pielikumā. 

Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” atbalstītie projekti:  

Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”. Projekta mērķis – turpināt daudzdzīvokļu mājas 

“Labrenči” Tērvetes pagastā pagalma labiekārtošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, 

veidojot daudzfunkcionālu vidi aktīvām atpūtas iespējām. Projekta rezultātā plānots iegādāties 

futbola vārtus ar tīklu, basketbola grozu, atjaunot pludmales volejbola laukumu, uzstādīt tīklu un 

solu drēbju novietošanai. Iegādāties volejbola, basketbola un futbola bumbas. 

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai”. 

Projekta mērķis – turpināt veidot biedrības koptēlu, pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu 

tūrisma izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un uzņēmumus. Projekta rezultātā plānots 

papildināt 2015.gadā izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot esošo un izveidot vēl 

vienu jaunu banneri. Tiks iegādāts lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai tirdziņu un 

izstāžu vienotajam noformējumam. 

Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”. Projekta mērķi – 

Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilnveidojot prasmes – 

stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, 

kultūras un vēstures norises. Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru un diktofonu. 

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Augstkalnes 

pagastā, Dzeguzēnos”. Projekta mērķis – veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, pilnvērtīgu un drošu brīvā 

laika pavadīšanu. Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu laukumu ar divu veidu šūpolēm, 

divu veidu kāpšļiem, slidkalniņu un smilšukasti. 
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8. SVID ANALĪZE 

8.1. Pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi 
 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts mērogs Starptautiskais mērogs 

S 

Tērvetes novada 
atpazīstamība 

x x x 
 

Ģeogrāfiskais novietojums 
- Rīgas, Jelgavas, Dobeles, 
Lietuvas republikas 
tuvums 

x x 
  

Augsts tūrisma,  t.sk., 
starptautiskā tūrisma 
(īpaši no Lietuvas 
Republikas) attīstības 
potenciāls 

x x x x 

Novada teritorijā atrodas 
LVM Dabas parks 
“Tērvete” 

x x x x 

Auglīgas lauksaimniecības 
zemes – potenciāls 
intensīvās 
lauksaimniecības attīstībai 

x x x 
 

Kultūrvēsturiska dabas 
teritorija (parki, upes), 
tradīcijas 

x x x x 

Lieli, spēcīgi uzņēmumi x x x 
 

Aktīvi, radoši, uzņēmīgi 
iedzīvotāji 

x x 
  

Pieredzējuši speciālisti x x 
  

Labs ceļu tīklojums x x 
  

Sakārtota  NĪ datu bāze, 
spēcīgas dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas 
biedrības 

x 
   

Optiskais kabelis x 
   

V 

SAC Tērvete –  
nepieciešamas lielas 
investīcijas, augstas 
īpašuma 
apsaimniekošanas 
izmaksas 

x x x 
 

Nepietiekama 
Rehabilitācijas centra 
noslodze, mazs valsts 
pasūtījuma īpatsvars, nav 
investoru, kas varētu 
attīstīt šo sfēru 

x x x 
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Ierobežojumi resursu 
izmantošanā. 

x x 
  

Senkapi: ierobežo 
saimniecisko darbību 
(aizsargjoslas, sanitārās 
joslas) 

x 
   

Mazas mežu platības, 
nepietiekoši derīgie 
izrakteņi 

x 
   

Slikts valsts autoceļu 
stāvoklis 

x x x 
 

Novads ir viena no 6 
pašvaldībām, kur ir 
nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības zemes, 
kuras nedrīkst 
sadrumstalot 

x x x 
 

Trūkst uzņēmīgi cilvēki 
tūrisma jomā 

x x 
  

Komunālo maksājumu 
parādi, ēku uzturēšanas 
problēmas 

x 
   

Nepietiekams dzīvojamais 
fonds, maz pašvaldības 
īpašumu. Daļa esošā 
dzīvojamā fonda ir sliktā 
tehniskā stāvoklī, zema 
iedzīvotāju maksātspēja 

x 
   

Nepietiekoši finansiālie 
līdzekļi lielu projektu 
īstenošanai 

x x 
  

Tendence samazināties 
iedzīvotāju skaitam, gan 
negatīvs dabiskais 
pieaugums, gan 
dzīvesvietas maiņa 

x x 
 
x  

I 

Tērvetes nākotnes vīzija – 
“kūrortvieta bez jūras” 

x x 
  

RC Tērvete vienas daļas 
rekonstrukcija un 
viesnīcas izveide  

x 
   

RC Tērvete ārvalstu 
investoru piesaiste 

x 
 

x x 

Uzņēmējdarbības attīstība 
viesmīlības un tūrisma 
jomā, dabas resursu 
izmantošana tūrismā u.c. 
pakalpojumu izveidē un 
attīstībā 

x x 
  

Tērvetes skolā iespējams 
izveidot viesu namu, ir 
izstrādāts projekts 

x 
   

Investīciju piesaiste x 
 

x x 

Investoru piesaiste ēku 
apsaimniekošana, 
pašvaldības īpašumu 

x 
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pārdošana 

Sīkražošanas, 
mājražošanas attīstība 

x 
   

NVO darbības 
popularizēšana 

x 
   

Uzņēmēju sadarbības 
veicināšana 

x x 
  

Kvalitatīvas dzīves un 
darba vides 
nodrošināšana jauniem 
cilvēkiem, ģimenēm 

x 
   

D 

Nodokļu reformas 
ietekmē pašvaldības 
budžetu, budžeta 
ieņēmumu samazināšanos 

x 
 

x 
 

Zemes auglības 
samazināšanās (intensīvas 
lauksaimniecības sekas) 

x x 
  

Ceļu stāvokļa 
pasliktināšanās 

x x 
  

Degradētās teritorijas, 
grausti 

x 
   

Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās  

x x x 
 

Pašvaldību reforma 
apdraud novada identitāti 

x x x 
 

Pakalpojumu kvalitātes un 
piedāvājuma 
samazināšanās, sociāli 
ekonomiskās situācijas un 
dzīves kvalitātes 
pazemināšanās 

x 
   

 

8.2.Uzņēmējdarbības vide 
 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptautiskais mērogs 

S 

Tērvetes novada 
atpazīstamība  

x x   

Novadā atrodas LVM dabas 
parks Tērvete 

x x 
 

  

Daudz neizmantotas 
uzņēmējdarbības attīstības 
iespējas  

x x 
 

  

Attīstīts starptautiskais 
tūrisms, īpaši no Lietuvas 
republikas 

x 
  

x  

Spēcīgi lauksaimniecības 
uzņēmumi, stabilas 
saimniekošanas tradīcijas 

x x x   
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Novadā ir atpazīstami mazie 
ražotāji – mājražotāji, 
apskates saimniecības, 
degustācijas 

x 
  

  

RC Tērvete - veselības 
uzlabošanas tradīcijas 

x 
 

x   

Attīstīti medicīniskās 
rehabilitācijas pakalpojumi 

x 
 

x   

Transporta, kravas 
pakalpojumi  

x 
  

  

Zemes dzīļu izmantošana 
veselības tūrisma attīstībai 

x 
 

x   

Uzņēmējdarbībai pieejama 
un sakārtota infrastruktūra 

x x x   

Izveidots Senvēstures centrs 
ar kultūrvēsturisko 
mantojums kompakti kopā  

x 
  

  

V 

Trūkst brīvas 
lauksaimniecības zemes 
uzņēmējdarbības attīstībai 

x 
  

  

Trūkst uzņēmīgu cilvēku, kas 
iesaistītos tūrisma, 
viesmīlības sektorā novadā 

x 
  

  

Augstas zemes cenas x 
  

  

Mazs iedzīvotāju skaits un 
zema pirktspēja 

x 
  

  

Nav attīstīts tūrisma 
piedāvājums ziemas sezonā 

x 
  

  

Slikta valsts ceļu kvalitāte x x x   

Kvalificēta darbaspēka 
trūkums 

x x 
 

  

Nepietiekami attīstīti vietējie 
sabiedrisko pārvadājumu 
maršruti starp objektiem 

x 
  

  

I 

Resursu koncentrācija, 
nodrošinot darbaspēku ar 
adekvātu darba samaksu, 
uzlabojot darba apstākļus, 
vidi, sakārtojot dzīvesvidi 

x 
  

  

Darba spēka piesaistei – 
piedāvā dzīvesvietu, 
nodrošina darba vietu, lai 
piesaistītu ģimenes 

 x       

Attīstīt sadarbību ar NVO  x       

RC “Tērvete” un SAC 
"Tērvete" attīstīšana 

x   x x    

Attīstīt viesmīlības 
pakalpojumus (ēdināšana, 
viesu namus, izklaides) – 
brīva nepiepildīta niša 

x   x x    

Kooperatīvu un apvienību 
attīstība kopēju mērķu 
realizēšanai, jaunu tirgu 

x   x     
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apgūšana 

Bioloģisko vai netradicionālo 
lauksaimniecību saimniecību 
attīstība mazās platībās 

 x  x     

Pašvaldības atbalsts, 
dažādas uzņēmējdarbības 
atbalsta programmas ES 
fondu un citu programmu 
ietvaros 

x       

Dzīvesvietas, mājokļu  
piedāvājuma attīstība 

x       

Efektīva pierobežas teritoriju 
izmantošana tranzīta un 
transporta pakalpojumu 
nodrošināšanai, 
infrastruktūras attīstīšana 

x  x    x  

D 

Darbaspēka trūkums  x x x    

Neskaidrība par ES politikas 
nostādnēm finansējuma 
pieejamībai pēc 2020. gada 
(ES struktūrfondi, subsīdijas) 

x     x   

Nestabila un 
neprognozējama nodokļu 
politika 

    x    

Valsts kontrolējošo iestāžu 
vājā sadarbība ar 
uzņēmējiem 

     x   

 

8.3.Iedzīvotāju dzīves vide 

 

SVID Raksturojums 
Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starp-tautas-kais mērogs 

S 

Pasākumi novadā, sporta svētki – 
saliedē un rada prieku 
iedzīvotājiem 

x 
  

  

Ērti sasniedzamas izglītības 
iestādes, nelielais skolēnu skaits 
klasēs nodrošina individuālu 
pieeju, pieejams skolas autobuss, 
brīvpusdienas  

x 
  

  

Novadā ir attīstīta centralizēta 
atkritumu izvešana, atkritumu 
šķirošana 

x 
  

  

Bagāts kultūras pasākumu klāsts, 
kultūrvēsturiskais mantojums 

x 
  

  

Plašas sportošanas iespējas x 
  

  

Pieejami primārie veselības x 
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pakalpojumu sniedzēji 

Izlīdzināts komunālo maksājumu 
novada tarifs 

x 
  

  

Modernizētas izglītības iestādes, 
sakārtota infrastruktūra 

x 
  

  

3 digitalizētas kapsētas x 
  

  

Visos ciemos nodrošināts 
minimālais  pakalpojumu grozs 

x 
  

  

Nodrošināta sabiedrisko 
pakalpojumu infrastruktūra 

x 
  

  

I 

Kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšana, piesaistot 
kvalificētus pedagogus 

x 
  

  

Komunālās saimniecības 
pakalpojumus, teritoriju 
apsaimniekošanu, pašvaldības 
iestāžu ēdināšanas pakalpojumus 
nodošana privātam sektoram 

 
x   

  

Pašvaldības sniegto pakalpojumu 
optimizēšana 

x 
  

  

ES fondu apguve infrastruktūras 
sakārtošanā 

x 
  

  

Biedrību iesaistīšana māju 
siltināšanā 

x 
  

  

Centralizētās siltumapgādes 
saglabāšana, ieguldījumi 
infrastruktūras attīstībā siltuma 
zudumu mazināšanai 

x 
  

  

Izglītības iestāžu pedagogu 
kvalifikācijas celšana, interešu 
izglītības attīstība 

x 
  

  

Novada, starpnovadu kultūras un 
sporta pasākumu organizēšana 

x x 
 

  

Individuālo kultūrvēstures 
pieminekļu aizsargjoslu 
noteikšana 

x 
  

  

Iedzīvotāju izglītošana vides 
sakopšanas jomā 

x 
  

  

Gājēju un veloceliņa izbūve  x 
  

  

D 

Netiek veicināta bērnu attīstība, 
nenotiek integrācija.  

x 
  

  

Nenotiek sabiedrības pulcēšanās, 
integrācija, domu apmaiņa, 
sabiedrība distancējas. 
Sabiedrības iztukšošanās. 
Nerodas jaunas idejas. 

x 
  

  

Cilvēki noslēdzas, kļūst intraverti, 
aktivizējas antisociāla uzvedība 
(nodzeršanās, pašnāvības, 
noziegumi) 

x 
  

  

Sabiedrība noveco, palielinās 
saslimšanas dažādās grupās, 
pieaug sociālo pabalstu apjoms. 

x x x   
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Nesavlaicīgi veikti ārstnieciski 
profilaktiskie pasākumi noved pie 
paaugstinātas mirstības. Veidojas 
neorganizēta pacientu kustība - 
veidojas rindas, nav vienmērīga 
slodze medicīniskajam 
personālam. Laikus 
nediagnosticētas slimības rada 
epidemioloģiskus draudus. 

  
x   

Nav pieejama izglītība, nav ar ko 
nodarboties brīvajā laikā, nav 
interešu grupu - cilvēki pamet šo 
vietu vai izvēlas izklaidēties 
(ieguldīt naudu) citur. 

x 
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PIELIKUMI 

  



 

 

 

Pielikums. Tērvetes novada domes īstenotie projekti 2009.-2017.gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Fonds/  

atbildīgā 

iestāde 

Program

ma/apakš

program

ma 

Projekta 

nosauku

ms 

Projekta 

numurs 

Projekta 

īsteno-

šanas laiks 

Projekta mērķis/ 

galvenās aktivitātes 

Finansējums 
Piezī-

mes 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

Fonda

/ 

Progr

amma

s 

grants 

Fonda/ 

Program

mas 

granta 

atbalsta 

apjoms 

(%) 

Cits 

finansēju

ms 

Pašvaldī

-bas 

līdzfi-

nansēju

ms 

Nauda

s 

vienīb

a 

(LVL/ 

EUR) 

 

1 

Meža 

attīstība

s fonds 

 

Pašvaldīb

u labie 

darbi 

parkos 

Latvijas 

simtgade

i 

 

01.08. 

2017. – 

21.09. 

2017. 

Projekta mērķis: 

mazo koka 

arhitektūras 

objektu – divu 

koka solu un divu 

atkritumu urnu 

izvietošana 

Mežmuižas pils 

parka teritorijā. 

450,00  100%   EUR  
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2 
KPFI - 

VRAA 
 

Augstkal

nes 

vidussko

las 

internāt

a ēkas 

energoe

fekti-

vitātes 

paaugsti

nāšana 

  

Augstkalnes 

vidusskolas 

internāta ēkai 

veikta fasādes 

sienu, cokola un 

jumta pārseguma 

siltināšana, logu 

un durvju 

nomaiņa un 

ventilācijas 

renovācija  

355092    
29336 

jeb 58% 
EUR 

Projek

ta 

īsteno

tājs -

Augst

kalnes 

viduss

kola 

3 

Lauku 

atbalsta 

dienests

/ ELFLA 

 

Kroņauc

es 

stadiona 

pārbūve 

Nr. 16-06-

AL30-

A019.220

1-000001 

27.06.2016 

– 

31.10.2017 

Projekta mērķis: 

Kroņauces 

stadionā skrejceļa 

100 m posma un 

basketbola 

laukuma seguma 

maiņa, basketbola 

grozu maiņa, žoga 

uzstādīšana ap 

basketbola 

laukumu. 

102407,

33 
45000 90%  

57407,3

3 jeb 

10% 

+PVN 

21% 

EUR 

 

 

4 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

 

Pašvaldī

bas ceļa 

Te5 

pārbūve 

Nr. 17-06-

A00702-

000012 

26.04. 2017 

– 31.08. 

2017 

Projekta mērķis: 

pārbūvēt 

pašvaldības 

autoceļu Te-5 

„Dambīši – Kaijas” 

Tērvetes pagastā. 

269242,

86 

23500

9,08 
90  

34233,7

8jeb 

10% 

EUR 

 

5 Latvijas  Jelgava Nr. 1- 2016. Projekta mērķis: 45620 39689,   110,50 EUR  
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vides 

aizsardz

ības 

fonda 

adminis

trācija 

s 

novada 

pašvald

ības 

projekt

s “Gadu 

tūkstoši

em 

auklēti 

pamati 

stabilai 

nākotn

ei” 

08/260/2

016 

gada 

septembri

s – 2017. 

gada 

oktobris 

izstrādāt 

ģeoloģiskā 

tūrisma 

maršrutu 

Jelgavas, 

Rundāles un 

Tērvetes 

novados 

40 

6 LIAA 

 Starptau

tiskās 

konkurē

tspējas 

veicināš

ana 

tūrismā 

SKV–TL–

2016/57 

2016. gada 

18. oktobris 

Palielināt augstas 

pievienotās 

vērtības produktu 

un pakalpojumu 

eksporta 

proporciju 

       

 

7 LIAA  

Starpta

utiskas 

konkur

ētspēja

s 

veicināš

ana 

Nr. SKV –

TL – 

2016 / 

868 

2016. 

gada 18. 

oktobris 

Atbalsta 

saņēmējs var 

saņemt atbalstu 

par projektiem, 

kas neietver 

saimnieciskas 

darbības 
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8 

Valsts 

jaunatne

s 

program

ma 

 

Esmu 

TĒRVET-

nieks! 

Nr. 4-

27/38 

2016.gada 

18.aprīļa – 

2016.gada 

30.septemb

ris 

Veicināt Tērvetes 

novada Jauniešu 

iniciatīvu centra 

nepārtrauktu 

darbību un 

attīstību, 

pilnveidojot 

dažādu sociālo 

grupu brīvā laika 

pavadīšanas 

iespējas 

3500  100  

   

 

9 

Meža 

attīstība

s fonds 

 

Pašvaldī

bu labie 

darbi 

parkos 

Latvijas 

simtgad

ei 

 

 

2016.gada 

22.augusts 

– 

2016.gada 

1.oktobris 

Mazo koka 

arhitektūras 

objektu – divu 

koka solu un divu 

atkritumu urnu 

izvietošana 

rehabilitācijas 

centra “Tērvete” 

parka teritorijā 

400  100   EUR  

10 

Valsts 

kultūrka

-pitāla 

fonds  

 

Pālēnu 

kapličas 

restaurā

cija. 

1.posms 

altāra 

demont

āža 

Nr.2016-

2-

KMA086 

2016.gada 

6.jūnijs – 

2016. gada 

29.jūlijs   

Veikt kultūras 

pieminekļa grāfu 

Pālēnu kapličas 

neatliekamas 

glābšanas un 

saglabāšanas 

pasākumu – 

altārdaļas arku 

balstošo kolonu 

demontāžu. 

1980 600   1380 EUR  
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11 

Valsts 

kultūrka

pitāla 

fonds 

 

Gaismas 

un 

skaņas 

spēles 

Nr.2016-

1-STP-

M02019 

2016. gada 

1.jūlijs – 

2016.gada 

20.jūlijs 

Nodrošināt 

profesionālās 

mākslas 

pieejamību 

Tērvetes novadā, 

lai paaugstinātu 

kultūrvides 

kvalitāti un 

nodrošinātu 

Tērvetes novada 

iedzīvotājiem un 

viesiem iespēju 

baudīt 

augstvērtīgu 

profesionālās 

mākslas produktu 

1480 600   880 EUR  

 

 

12 

Valsts 

kultūrka

pitāla 

fonds  

 

Pālēnu 

kapličas 

izpēte 

un 

restaurā

cijas 

projekta 

izstrāde 

Nr. 2015-

3-

KMA062 

26.10.205- 

26.02.2016 

Kultūras 

pieminekļa – 

grāfu Pālēnu 

kapličas 

neatliekamas 

glābšanas un 

saglabāšanas 

pasākumu 

noteikšana. 

3164 2200   946 EUR 

Projekt

a 

ietvaro

s ir 

veikta 

grāfu 

Pālēnu 

kapliča

s 

izpēte 

un 

izstrād
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āts 

ēkas 

restaur

ācijas 

projekt

s 

 

13 

Latvijas 

vides 

aizsardzī

bas 

fonds  

 

Vides 

izglītības 

nometn

e 

„Tērvete

s dabas 

draugi” 

Nr. 1-

08/17/201

5 

2015.gada 

1.jūlijs - 

2015.gada 

31.augusta

m 

Projekta  ietvaros 

no 2.augusta līdz 

7.augustam 

Tērvetes novada 

24 skolēniem bija 

iespēja darboties 

vides izglītības 

nometnē 

„Tērvetes dabas 

draugi”. 

4053 2755 68%  1298.00 EUR 

 

14 

Zemgale

s 

plānoša-

nas 

reģions  

 Tradicio

nālo 

prasmju 

darbnīca

s 

Tērvetē  

Nr. 15 /1-

14.2 /K 24 

2015.gada 

9.jūlijs – 

2015.gada 

12.augusta

m  

Sekmēt materiālā 

un nemateriālā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanu un 

pieejamību 

Zemgales reģionā. 

2584,30   
1500,0

0 
540,00 EUR 

 

 

15 

Jaunatn

es 

starptau

tisko 

program

 
Ja ne es, 

tad kas ? 

Nr. 4-

33/39 

2015.gada 

6. aprīlis – 

2015.gada 

30.septemb

Projekta mērķis: 

veicināt Tērvetes 

novada Jauniešu 

iniciatīvu centra 

nepārtrauktu 

3999,28  100%   EUR 

Projekt

s 

īstenot

s 

Jaunat
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mu 

aģentūr

a , 

Izglītība

s un 

Zinātnes 

ministrij

a. 

ris  darbību un 

attīstību, 

pilnveidojot 

dažādu sociālo 

grupu, tostarp 

sociālā riska 

jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas un radot 

labvēlīgu vidi 

neformālajai 

izglītībai. 

nes 

starpta

utisko 

progra

mmu 

aģentū

ras 

Jaunat

nes 

politik

as 

valsts 

progra

mmas 

2015. 

gadam 

valsts 

budžet

a 

finansē

juma 

ietvaro

s 

 

16 

Eiropas 

reģionāl

ās 

attīstība

s fonds  

 

Publisko 

internet

a pieejas 

punktu 

attīstība 

Tērvetes 

novadā 

Nr. 3DP/3.

2.2.2.0/14

/IPIA/VRA

A/025/05

5 

2014.gada 

7.novembri

s – 

2015.gada 

30.jūnijs 

Tērvetes novada 

katrā pagastā 

izveidot jaunu 

publisko interneta 

pieejas punktu un 

pilnveidot esošos, 

izveidojot 

tehnoloģiski 

25544  
21,460 

750 
 3334 EUR 
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nodrošinātu vidi, 

kas pavērs 

cilvēkiem plašākas 

darbības iespējas 

un padarīs to 

ikdienu ērtāku. 

 

17 

Jaunatn

es 

starptau

tisko 

program

mu 

aģentūr

a 

 

Aktivizēj

ies , lai 

iesaistīto

s 

Nr. 4-

33/14 

2014.gada 

2.jūnijs  

Veicināt Tērvetes 

novada Jauniešu 

iniciatīvu centra 

nepārtrauktu 

darbību un 

attīstību, 

pilnveidojot 

dažādu sociālo 

grupu, tostarp 

sociālā riska 

jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas un radot 

labvēlīgu vidi 

neformālajai 

izglītībai. 

4309,56  

100% 

ERAF 

finansēju

ms. 

  EUR 

Projekt

s 

īstenot

s 

Jaunat

nes 

politik

as 

valsts 

progra

mmas 

2014. 

gadam 

valsts 

budžet

a 

finansē

juma 

ietvaro

s. 
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18 

Jaunatn

es 

starptau

tisko 

program

mu 

aģentūr

a 

 

Jaunatn

es 

politikas 

indekss 

Tērvetes 

novada 

jauniešu

 dzīves 

kvalitāte

s 

novērtēš

anai 

Nr. 4-31/1 
2014.gada 

1.augusts 

Noskaidrot 

dažādu jaunatnes 

politikas aspektu 

ietekmi uz 

jauniešu dzīvi un 

pašvērtējumu 

pašvaldībā, īpaši 

pievēršoties 

Jaunatnes likumā 

definētajiem 

vienlīdzības, 

līdzdalības un 

jauniešu interešu 

ievērošanas 

principiem 

1421,75 
1421,7

5 
100%   EUR 

Projekt

s 

īstenot

s 

Jaunat

nes 

politik

as 

valsts 

progra

mmas 

2014. 

gadam 

valsts 

budžet

a 

finansē

juma 

ietvaro

s. 
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19 

Latvijas 

vides 

aizsardzī

bas 

fonds  

 

Vides 

izglītības 

nometn

e 

“Pasaule 

man 

apkārt” 

Nr. 1-

08/64/201

4 

2014.gada 

28.marts 

līdz 

2014.gada 

14.augusta

m 

No 22.-26.jūlijam 

Augstkalnes 

vidusskolā 

sagatavot un 

noorganizēt 

diennakts vides 

izglītības nometni 

„Pasaule man 

apkārt” (5 dienas) 

Tērvetes novada 

24 sākumskolas 

(1.-4.klase) 

skolēniem , 

organizējot 

radošās darbnīcas: 

Augu darbnīca, 

Eksperimentu 

darbnīca, Zinātnes 

darbnīca, Dabas 

materiālu 

darbnīca. 

3402 2399   1003 EUR  

 

20 KPFI  

Augstkal

nes 

vidussko

las 

internāt

a ēkas 

energoe

fektivitāt

es 

paaugsti

Nr.KPFI-

15/55 

2013.gada 

15.novembr

is  

Augstkalnes 

vidusskolas 

internāta ēkai 

veikta fasādes 

sienu, cokola un 

jumta pārseguma 

siltināšana, logu 

un durvju 

nomaiņa un 

ventilācijas 

355092    
29336 

jeb 58% 
EUR 

Siltināšanas 

rezultātā 

Augstkalne

s 

vidusskolas 

internāta 

ēkai būs 

nodrošināts 

ēku siltuma 

zuduma 
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nāšana renovācija. samazināju

ms, kā arī 

lielāka 

enerģijas 

patēriņa 

kontrole. 

 

21 ELFLA  

Teritorij

as 

apsaimn

iekošana

s 

pakalpoj

umu 

uzlaboša

na 

Tērvetes 

novadā 

Nr. 13-06-

LL30-

L413102-

000001 

2013.gada 

1.oktobris 

Iegādāties zāliena 

traktoru zāles 

pļaušanas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai 

vietējiem 

iedzīvotājiem, 

zaļās zonas 

uzturēšanai. 

5111,00 
3801,5

7 
  1309,43 LVL  

23 ELFLA  
Sporta 

halle 

Nr. 11-06-

L32100-

000172 

2012.gada 

1.maijs  līdz 

2013.gada 

18.decembr

im 

Veikt sporta halles 

būvniecību, lai 

apmierinātu vienu 

no iedzīvotāju 

sociāli 

ekonomiskām 

pamatvajadzībām, 

tādējādi 

samazinot 

iedzīvotāju 

migrāciju uz 

citiem novadiem, 

veicināt novada 

607895,

20 

25803

9,10 
  

349856,

10 
LVL  
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iedzīvotājus 

piekopt veselīgu 

un sportisku 

dzīvesveidu. 

 

24 KPFI  

Esošo 

gaismek

ļu 

nomaiņa 

uz LED 

tehnolo

ģiju 

gaismek

ļiem 

Tērvetes 

novada 

Tērvetes 

pagasta 

Kroņauc

es ciemā 

Nr. KPFI-

13.1/10 

2013.gada 

31.maijs – 

2013.gada 

30.augusts  

Oglekļa dioksīda 

emisiju 

samazināšana 

Tērvetes 

pašvaldības 

publiskās 

teritorijas 

apgaismojuma 

infrastruktūrā, 

nomainot esošos 

dzīvsudraba 

gaismekļus pret 

energoefektīviem 

LED gaismekļiem 

un esošo gaismas 

balstu nomaiņa 

pret jauniem 

balstiem, tādējādi 

samazinot esošo 

elektroenerģijas 

patēriņu un 

uzlabojot 

apgaismojuma 

infrastruktūras 

tehnisko stāvokli. 

35631,8

1 

15014,

08 
  

20617,7

3 
LVL  
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25 ELFLA  

Teritorij

as 

apsaimn

iekošana

s 

pakalpoj

umu 

izveide 

Tērvetes 

novadā 

Nr. 12-06-

LL30-L 

413101-

000010 

 

Projekta 

realizācijas 

rezultātā ir 

iegādāts zāliena 

pļaušanas traktors 

John Deere X534. 

4980,00    1275,87 LVL  

26 ERAF  

Tērvetes 

novada 

izglītības 

iestāžu 

informat

izācija 

Nr. 

2009/024

9/3DP/3.2

.2.1.2./09/

IPIA/VIAA

/510 

18.12.2009 

– 

30.11.2012 

Projekta ietvaros 

kopā ir iegādāti 

28 stacionārie 

datori, 8 portatīvie 

datori, 4 

multimediju 

tehnikas 

komplekti, kā arī 

visās skolās ir 

attīstīti lokālie 

datortīkli. 

42 051.1

0 

42 051

.10 
100%   LVL  

 

27 KPFI  

Atjaunoj

amo 

energor

esursu 

izmanto

šana 

sociālās 

aprūpes 

centrā 

Nr. KPFI-

12/47 

19.09.2011 

– 

31.05.2012 

Samazinot 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju un 

nodrošinot pāreju 

no tehnoloģijām, 

kurās izmanto 

fosilos 

energoresursus 

199 874,

00 

135 21

0,00 
  

64 664,

00 
LVL  
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“Tērvete

” 

28 ELFLA  

 Tērvete

s 

novada 

kultūras 

nama 

aktivitāš

u 

dažādoš

ana 

Nr. 12-06-

LL30-

L413201-

000012 

2012.gada 

1.jūlijs  

Veicināt dzīves 

kvalitātes, 

izglītības un 

kultūras 

paaugstināšanu 

gan vietējiem 

Tērvetes pagasta 

iedzīvotājiem, gan 

visiem novada 

iedzīvotājiem 

kopumā. 

9958,19 
7346,2

0 
  2611,99 LVL  

 

29 ELFLA  

Lauku 

ekonomi

kas 

dažādoš

ana un 

dzīves 

kvalitāte

s 

veicināš

ana 

vietējo 

attīstība

s 

stratēģij

u 

īstenoša

nas 

Nr. 12-

06-LL30-

L413101-

000010 

2012.gada 

10.decebris – 

2013.gada 

31.augusts 
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teritorijā  

30 ESF  

Speciālis

tu 

piesaiste 

Tērvetes 

novada 

pašvaldī

bai 

Nr. 

1DP/1.5.3

.1.0/10/IP

IA/VRAA/

028 

 

Tērvetes novada 

pašvaldībai tika 

piesaistīti divi 

speciālisti – 

vecākais 

datortīklu 

administrators un 

ekonomists. 

18500     LVL 
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31 
ELFLA 

LAP 
 

Tērvetes 

novada 

cukurbie

šu 

audzēša

na 

izmanto

to ceļu 

rekonstr

ukcijā 

Nr. 11-

06- 

L00101 

– 

00000

2  

2011.gada 

2.augusts – 

2011.gada 

30.septebris 

 

16515.

02 
    LVL 

 

32 ELFLA  

Tērvetes 

novada 

domes 

sociālā 

dienesta 

ģimenes 

atbalsta 

centrs 

“Bērnu 

saule” 

publisko 

pakalpoj

umu 

kvalitāte

s 

uzglabāš

ana  

Nr. 11-

06-

LL30-

L41310

1-

00000

3 

2011.gada – 

2012.gadam  
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33 ELGF  

Tērvetes 

novada 

cukurbiešu 

audzēšanā 

izmantoto ceļu 

rekonstrukcija 

Nr. 08-

06-

L00101

-

00002

0  

2009.gada 

9.martā – 

2010.gada 

30.septembrim  

 

12214

0,74 
    LVL 

 

34 ELFLA  

Tērvetes 

estrādes 

labiekārtošana 

Nr. 08-

06-

L32100

-

00029

6 

2009.gada 

29.maijs – 

2010.gada 

30.septembrim 

 

51286,

06 
     

 

35 
ELFLA 

LAP 
 

Tērvetes 

novada 

cukurbiešu 

audzēšanā 

izmantoto ceļu 

rekonstrukcija  

Nr. 09-

06-

L00101

- 

00000

9  

2009.gada 

10.novembris – 

2010.gada 

1.oktobris  

 

10815

6,42 
    LVL 

 

 

36 ERAF  

Tērvetes 

novada 

izglītības 

iestāžu 

informatizācija 

Nr. 

2009/0

249/3

DP/3.2.

2.1.2./

09/IPI

A/VIA

A/510 

2009.gada 

18.decembris līdz 

2012.gada 

30.novembrim 

Iegādāti 28 

stacionārie 

datori,8 portatīvie 

datori,4 

multimediju 

tehnikas 

komplekti, kā arī 

visās skolās ir 

attīstīti lokālie 

datortīkli. Līdz ar 

42051,

10 
    LVL  
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to skolas ir 

nodrošinātas ar 

atbilstošu 

infrastruktūru, kas 

veicina plašāku un 

efektīvāku 

informatizācijas 

un komunikāciju 

tehnoloģiju 

izmantošanu 

izglītības iestādēs, 

tādējādi uzlabojot 

izglītības darba 

kvalitāti un 

efektivitāti. 

 

37 ELFLA   

Tērvetes 

novada ielu un 

laukumu 

rekonstrukcija 

Nr. 09-

06-

L32100

-

00013

9 

2009.gada 

23.decebris – 

2010.gada 

30.septembris  
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