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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Ar š.g. 29. marta Tērvetes novada domes 
sēdes lēmumu sabiedriskajai apspriešanai 

tiek nodota TĒRVETES NOVADA 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1. redakcija.

Apspriešanas termiņš –
no 10. aprīļa līdz 10. maijam.
Ar dokumentiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā, kā arī domes ēkā 
pie Attīstības nodaļas vadītājas Lindas 
Mierlaukas.

Attīstības programmas apspriešanas 
sanāksme plānota 26. aprīlī

Tērvetes novada domē, Zelmeņos.
Lūdzam sekot informācijai pašvaldības 

mājas lapā! Ikviens interesents ir laipni 
aicināts piedalīties apspriešanas sanāksmē! 

Godinājām Mazos Tērvetniekus – 2017 
Š.g. 17. martā Tērvetes kultūras namā jau 

piekto gadu pēc kārtas vienkopus pulcējās 
visjaunākie Tērvetes novada iedzīvotāji kopā 
ar saviem vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un 
māsām. Tradicionāli svinīgā pasākumā “Mazais 
Tērvetnieks” tiek godināti tie mazuļi, kas 
aizvadītajā gadā nākuši pasaulē un kuplinājuši 
Tērvetes novada iedzīvotāju skaitu.

Šajā gadā tika godināti un Mazā Tērvetnieka 
goda balvu saņēma 27 mazuļi, tās mazuļiem 
pasniedza Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika kopā ar apņēmības pilno Sprīdīti. 

Paldies SIA ‘’Jogitas pasākumi’’ un 
brīnišķīgajām lellēm, kas spēja iepriecināt ne tikai 
mazuļus, bet arī pieaugušos. Savukārt, skaistais 

un ģimeniskais svētku mirklis noslēdzās ar 
tradicionālo Mazā Tērvetnieka kūku, par ko lielu 
lielais paldies Kristīnei Lācei!

Š. g. 2. jūnijā Starptautiskās Bērnu 
aizsardzības dienas ietvaros tiek plānots 
vienkopus aicināt visus piecu gadu laikā 
godinātos Mazos Tērvetniekus un viņu vecākus 

pulcēties Pirmajā salidojumā, kur varētu tikties 
pat vairāk kā 150 Mazo Tērvetnieku un viņu 
vecāku. 

Šobrīd visus aicinām gatavoties šim 
jaukajam un vērienīgajam pasākumam!   

Fotogalerija un video skatāms www.tervetesnovads.lv
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju 
un komunistiskā genocīda upurus 

“Svēti būsiet tautai savai”- tā skan dzejnieces 
Elzas Ķezberes vārdi, kas lasāmi uz genocīda 
upuru piemiņas akmens Augstkalnes pagastā, 
vietā, kur š.g. 26. martā tika aizvadīts 1949. gada 
25. marta deportāciju un komunistiskā genocīda 
upuru traģisko notikumu atceres brīdis.

Šai piemiņas vietā tikās tie Tērvetes novada 
cilvēki, kas paši piedzīvojuši šo vēsturisko traģēdiju 
savā dzīvē.

Pirmie rūgtie atmiņu pavedieni izskanēja jau 
piemiņas vietā, kur tika nolikti ziedi par 

Sibīrijā palikušiem tuvajiem cilvēkiem, 
kur Augstkalnes vidusskolas jaunieši aizdedza 
sveces par traģiskajiem notikumiem, kas iepazīti 
vien vēstures grāmatu lappusēs vai līdzcilvēku 
stāstījumos.

Piemiņas mirkļa uzrunā Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika teica: “Šos 

vēsturiski traģiskos notikumus nedrīkst aizmirst! 
Īpaši šajā laikā, kad arvien mazāk paliek to 
cilvēku, kas piedzīvojuši Padomju varas īstenotās 
deportācijas uz Sibīriju. Lai saprastu laiku, 
kurā dzīvojam, mūsu pienākums ir šīs vēstures 
lappuses nekad neaizmirst.” Priekšsēdētāja īpaši 
aicināja skolu jauniešus – apzināties šo notikumu 
traģiskumu, aiz kā slēpjas tik daudzu cilvēku 
dzīves un likteņi, šo notikumu  neizdzēšamās sekas 
Latvijas vēsturē.  Viņa norādīja tieši uz jauniešu 
pienākumu –saglabāt šī vēstures lappuses vienmēr 
“dzīvas”, jo šīs vistraģiskākās dienas mūsu tautas 
vēsturē nedrīkst būt nezināmas vai aizmirstas!

Pēc piemiņas mirkļa visi devāmies uz 
Augstkalnes vidusskolu, kur vidējā posma un 
vecāko klašu jaunieši ar lielu interesi klausījās 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesora 

Jāņa Ābeles stāstījumu 
par savā bērnībā 
piedzīvoto laiku tālajā 
Sibīrijā.

Sarunas laikā, 
vērojot jauniešus, tā 
vien šķita, ka viņu acīs 
līdz šim varbūt pat 
dažas nebūtiskas lietas 
un domas iegūst citu 
vērtību.

Paldies Ābeles 
kungam par tikšanās 
iespēju un vēlmi 
dalīties savas dzīves 
traģiskajā pieredzē ar 
skolu jauniešiem!  

Inita Roze,
izglītības darba 

koordinatore

Dzimtsarakstu ziņas
2018. gada janvāra, februāra un marta 

mēnešos Tērvetes novadā:
Pasaulē nākuši 6 Mazie Tērvetnieki – 2 

meitenītes un 4 puisīši. 

Šajā gadā ikviens mazulis kā Latvijas 100 – 
gadē dzimušais bērniņš pie dzimšanas reģistrācijas 
saņems “Sudraba vērdiņu” ozolkoka kastītē ar 
īpašu zīmolu – dīgstošu ozolzīli ar Latvijas karoga 
lapiņām, kā arī pavadvēstuli jaundzimušajam un 
viņa vecākiem.

Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā 
gada pirmajos mēnešos laulības reģistrāciju 
noslēguši 2 pāri.

Izsakot līdzjūtību piederīgajiem, jāmin, 
ka mūžībā aizgājuši 4 Tērvetes novada 
iedzīvotāji.   

Inese Meija,
Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

pienākumu izpildītāja

2018. gadā gaidāmas divas 
talkas – Lielā Talka pavasarī un 

Pasaules Lielā Talka rudenī
Lielās talkas mediju 

koordinatore Madara 
Laicāne informē, ka 
Latvijas simtgadē ikviens 
tiks aicināts piedalīties 
vides sakopšanas 
aktivitātēs divas reizes 
gadā – Lielajā Talkā 28. 
aprīlī, bet rudenī cilvēki 

tiks aicināti vienoties kopā ar citām pasaules 
valstīm, kad 15. septembrī notiks lielākā kopīgā 
dabas sakopšanas talka pasaules vēsturē, kas 
vienos cilvēkus visapkārt zemeslodei.

Pasaules Lielā talka sāksies Jaunzēlandē 10:00 
no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei visas 
dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas, un 
noslēgsies Havaju salās. Līdz ar Pasaules Lielo 
talku tiek uzsāktas straujas pārmaiņas ceļā uz 
tīrāku pasauli.

28. aprīlī Lielā Talka norisināsies vienlaicīgi 
visā Latvijā, par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis 
“MAINĀM LATVIJU! MAINĀMIES PAŠI!”, 
tā atgādinot, ka pārmaiņas mums visapkārt 
iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vēlamies.

Aicinām Tērvetes novada iedzīvotāju sakārtot un 
sakopt savai dzīves un darba vietai tuvāko apkārtni, 
varbūt pat veikt kādus labiekārtošanas darbus! 

Vienlaikus atcerēsimies, ka Tērvetes novads 
ir tūristu iecienīta vieta Latvijas kartē, tādēļ 
paskatīsimies uz savu tuvāko apkārtni arī viesu acīm! 

Augstkalnes pagasta pārvalde 
savus iedzīvotājus aicina talkot

27. aprīlī pl. 13.00 Augstkalnes pagasta parkā 
Bukaišu pagasta pārvalde

savus iedzīvotājus aicina talkot
21. aprīlī pl. 13.00 pie Bukaišu Tautas nama

Ikviena interesentu kopa vai biedrība var 
organizēties un pieteikt savu talku, to reģistrējot 
www.talkas.lv. Līdz ko tas izdarīts, pieteikums 
automātiski tiks nosūtīts Tērvetes novada  
pašvaldības Lielās Talkas koordinatoram. Par 
talkas maisiem interesēties pie koordinatora. 

Māris Berlands,
Tērvetes novada domes izpilddirektors, Lielās 

Talkas 2018 koordinators

Uzsākti ceļa būvniecības darbi 
pie ēkas “Sprīdītis” Kroņaucē 

Pirmajā aprīļa nedēļā tika uzsākta pašvaldības 
ceļa būvniecība gar pirmsskolas izglītības grupas 
“Sprīdītis” ēku Kroņaucē. 

Darbu pirmajā posmā notiks ceļa zīmju 
izvietošana un koku un krūmu izciršana, atbilstoši 
būvprojektam. 

Lūdzam apkārtējo māju iedzīvotājus un 
pirmsskolas grupas audzēkņu vecākus būt 
saprotošiem un iecietīgiem pret iespējamām 
neērtībām būvdarbu laikā! 

AICINĀM ARĪ PIEVĒRST PASTIPRINĀTU 
UZMANĪBU SAVAI UN BĒRNU DROŠĪBAI, 

NEŠĶĒRSOJOT BŪVDARBU ZONU!
Lai būvniecības laikā iedzīvotājiem un bērnu 

vecākiem nerastos neērtības ar piebraukšanu pie 
pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis”, darbi tiks 
veikti secīgi - vispirms tiks izbūvēts piebraucamais 
ceļš no šosejas P-103 “Dobele-Bauska’’, bet pēc tam  
minētais piebraucamais ceļš pie Tērvetes pagasta 
pārvaldes.   

Linda Mierlauka, Būvvaldes vadītāja

Ar š.g. 9.aprīli plānots uzsākt 
“Šarlotes” tilta atjaunošanu  

Bukaišu pagastā uz pašvaldības 
ceļa Mednieki-Stūrīši. 

Tilts netiek slēgts, tomēr jārēķinās ar 
nepieciešamību īslaicīgi izmantot apbraucamo 
ceļu Rociņas-Bebri.   

Linda Mierlauka,
Būvvaldes vadītāja

Aktuāli

Veselību un pavasarīgu 
dzīvesprieku no sirds vēlam 

ikvienam 
Tērvetes novada aprīļa 

mēneša jubilāram, 
kas sasniedz nozīmīgu 
gadskārtu savā dzīvē!

 

Sirsnīgi sveicam ikvienu 
aprīļa mēneša jubilāru 

mūsu novadā! 
Tērvetes novada dome

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās-
Nelūdzot, neprasot, negaidot...
Skaistākās zvaigznes, lai atspīd Tev naktī -
Atmirdzot, rotājot, līksmojot....

turpinājums 3 lapp. 



Domes sēde

Domes sēdē pieņemtie  lēmumi

2018. gada 29. martā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Tūrisma informācijas centra vadītājas

 Ilonas Līdumas ziņojums 
 2017. gadā tika izstrādāta un Tērvetes novada domē 

apstiprināta Tērvetes novada Tūrisma attīstības stratēģija 
2017.–2020. gadam. 2017. gadā darbs tūrisma jomā tika 
veikts atbilstoši stratēģijā plānotajam. 
 2017. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 

27 tūrisma objekti, t. sk. 3 muzeji un 4 arhitektūras 
pieminekļi, 7 apskates saimniecības un daiļdārzi, 2 
uzņēmumi, 11 dabas un aktīvā tūrisma objekti. 
 Tērvetes novadā tūristiem tika piedāvātas 11 

nakšņošanas vietas ar aptuveno kopējo 200 gultas vietu 
skaitu.
 Ēdināšanas pakalpojumus sniedza 8 ēdināšanas 

iestādes, trīs no tām izvietotas LVM dabas parkā 
“Tērvete”.
 LVM dabas parka Tērvetē apmeklētāju skaits jau 

piekto gadu pārsniedz 100 tūkstošus. 2017. gadā parku 
apmeklēja 146 450 tūristi (2016. gadā - 144 909);
 Tūrisma objektu apmeklējuma statistika 2017. gadā:

yy Tērvetes senvēstures pils apmeklētāju skaits – 8200 
(2016. gadā – 7200);

yy Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši” apmeklējuši 
1600 apmeklētāji (2016. gadā – 1560);

yy Tērvetes alusdarītavu apmeklējuši 1653 apmeklētāji 
(2016. gadā – 2100);

yy TIC apmeklētāju skaits – 6110 (2016. gadā – 8120), 
40 % no tiem ārzemju tūristi;

yy Tērvetes tauriņi – 14 000 apmeklētāji (2016. gadā – 
10 000 tūristi);

yy Gaisa takas –7478 apmeklētāji
 Dabas parkā Tērvetē 2017. gadā notikuši pavisam 

33 pasākumi un arī Latvijas mēroga dažādu konkursu 
noslēguma pasākumi: 
•y Latvijas skolu orientēšanās kauss; 
•y Zaļā josta; 
•y Mūsu mazais pārgājiens;
•y LVM Pumpurs balvas pasniegšanas ceremonija
 Rūķu pilsētā Čiekurē izveidoti 3 jauni kvartāli – 

Audēju, Namdaru un Ēstuvītes
 Sadarbībā ar Auces un Dobeles novadiem, izdots 

jauns tūrisma informācijas buklets

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRA 

VADĪTĀJAS DACES VĀCERES ZIŅOJUMS 
 Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centra mērķi un uzdevumi: 
•y valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu 

dzīvesvietai; 
•y vairāku valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē 

veikta ar mērķi atvieglot līdzšinējo pakalpojumu 
saņemšanas kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem 
iedzīvotājam; 

•y VPVKAC darbojas kā starpnieks starp klientu un 
Valsts iestādēm; 

•y Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas 
par deviņu valsts iestāžu (Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, 
Lauku atbalsts dienesta un Lauksaimniecības datu 
centra) e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību 
darbā ar datoru, internetu un eID kartes lietošanu.
 VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju 

skaits 2017. gadā – 698, t.sk. sniegto pakalpojumu skaits 
– 46, sniegto konsultāciju skaits kopā – 652.
Valsts ieņēmumu dienests:
•y Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana – 22, 

iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas 
saņemšanai – 16, pieteikšanās EDS sistēmas 
lietošanai – 2.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:
•y Iesniegums slimības pabalstam – 6

SPORTA NODAĻAS VADĪTĀJAS 
LINDAS KARLOVIČAS 

 Tērvetes novada Sporta nodaļas Nolikums ir  
galvenā regula Tērvetes novadā sporta jomā, kas nosaka 
sporta nodaļas darbības virzienus, uzdevumus, atbildību.
Sporta nodaļas mērķis: 
•y veidot veselīgu un aktīvu sabiedrību, kas ietver 

sevī sporta attīstības veicināšanu un pieejamību 
iedzīvotājiem. 

Sporta nodaļas uzdevumi: 
•y veikt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 

sakārtošanu un attīstību, 
•y organizēt un atbalstīt tautas sporta pasākumus, 
•y veicināt augstu rezultātu sasniegšanu sportā.
Licencētie sporta pulciņi Tērvetes novadā:
Bērnu un jauniešu sportā:
•y 2 handbola pulciņi (vadītājas – Linda Karloviča un 

Maija Dubrovska) – 52 dalībnieki,
•y florbola pulciņš (vadītājs Dainis Ābols) – 10 

dalībnieki.
Pieaugušo sportā:
•y 3 vingrošanas pulciņi (vadītājas – Rudīte Dude, 

Austra Podniece, Ina Lukaže) – 47 dalībnieki,
•y sporta spēļu pulciņš (vadītājs Jānis Izaks) – 13 

dalībnieki.
Tērvetes novadā īstenotie sporta veidi:
Bērnu un jauniešu sportā:
•y 6 handbola pulciņi,
•y florbola pulciņš,
•y 2 ugunsdzēsēju sporta komandas
Pieaugušo sportā:
•y Vīriešu basketbola komanda “Tērvete”,
•y Vīriešu florbola komanda LČ 2.līgas sacensībās,
•y Tērvetes/Dobeles apvienotā vīriešu handbola 

komanda startēja LČ 1.līgas sacensībās,
•y Vīriešu un sieviešu ugunsdzēsēju sporta komandas
 Tērvetes novada  jauniešu komandu  starti Latvijas 

un starptautiskajā  mērogā 2017. gadā: bērnu un 
jauniešu komandu piedalīšanās Latvijas jaunatnes 
čempionātos handbolā, starptautiskajos turnīros:
•y 6 handbola  zēnu, meiteņu, jauniešu grupas  startēja  

un ieguva vienu zelta, trīs  sudraba godalgas;
•y florbola meiteņu komanda ieguva 3.vietu 

starptautiskajā turnīrā Polijā;
•y handbola zēnu komanda ieguva  1.vietu mini 

handbola sacensībās  Zviedrijā;
•y jauniešu handbola  komanda ieguva 3.vietu Lietuvas 

starptautiskajā turnīrā U-17grupā; 
•y ugunsdzēsēju sporta komanda jauniešiem, 

jaunietēm ieguva 2.vietu  sacensībās 
•y « Brašais ugunsdzēsējs»;
•y jauniešu komanda ieguva zelta medaļas Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādē Cēsīs. 
 Tērvetes novada pieaugušo komandu starti 

2017. gadā:
Dobeles un citu novada čempionāti:  
•y vīriešu basketbola komanda Dobeles novada 

čempionātā ieguva 4.vietu;
•y Dobeles novada volejbola čempionātā “Sigus 

–B” volejbola komanda, kura pārstāvēja Tērvetes 
novadu, ieguva 1.vietu;

•y Sieviešu un vīriešu ugunsdzēsēju komandas ieguva 
otro un trešo vietu Liepājas un Jelgavas novadu 
sacensībās.

•y Latvijas čempionāti:
•y Latvijas 2. līgas čempionātā florbola komanda 

«Tērvete» ieguva 4. vietu;
•y Latvijas handbola komanda «Dobele/ Tērvete» 

ieguva 2.vietu. 
 Badmintons Tērvetē 2017.gadā - inovatīvs sporta 

veids.
 Tērvetes novada sportistu veiksmīgākie starti 2017. 

gadā Latvijas  sastāvā:
•y Latvijas  handbola izlases kapteinis Ingars Dude  ar 

savu spēli priecē  Francijas kluba  «Limoges Hand 
87» līdzjutējus,

•y Kārlis Podnieks Latvijas izlases sastāvā 
riteņbasketbolā iegūst 2.vietu Lodzas kausā Polijā 

•y Gundega Namniece piedalījās Latvijas izlases sastāvā 
starptautiskajās sacensībās Belģijā

•y Toms Ābelīte, Elvis Vilsons, Antons Šuleiko, Kārlis 
Krūmiņš – Latvijas jaunatnes U-18, U-16 handbola 
izlases dalībnieki

•y Asnate Egle un Sanda Veide startēja Eiropas 
čempionātā handbolā U-19 vecuma grupā Vācijas 
pilsētā Renesburgā Latvijas junioru izlases sastāvā. 
Latvijas Sieviešu Virslīgas 2.vietas ieguvējas

•y Jānis Izaks – Baltijas valstu un Latvijas čempions 
brīvajā cīņā veterānu grupā

•y Juris Redisons – Latvijas skrējiena «Stirnu buks» 
aktīvs dalībnieks, florbola komandas «Tērvete»  
dalībnieks

•y Edgars Dude – Starptautiskā «Stipro skrējiena»  
Latvijas Bruņoto Spēku izlases dalībnieks
 Tērvetes novada sportisti, kuri startē Latvijas 

oficiālajās sacensībās, pārstāvot citu novadu komandas:
•y Guntis Dude 2017.gada Latvijas čempionātā veterānu 

sporta spēlēs orientēšanās sportā ieguva 3.vietu
•y Artis Dude Latvijas  čempionātā vieglatlētikā ieguva 

3.vietu stafetes 4x400m skrējienā
•y Andrejs Šafars 2017.gada Latvijas vieglatlētikas 

čempionātā ieguva  8.vietu 800m skrējienā
•y Elvijs Taujenis ir  Latvijas Amatieru  līgas spēlētājs 

volejbolā
•y Aivars Narvaišs un Kristaps Mierlauks  - Latvijas taku 

orientēšanās čempionāta  godalgoto vietu ieguvēji
•y Arvis Savčenko  - Latvijas strītbola čempionāta 3x3 

uzvarētājs, basketbola amatieru līgas spēlētājs
•y Armands Logins - Latvijas 1.līgas hokeja čempionāta 

spēlētājs, godalgoto vietu ieguvējs
 Tērvetes novada sporta atbalstītāji 2017. gadā:

•y Tērvetes novada pašvaldība;
•y uzņēmums «SPRĪDĪŠI»;
•y veikals «ELVI» Tērvetē;
•y A/S “Agrofirma Tērvete” ( volejbola sacensībās);
•y A/S “Dobeles dzirnavnieks” (volejbola sacensībās);
•y “SIGUS – B” (volejbola sacensībās)

DOMES IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA 
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU
 22. martā SIA “Rūķis AG” iesniedza tehniskā projekta 

dokumentāciju “Autoceļa Bu-1 “Stūrīši-Mednieki” 
3,554-5,754km posma pārbūve”, projekta ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
 26. martā Iepirkumu uzraudzības birojam izsūtīts 

atklātā konkursa nolikums, pēc tam tiks izsludināts 
atklātais konkurss par šī objekta būvniecību.
 27. martā noslēdzās iepirkums “Tērvetes novada 

domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana”, kas paredz ēkas fasādes siltināšanu un 
pandusa izbūvi iekļūšanai Sociālā dienesta, Pašvaldības 
policijas un Pasta nodaļas telpās.
Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA «BIERENS 
BŪVE» iesniedza piedāvājumu par 149 791 EUR,  bet 
SIA “SKORPIONS VS” par 152 875 EUR, bez PVN. 
Šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana. Abi piedāvājums 
nepārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.
 21. martā noslēdzās iepirkums “Mēbeļu piegāde”, 

kas paredz SAC “Tērvete” vajadzībām piegādāt sešās 
iepirkuma priekšmeta daļās sadalītu mēbeļu sortimentu: 
matraču, drēbju skapju, funkcionālo gultu, nakts skapīšu, 
gultas galdiņu uz riteņiem un apmeklētāju krēslu piegāde. 
Šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana.
 21. martā tika iesniegts Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu pārbūves projekts. Sakarā ar šīs ēkas tīklu 
neapmierinošo stāvokli, projektā paredzēta iekšējo 
apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
nomaiņa, kā arī ārējā ūdensvada pieslēguma pārbūve.
Projektētāja iesniegtā kontroltāme ir 57 939 EUR. 
Kontroltāmē norādītās izmaksas pārsniedz budžetā 
ieplānotās. Būvniecības izmaksas tiks precizētas 
iepirkuma rezultātā, kas tiks izsludināts aprīļa sākumā.
 22. martā  noslēdzās iepirkums “SAC “Tērvete” 

darbinieku veselības apdrošināšana”. Tika saņemti trīs 
piedāvājumi. AAS “BTA Baltic Insurance Company” 

piedāvāja apdrošināt vienu darbinieku par 335 EUR, 
Apdrošināšanas AS “BALTA” - 213 EUR, bet “Compensa 
Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” - 198 
EUR gadā. Pašreiz notiek šo piedāvājumu atbilstības 
izvērtēšana iepirkuma nolikuma prasībām.
 22. martā no trim uzaicinātajiem pretendentiem 

piedalīties cenu aptaujā “Datortīklu pārbūve 
administratīvajā ēkā “Zelmeņi”, pieteicās divi - SIA 
“SELLIT” un SIA “DG”. 

SIA”SELLIT” piedāvāja veikt datortīklu pārbūvi 
saskaņā ar specifikāciju par 7893 EUR, bet SIA”DG” 
par 6630 EUR. Tiek gatavots līgums ar SIA”DG” par 
pakalpojuma veikšanu.
 7. martā tika izsūtīti  uzaicinājumi SIA “Makvers”, 

SIA “RTRK” un SIA “Laskana-Mežs” piedalīties cenu 
aptaujā “Malkas piegāde” 320 m3 apjomā Tērvetes novada 
katlumājām. Tika saņemts viens piedāvājums no SIA 
“Makvers” par kopējo summu 9664 EUR jeb 30,20 EUR 
par vienu malkas kubikmetru.  Malku paredzēts piegādāt 
trim Tērvetes pašvaldības katlumājām nākamās apkures 
sezonas nodrošināšanai - Augstkalnes pagasta ēkai 
“Zvaniņi”, Bukaišu pagasta ēkām “Rotas” un “Lidoņi”. 
Līgums noslēgts ar SIA”Makvers” par minēto summu. 
Līgums paredz malkas piegādi divu mēnešu laikā.
 12. martā SIA “Industrial Services” un SIA “Ceļu 

būvniecības sabiedrība “IGATE”” saņēma uzaicinājumu 
piedalīties cenu aptaujā par “Piebraucamā ceļa izbūvi pie 
Tērvetes pagasta pārvaldes un PIG “Sprīdītis””. Saņemti 
pretendentu piedāvājumi - SIA”Industrial Services” - 17 
826  EUR, savukārt SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE”” apņēmās darbus izpildīt par 15 970 EUR. 
Līgums paredzēts slēgt ar “Ceļu bvūniecības sabiedrība 
“IGATE””. Līguma summa nepārsniedz pašvaldības 
budžetā plānoto finansējumu.  

INFORMĀCIJA PAR KOMUNĀLO, DZĪVOKĻU 
JAUTĀJUMU UN PARĀDU PIEDZIŅAS 

KOMISIJAS DARBU 2017. GADĀ
 Pagājušā gada laikā komisijā saņemti un izskatīti 

52 iesniegumi. Rindas kārtībā piešķirti 14 pašvaldībai 
piederoši dzīvokļi, bet dažādu iemeslu dēļ 4 gadījumos 
atteikta dzīvokļu piešķiršana.
18 iedzīvotāji uzņemti kopējā dzīvokļu rindā, 8 gadījumos 
lauzti noslēgtie īres līgumi.

43 īres un komunālo maksājumu parādniekiem 
izsūtīti brīdinājumi, 8 lietas iesniegtas tiesā par īres un 
komunālo maksājumu parādu piedziņu par kopējo 
summu 6 128 EUR.

Sastādīti 13 maksājumu grafiki par kopējo summu 
4 215 EUR.

Parādsaistības 2017. gadā izbeiguši 14 īres un 
komunālo maksājumu parādnieki.

2017. gadā izsūtīti rēķini par 247 311 EUR, no 
kuriem samaksāti 241 539 EUR.

Parāds par pagājušo gadu 5 772 EUR, kas sadalās: 
Tērvete - 2 437 EUR, Kroņauce - parāds 3 002 EUR, 
Augstkalne - parāds 979 EUR, Bukaiši - pārmaksa 646 
EUR, kas veidojas no iepriekšējo gadu parādu summas 
dzēšanas.

Kopējās iedzīvotāju īres un komunālo maksājumu 
parādsaistības  par iepriekšējiem gadiem ir 29 071 EUR, 
kas sadalās: Tērvete - 4 153 EUR, Kroņauce - 18 810 
EUR, Augstkalne - 2 247 EUR, Bukaiši - 3 861 EUR.
 Par komisijas darbu 2018. gada 1. ceturksnī: 

komisijā saņemti un izskatīts 31 iesniegums.
 12 maksājumu parādniekiem izsūtīti brīdinājumi 

(Tērvetes iedzīvotājiem par 1497 EUR, Kroņauces 
iedzīvotājiem par 3219 EUR).

Uz 01.04.2018. tukšu, neizīrētu dzīvokļu pašvaldībai 
nav.

Rindā uz nelabiekārtotiem dzīvokļiem ir reģistrētas 
6 personas, uz labiekārtotiem -16 personas (visas uz māju 
“Labrenči”).

Pagājušā gadā ir uzsākts sakārtot Bukaišu skolas 
internāta ēkā otrā stāva telpu pielāgošana apdzīvojamām 
telpām. Sakārtota elektrības uzskaite, virtuvē un dušas 
telpā uzstādīti siltā ūdens boileri. Lai telpas pielāgotu 
dzīvošanai, nepieciešams sakārtot arī sanitāros mezglus. 
 

Par Tērvetes novada attīstības programmas 
2018.-2024. gadam un Tērvetes novada 
teritorijas plānojuma projektu redakciju 
nodošanu publiskajai apspriešanai
Plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas 
termiņš tika noteikts laikā no 2018. gada 10. 
aprīļa līdz 10. maijam, un publiskās apspriešanas 
sanāksme organizējama 2018. gada 26. aprīlī. Par 
sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo 
deputāti noteica Tērvetes novada Attīstības 
nodaļas vadītāju Lindu Mierlauku.
Par normatīvajiem dokumentiem
 y Tika apstiprināti precizējumi Tērvetes novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Grozī-
jumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 
novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 
pašvaldībā””.

 y Dome veica grozījumus Tērvetes novada do-

mes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta at-
balsta centra nolikumā. Ar lēmumu tika ap-
stiprinātas Augstkalnes pagasta atbalsta centra 
darbības adreses:  “Zvaniņi”, Augstkalnes pa-
gasts, Tērvetes novads, LV – 3709 un “Dzirk-
steles” dz.1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
LV –  3714.

 y Deputāti apstiprināja grozījumus Augstkalnes 
vidusskolas nolikumā. Grozījumi saistīti ar 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi.

Par jaunu dokumentu apstiprināšanu
 y Domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts “Tērvetes 

novada radošo kolektīvu darbības un finansē-
šanas nolikums”.

 y Apstiprināts nolikums ” Kārtība, kādā tiek 
sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām”.

 y Spēkā stājas noteikumi “Maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodika  un izceno-
jumu apstiprināšanas kārtība”.

Par kustamas mantas pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā
 y Dome pieņēma lēmumu - Pārņemt bez atlīdzī-

bas Tērvetes novada domes īpašumā biedrības 
“Skaties tālāk” kustamo mantu, kas nododama 
Tērvetes novada Sociālajam dienestam bez-
atlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku tās  
Nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai. 
Dome lēma, ka Sociālais dienests turpmāk no-
drošinās tam nodotās kustamās mantas uztu-
rēšanu un  ar to saistītos izdevumus.

 y Dome apstiprināja ar 2018. gada 1. aprīli  mak-
sas pakalpojumu izcenojumus  Augstkalnes 
pagasta atbalsta centrā.

Par nekustamajiem īpašumiem
• Domes sēdē tika pieņemti pieci lēmumi par 

nekustamo īpašumu “Jauntišas” (Tērvetes 
pagasts, Kroņauce), „Ielejas” (Bukaišu 
pagasts), “Aveni” (Tērvetes pagasts), “Krēdiņi” 
(Augstkalnes pagasts) un “Sidrabes” 
(Augstkalnes pagasts) sadalīšanu, nosaukuma 

un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. Visu 
īpašumu atdalītajām vienībām tika noteikts 
viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

• Tērvetes pagasta zemnieku saimniecības 
“Strazdi” piederošai jaunbūvei Tērvetes 
novada dome piešķīra adresi: „Ozolkroņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

• Deputāti pieņēma pozitīvu lēmumu par zemes 
nomas līgumu pārjaunošanu par Tērvetes 
novada pašvaldībai piekritīgiem zemes 
īpašumiem Tērvetes pagastā.

Par atvaļinājuma piešķiršanu
Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai 
Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no 2018. 
gada 9. aprīļa  līdz 2018. gada 15. aprīlim.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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



Izglītība Dome informē

 turpinājums no 1 lapp. 

Tradicionāli talkosim arī LVM 
dabas parkā Tērvetē

Lielās Talkas neatņemama 
sastāvdaļa ir Tērvetes novada 
iedzīvotāju piedalīšanās 
LVM dabas parka Tērvetē 
sakopšanā un labiekārtošanā. 

Informējam, ka arī šogad 
Tērvetes novadā deklarētajiem 

iedzīvotājiem būs iespēja līdzdarboties LVM dabas 
parkā Tērvetē Lielās talkas ietvaros. 

Informācija par talkas datumiem un 
darāmajiem darbiem sekos no š.g. 16. aprīļa 
un būs pieejama Tērvetes novada domē (63726012, 
28389997), Augstkalnes pagasta pārvaldē 
(29336951), Bukaišu pagasta pārvaldē (29101952), 
Tērvetes pagasta pārvaldē (22443406). 

Tērvetes sila saime
PIEDALIES TALKĀ!

UN RŪPĒJIES PAR VIDI KATRU DIENU!

Par darba dienas pārcelšanu
Saskaņā ar 2017. gada 25. aprīļa Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 211 “Par darba 
dienu pārcelšanu 2018. gadā” tiek pārcelta 
darbadiena.
No pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, 

uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.
Informējam iedzīvotājus,
ka šie noteikumi ir attiecināmi uz 

pašvaldības, pagastu pārvalžu un izglītības 
iestāžu darba laiku. Pamatojoties uz 
2013.  gada 28. marta Tērvetes novada 
domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikuma 12.1.1. 
apakšpunktu, tiek noteikts - 

2018. gada 21. aprīlī darba laiks bez 
pusdienas pārtraukuma no 8.00-16.00. 

Tērvetes novada dome

Tērvetes novada dome
ATKĀRTOTI AICINA IEDZĪVOTĀJUS, kas

KOMUNĀLO MAKSĀJUMU
un NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

rēķinus saņem vai vēlas saņemt Jūsu 
norādītajās e-pasta adresēs,

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

izsakot vēlmi saņemt iepriekšminēto 
maksājumu aprēķinus Jūsu norādītajā 
e  – pasta adresē. Par abiem maksājumiem 
rakstāms viens iesniegums, kas  apliecināts ar 
parakstu un adresēts Tērvetes novada domei. 
Informējam, ka iesniegumus skenētā veidā, 
kur redzams personas paraksts, var sūtīt uz 
e – pasta adresi: tervetesnd@tervetesnd.lv 

Tērvetes novada dome

Cien. Tērvetes novada 
iedzīvotāji! Ne vēlāk kā līdz 

2018. gada 1. maijam
lūdzam visus privātmāju īpašniekus, 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus 
un īrniekus Tērvetes novada domē vai 

pagasta pārvaldē iesniegt ūdens skaitītāja 
nomaiņas akta vienu eksemplāru!  

PERSONĀM, KAS NEVARĒS PĒC 1. MAIJA 
UZRĀDĪT AKTU PAR VERIFICĒTU ŪDENS 
SKAITĪTĀJU, patērētais ūdens daudzums tiks 
aprēķināts atbilstoši 2017. gada 29. jūnija Tērvetes 
novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 11 
“Sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā”, 
kas paredz ūdens patēriņa normu – daudzdzīvokļu 
ēkās 3m3 uz cilvēku, savrupmājās – 7m3 uz cilvēku. 

Inese Dzene,
Komunālā dienesta nodaļas vadītāja 

UZMANĪBU!
Ar 2018. gada 8. aprīli tiks mainīta 
sadzīves atkritumu izvešanas diena 

Tērvetes novada klientiem.  
Turpmāk tā būs svētdiena nevis, kā līdz 

šim, trešdiena. Pēdējo reizi sadzīves atkritumi 
pēc iepriekšējā grafika tika izvesti š. g. 28. 
martā. Stājoties spēkā jaunajam sadzīves 
atkritumus izvešanas grafikam, sadzīves 
atkritumu konteineram izvešanas dienā jābūt 
pieejamam no plkst. 9:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties 
ar SIA “Eco Baltia vide” rakstot mums 
e-pastu  tervete@ecobaltiavide.lv   vai zvanot 
pa tālr. 8717. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām,
SIA “Eco Baltia vide”

Jelgavā Zemgales skolu gaišākie prāti piedalījās 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Š.g. 23. martā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) galvenajā mītnē – Jelgavas 
pilī notika Zemgales skolēnu reģionālā zinātniski 
pētniecisko darbu 9. konference. 

Pirmo reizi to organizēja LLU, tāpēc pilsētās 
un novados uz konferenci izvirzīto labāko darbu 
vērtēšanā un recenziju sagatavošanā piedalījās 
LLU mācībspēku un zinātnieku. “Zinātniski 
pētniecisko darbu izstrāde ir skolēnu pirmie 
nopietnie soļi pētniecībā un patstāvīgā jaunu 
zināšanu ieguvē, kas vēlāk ļauj sekmīgi konkurēt 
plašajā darba tirgū,” uzsvēra LLU rektore Irina 
Pilvere.

Konferencē piedalījās 215 skolēni, kuri mācās 
no 9. līdz 12. klasei, un 21 sekcijā aizstāvēja 186 
zinātniski pētnieciskos darbus. 

Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolu 
pārstāvēja divi 11. klases jaunieši – Ivo Čižauskis 
ar darbu “Skaņas skaļums Augstkalnes vidusskolas 
pasākumos” un Endijs Andersons ar darbu 
“Komiksa popularitāte pasaulē un Latvijā”. Īpaši 
veiksmīgi tika atzīmēts Endija darbs, kas Mākslas 
sekcijā, kur tika prezentēti 14 darbi, no 80 
iespējamajiem punktiem ieguva 75 punktus. Šāds 
vērtējums Endijam deva tiesības darbu prezentēt 

Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē, 
kas norisināsies Rīgā 20. un 21. aprīlī. Veiksmes 
gadījumā Endijs var pretendēt uz iespēju studēt 
LLU ārpus konkursa valsts finansētajās studiju 
vietās.

Pats Endijs atzīst, ka vislielākais gandarījums 
ir par to, ka teju visi no 14 jauniešiem ir mācījušies 

Mākslas skolā, 
bet viņam nav 
tādas pieredzes. 

S a v u k ā r t , 
skolas kolektīvs 
atzīst – Endijs 
mākslas jomā 
ir talantīgs, par 
ko liecināja viņa 
darbi, kas bija 
izstādīti skolā, 
personālizstādē.

V ē l a m 
veiksmi!   

Inita Roze,
izglītības darba 

koordinatore

Augstkalnes vidusskolas skolēns 
Modris Zvejs gūst godalgu 
Skaļās lasīšanas konkursā

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) pagājušā 
gada septembrī izsludināja Latvijā pirmo reizi - 
Skaļās lasīšanas konkursu.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu 
literatūras centrs šādi vēlas pilnveidot un sekmēt 
bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt 
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī 
veicināt lasīt prieku.  

Skaļās lasīšanas konkurss norisinājās soli pa 
solim. Pirmais posms tika aizvadīts pašvaldības 
mērogā.  

Tērvetes pagasta bibliotēkas vadītāja 
Vēsma Upīte (no kreisās), Guntis Krastiņš un 

Modris Zvejs
 

Šajās kārtā piedalījās Augstkalnes vidusskolas 
6. klases skolēns Modris Zvejs un Annas 
Brigaderes pamatskolas 5. klases skolēns Guntis 
Krastiņš. No pagājušā gada septembra līdz 
decembrim abi zēni cītīgi gatavojās gan konkursa 
pirmajai kārtai, gan reģiona pusfinālam, kas 
notika Dobeles novada bibliotēkā, kur konkursa 
dalībnieku sniegumu vērtēja četri žūrijas locekļi. 
Žūrijas priekšsēdētāja bija mūsu novadniece, 
rakstniece un dzejniece Inese Zandere. 

Noslēgumā visi dalībnieki saņēma diplomus 
un piemiņas dāvaniņas. Pēc žūrijas vērtējuma 
apbalvoja trīs labākos dalībniekus. Diplomu 
par godam nopelnītu 3. vietu Dobeles reģiona 
Skaļās lasīšanas konkursā saņēma Augstkalnes 
vidusskolas skolēns Modris Zvejs, kurš pārstāvēja 
Tērvetes bibliotēku. Modris lasīja fragmentu 
no Valda Rūmnieka grāmatas “Lāčplēsis. 
Atgriešanās”.   

Vēsma Upīte,
 Tērvetes pagasta bibliotēkas vadītāja 

TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” piedalījās 
Karlīna Veide no Augstkalnes vidusskolas

Savā pieredzē dalās Augstkalnes vidusskolas 
12. klases skolniece Karlīna Veide: “Šogad viss 
mainījās 7. martā, jo devos uz LTV1 studiju, lai 
ierakstītu 12. klašu 1. pusfināla epizodi spēlei 
„Gudrs, vēl gudrāks. Tas bija ļoti īpašs notikums, 
jo šai spēlei biju pieteikusies jau 4 gadus, taču man 
netika dota iespēja piedalīties. Pateicoties dažu 
cilvēku ieteikumiem, šajā gadā man tomēr izdevās 
nokļūt līdz spēles ierakstam.  

Mani atbalstīja mana klase un skolotāja 
Guntra Engelsone. Par to es saku viņiem lielu 
PALDIES!

Spēlē bija 4 kārtas, es tiku līdz trešajai kārtai, 
kas, pēc manām domām, ir ļoti liels sasniegums. 
Pirmajā kārtā, atbildot ar jā vai nē, es ieguvu 6 
no 10 punktiem. 2. kārtā, sacenšoties ar pārējiem 
7 dalībniekiem, pareizi atbildot ar kādu no 3 
iespējamajām atbildēm, atkal spēju savākt 6 

punktus no 16 iespējamajiem. 3. 
kārta man nebija veiksmīga, bet 
vismaz atbildot daļēji pareizi uz 
pēdējo jautājumu, ieguvu veikala TOP 
sagādāto mini balvu. Lai arī spēli 
beidzu 4.vietā, tas mani nesarūgtināja,  
jo gūtā pieredze šādā erudīcijas spēlē ir 
ļoti nozīmīga. 

Liels paldies šī konkursa 
organizatoriem! Spēli var noskatīties 
Latvijas Televīzijas mājaslapā sadaļā 
Gudrs, vēl gudrāks.”   

Karlīna Veide,
Augstkalnes vidusskolas 12. klases 

skolniece

Annas Brigaderes pamatskolas skolēni piedalās putnu 
būrīšu sakopšanas darbos LVM dabas parkā Tērvetē

Jau astoto gadu Tērvetes novada skolēni agrā pavasarī dodas uz LVM dabas parku Tērvetē, lai 
tīrītu pirmo pavasara vēstnešu – putnu – būrīšus. Ornitologi secinājuši, ka dabas parkā mājo trešā daļa 
Latvijas savvaļas putnu sugu. Atliek tikai priecāties, ka ap 120 dažādu dziedoņu pieskandina vienu no 
iecienītākajiem dabas parkiem Latvijā. 

Šogad par putnu draugiem kļuva Annas Brigaderes pamatskolas 6. un 8. klases skolēni, skolotājas 
Sandra Geislere un Gita Čigāne, dodoties tīrīt mazo lidoņu mājokļus gan parka vēsturiskajās vietās – Iršu 
dārzā, Anneles Tēva kalnā un Staburaga apkaimē –, gan salīdzinoši jaunajās tematiskajās daļās – Rūķīšu 
mežā, Sprīdīša takā un nelielā purviņa teritorijā. 

Skolēni ne tikai tīrīja teju simts jau izliktos būrīšus, atbrīvojot tos no sūnām, priežu mizu plāksnītēm, 
kāpuriem un citas pērno gadu iedzīves, bet laika zoba sagrauzto vietā izvietoja 14 jaunus. Arī šajā 
gadījumā jaunieši lika lietā modernās tehnoloģijas – ar viedtālruņa palīdzību noteica debespuses, lai 
jaunās putnu mājas skreja atrastos uz austrumiem. Parka vides izglītības speciālistes Inaida Jagučanska 
un Inese Namniece palīdzēja skolēniem ne tikai saprast, kā pareizi izlikt būrīti, bet arī noteikt, kādi 
putniņi dzīvojuši jau izvietotajās mājiņās. Izrādās, ka galvenā pazīmē, nosakot putnu sugu, – atstātās 
mazo dziedoņu oliņas.  

      Apsekojot putnu būrīšus, skolēni 
cītīgi veica atzīmes darba lapās. Visi  
kopā noskaidroja, ka mušķērāji, zīlītes 
un dzilnīši bijuši aktīvākie mājiņu 
īrnieki. Bija arī kāds īpaši interesants 
atradums - vienā putnu mājiņā 
jaunieši ieraudzīja vardi. Kā tā 
iekļuvusi būrīti? Skolēniem bija 
vairākas versijas, bet šis fakts tā arī 
palika kā neatminama mīkla.  

Rezumējot agrā pavasara dienu 
mežā, Daniela no 8. klases secināja: 
“Man patika darbs parkā. Bija 
interesanti, jo varēja ieskatīties, kas 
būrītī atrodas.” Savukārt Kristaps 
atzina: “Katru gadu braucu tīrīt 

būrīšus. Biju priecīgs, ka varēju palīdzēt parka mazajiem čivinātājiem”.
Šis ļoti derīgais darbs pagarina būrīšu izmantošanas laiku, jo mazie putni – zīlītes, melnie mušķērāji 

– mājiņas netīra, bet būvē jaunu ligzdu virsū vecajai. Tādējādi pēc vairākiem gadiem būrītis ir pilns ar 
ligzdu materiāliem. Ligzda, kas uzbūvēta virs vienas vai vairākām vecajām ligzdām, ir vieglāk sasniedzama 
ligzdu postītājām – caunām. Cilvēkiem, kuri palīdz sarūpēt piemērotas ligzdošanas vietas, putni parādā 
nepaliek – barojot savus mazuļus, iznīcina milzīgu skaitu koku kaitēkļu.

Liels paldies skolēniem un pedagogiem par atsaucību, kā arī parka darbiniekam Viktoram Erdmanim 
par tehnisko atbalstu!   

Lilita Kauste,
LVM dabas parka Tērvetē informācijas centra vadītāja

Lai uzsāktu komplektēt pirmsskolas izglītības 
grupas un vispārizglītojošās klases 2018./2019. 

mācību gadam un plānotu mācību līdzekļu iegādi, 

aicinām vecākus 

līdz 2018. gada 30. aprīlim 
pieteikt bērnus mācībām Tērvetes 

novada izglītības iestādēs:
 

Augstkalnes vidusskolā 
•y 3–4 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupās,
•y 5- gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupā,
•y 6 - gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupā, 
•y mācībām 1.klasē. 

Papildus informācija pa tālruni 28810599 
(direktore Ieva Krūmiņa).  

 

Annas Brigaderes pamatskolā
•y 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības 

grupās „Sprīdītis”,
•y mācībām 1. klasē, 
•y Cien. Vecāki! Aicinām Jūs 2016. un 2017. 

gadā dzimušos bērnus reģistrēt uzņemšanai 
rindā pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”.
Papildus informācija pa tālruni 29375571 

(direktors Aldis Tisenkopfs), 29967303 (PIG 
“Sprīdītis” metodiķe Linda Kudule)

 

Līdz š.g. 20. aprīlim aicinām vecākus pieteikt 
savus bērnus PIG “Zvaniņi” un PIG “Sprīdītis” 
VASARAS GRUPU KOMPLEKTĒŠANAI.  



Izglītība Soli  tuvāk

KULTŪRAS AFIŠA
26. aprīlī pl. 19.00
Bukaišu tautas namā 
Nacionālā kino centra programmas “Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei” Ivara Selecka 
dokumentālā filma – “Turpinājums” 
Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka 
filma par pieciem bērniem no dažādiem Latvijas 
novadiem, kas mācās pirmajā klasē. Filma 
“Turpinājums” ir pirmā daļa no ieplānotā 
ilgtermiņa kino vērojuma par pieciem Latvijā 
dzimušiem bērniem. Filmu cikla mērķis ir 
atgriezties pie pirmās filmas varoņiem ik pēc 
septiņiem gadiem un dokumentēt viņu dzīves 
gājumu līdzi laikam.
Ieejas maksa – EUR 1,- 
Interesentu ievērībai – Tērvetes novadā filma tiek 
demonstrēta tikai Bukaišos.

30. aprīlī no pl. 19.00
LVM dabas parkā Tērvetē
Valpurģu nakts
Šajā gadā Tērvetes silā Valpurģu nakts būs īpaša 
– ar jubilejas pavasara pērkona dārdiem tieši šai 
dienā tiks atklāta Dabas parka Tērvetē 60. darba 
sezona. Pirmie pērkona dārdi Mijkrēšļa stundā 

pl.19.00 atskanēs Rūķīšu mežā, savukārt no 
pl. 21.00 līdz pusnaktij tie turpināsies Pasaku 
mežā un Atrakciju laukumā. Uz pasākumu 
aicinām līdzi ņemt lukturīšus un pavasarīgu 
noskaņojumu. Uz tikšanos mežā!

4. maijā pl. 18.00
pie Tērvetes pilskalna ŪSIŅI kopā ar folkloras 
kopu “Ceļteka” 
Zīmīgi – šogad  aicinām pie Ūsiņdienas 
ugunskura tieši 4. maijā, kad svinam Baltā 
galdauta svētkus. Mūsu vēlme un prasme 
uzturēt dzīvas senču iedibinātās tradīcijas, svinēt 
gadskārtu svētkus – ir viena no dāvanām , ko 
varam pasniegt Latvijai simtgadē. Baltu galdautu 
klāsim arī pilskalna pakājē.
Ūsiņos pie ugunskura pulcējas ne tikai 
pieguļnieki, bet arī citi ļaudis, lai daudzinātu 
Ūsiņu ar dziesmu, deju un pieguļnieku mielastu. 
Latviešu gadskārtu svinībās Ūsiņi ir mīļi gaidīta 
diena. Ūsiņš ir Saules zirgu braucējs. Atnākdams 
tas atnes zaļu zāli, kokiem lapas, bet galvenais viņš 
ierodas, lai vasarā rūpētos par zirgiem.   

Informāciju apkopoja
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

4. maijā - Baltā 
galdauta svētki
 Aicinām novada iedzīvotājus turpināt 2016. 

gadā uzsākto Baltā galdauta svētku tradīciju par 
godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – 
savā ģimenē, pagalmā, draugu lokā vai darba 
kolektīvā svinēt šo dienu. Aicinām nebaidīties 
būt radošiem šīs dienas norišu īstenošanā. 
Iespējams, kādā sētā tieši šogad tiks iestādīta 
liepa  par godu valsts simtgadei. 
 4. maijā apritēs gads, kopš Augstkalnē un 

Bukaišos sakņojas akcijas  “Apskauj Latviju!”  
ietvaros stādītie simtgades ozoli, simboliskā 
Latvijas garīguma sardze. Apciemojiet tos 
4. maijā! Tērvetes novadā ir vēl kāds ozolu 
stāsts, kuram šogad “rakstīsim” turpinājumu. 
Augstkalnē akcijas “Ozola stāsts” ietvaros  
2015. gadā tika dēstītas ozolzīles. Spītējot 
dažādiem apstākļiem , izauguši mazi ozoliņi. 
Šogad tie ceļos uz savām jaunajām mājām - 
tiks iestādīti dažādās Tērvetes novada vietās. 

 Šogad – Latvijas simtgadē – Latvijas valsts 
simtgades birojs rosina svinēt šo dienu 
Brīvības zīmē, svinēt iespējas, ko brīvība 
sniedz pašiem, svinēt kopā ar cilvēkiem, kas 
to nosargājuši. Tieši tāpēc aicinām novada 
iedzīvotājus iesaistīties izstādes “ Mana  
brīvība ” veidošanā!
Dažādu paaudžu cilvēkiem vārds “brīvība”  

saistās ar dažādām lietām – lādē slēpts un 
gadiem sargāts  sarkanbaltsarkans karogs, pirmā 
Ziemassvētku mantiņa, Atmodas laika avīze, 
Dziesmu svētku nozīmīšu kolekcija, vecāsmātes 
glītrakstīšanas burtnīca un tml. Pastāstīsim ar šo 
izstādi par brīvības sajūtu mūsos pašos.

Eksponātus izstādei gaidīsim Tērvetes novada 
KN līdz 23. aprīlim. Ja nepieciešams, aizbrauksim 
tiem pakaļ. Kontakttālrunis – 26413219 (Ineta).

Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Annas Brigaderes pamatskolas 
skolnieces Alīnas Pčolkas 
veiksmes stāsts

Klusajos ziemas mēnešos Annas Brigaderes 
pamatskolas 8. klases skolniece Alīna Pčolka 
daudz laika veltīja tam, lai mūzikas skolotāja 
Artūra Reinika vadībā sagatavotos Auces, Dobeles 
un Tērvetes novadu mūzikas olimpiādei, kurā bijā 
jādemonstrē savas iemaņas, prasmes un zināšanas  
teorijām, solfedžo, dziedāšanā un skaņdarba 
kompozicijā. 

Nopietnais darbs vainagojās ar patīkamu 
gandarījumu – Starpnovadu mūzikas olimpiādē 
pārliecinoši tika iegūta 1. vieta, kopsummā iegūstot 
101,8 punktus, kas bija par 15 punktiem vairāk kā 
2. vietas ieguvējam.

Šāds sasniegums Alīnai deva tiesības startēt 
Zemgales reģiona skolu jauniešu mūzikas 
olimpiādē, kur nācās mēroties zināšanās un 
prasmēs ar mūzikas novirziena Jelgavas 4. 
vidusskolas jauniešiem. Rezultātā – izcīnīta 
godpilnā 3. vieta un Atzinības raksts par labāko 
oriģinālkompozīciju mūzikā. 

Alīna savu sniegumu demonstrēja arī Tērvetes 
novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņu 
koncertā – skatē “Ejam sauli ritināt!”.

Paldies par sasniegto Alīnai Pčolkai, viņas 
vecākiem un mūzikas skolotājam Artūram 
Reinikam!   

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Jau tuvāk Dziesmu un Deju svētkiem
Š.g. 10. martā Tērvetes amatierteātris “Trīne” 

piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku amatierteātru iestudējumu skatē 
“Gada izrāde 2017” ar Ādolfa Alunāna lugas 
“Skolotāja tupeles” iestudējumu. Skates rezultāti 
noteica, vai kolektīvs kļūs par Dziesmu un Deju 
svētku dalībnieku.

Žūrijas vērtējums par kolektīva sniegumu – 1. 
pakāpes diploms (40 punkti). Tas apliecināja, ka 

arī tērvetnieki būs to 29 teātru kolektīvu skaitā, kas 
ar šo iestudējumu priecēs Dziesmu un Deju svētku 
pasākumu apmeklētājus Vērmanes dārzā.

Savukārt 17. martā “Trīne” piedalījās Gunāra 
Priedes teātra festivālā “Pie mums martā” Lielvārdē, 
kā ietvaros piedāvāja Elīnas Zālītes lugas “Rudens 
rozes” iestudējumu, par kuru atzinīgus vārdus 
saņēma no žūrijas, kā sastāvā bija kinorežisors 
Jānis Streičs, dramaturgs Jānis Jurkāns, režisore un 

scenogrāfe Taiga Kalvišķe.
Aprīļa mēnesī 

reģionālās skates ir 
Jauktajam korim “Tērvete”, 
Jauniešu un Vidējās 
paaudzes deju kolektīviem 
“Avots” un Bukaišu 
senioru deju kolektīvam 
“Vārpa”. Turam īkšķus 
par kolektīvu sniegumu 
skatēs, lai arī viņi tāpat kā 
teātra kolektīvs kļūtu par 
Dziesmu un Deju svētku 
dalībniekiem.   

Ineta Strazdiņa,
Dziesmu un Deju svētku 

koordinators Tērvetes novadā 

Radām, rodam un radīsim iedvesmu Tērvetē
Ik gadu, kad mijas ziema ar pavasari Tērvetes 

kultūras namā tiekas mūsu novada iedzīvotāji, kas 
radoši darbojas gan pulciņos un kolektīvos, gan 
individuāli. Šogad, turpinot tradīciju, pasākumā 
“Rodi iedvesmu Tērvetē” bija iespēja gan iegādāties 
novada mājražotāju gardumus, gan apskatīt radošo 
darbu izstādi, ka arī noskatīties amatiermākslas 
kolektīvu koncertu. Šī diena ir iespēja iepazīt, kā 
un kādi pulciņi un kolektīvi darbojas novadā. Tā 
ir iespēja iepazīt mūsu novada cilvēkus, kas atrod 
laiku radošajai darbībai, uzdrošinās realizēt savas 
idejas un dalīties ar tām. Prieks, ka arī šogad 
pasākumu kuplināja jauni tā dalībnieki. 

Tērvetnieka Kaspara Blūma koka izstrādājumus 
iepazinām pirmo reizi Ziemassvētkos Labrenča 
tirgū. Viņa darinājumu klāsts kļuvis plašāks. 
Kasparam ir padomā jaunas vēl realizējamas 
idejas, ir tapuši arī vairāki pasūtījuma darbi.

Savdabīgu koka izstrādājumu klāstu piedāvāja 
apskatei bukaišnieks Jānis Šitka. Jānis savu 
radošumu izpauž ne tikai radot koka figūras. Rūķu 
figūras ir tapušas citā tehnikā un tos droši var 
izvietot dārzā vai pie mājas.

Pasākuma apmeklētāji varēja vērot, kā 
Olitas Kvedaras rokās papīra loksnītes pārvēršas 
ziedlapiņās, izmantojot kvilinga tehniku. 
Interesenti klātiene varēja apskatīt šajā tehnikā 
darinātos apsveikumus. 

Iedvesmu, par to, kā idejas pārtop realitātē, 
bija tās dienas viens no stāstiem. Mūsu iedvesmas 
pavasaŗī viesojās rokdarbnieku kopa “Paukers” 
no Kurzemes puses, Ventspils novada Ances 
pagasta. Tērvetes biedrība “Tērvetes mājražotāji 
un amatnieki “ divas reizes ir pabijuši Ancē šīs 
rokdarbnieku kopas izlolotā pasākumā, kurā 
pulcējas dažādi amatnieki. 

Ances rokdarbnieki  pie mums viesojās pirmo 
reizi, ciemkukulī atvedot savu veikumu – cimdu 
izstādi “Simts cimdu pāri Latvijas simtgadei”. 
Izstāde kultūras namā bija skatāma vairākas 
nedēļas, tā iepriecinot plašu skatītāju loku ne tikai 
no Tērvetes novada, bet arī no tālākām vietām.

Šī pasākuma pamatideja – atklāt, iepazīt, 
ieinteresēt un rosināt darboties – ir palikusi 
joprojām nemainīga. Mēs varam būt patiesi lepni, 
ka mūsu mazajā novadā ir šādi ļaudis. Tērvete ir 
viena no daudzajām vietām, kur sākas Latvija 
ikvienam no mums – mūsu mājas, kuras krāšņākas 
darām būdami radoši. Mēs radām Latviju. Mūsu 
cilvēku darboties griba, radošums, drosme realizēt 
savas idejas varētu būt viena no tām skaistajām 
dāvanām, ko dāvāt varam mūsu Latvijai simtgadē!  

Paldies par atsaucību ikvienam, kurš 
ļāva savu veikumu skatīt plašākai publikai –

 Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN

Kultūras pasākumu organizatore

Aizvadīts Žetonu vakars 
Augstkalnes vidusskolā

Š.g. 2. martā Augstkalnes vidusskolas Žetonu 
vakarā pulcējās 12. klases jaunieši, viņu vecāki un 
skolas darbinieku kolektīvs. Tas bija mirklis, kad 
īsi pirms eksāmeniem 12. klases jaunieši vēlējās 
pateikt paldies pedagogiem, saviem vecākiem un 
pašvaldībai par ieguldīto darbu sevis izglītošanā. 
Tieši tā viņi apliecināja savu gatavību uzsākt 
eksāmenu sesiju, lai godam absolvētu Augstkalnes 
vidusskolu. 

Kā patīkams pārsteigums šajā vakarā bija 
12. klases kolektīva tradicionāli sagatavotais 
priekšnesums – Māras Jakubovskas darba “Tikai 
tu…” iestudējums, kurā jaunieši talantīgi un 
veiksmīgi izspēlēja Lielvārdes kalpones Emīlijas 
Kuģenieces un Rembates barona Henriha fon 
Rautenfelda dzīves motīvus, kas izteikti darba 
autores vārdos “…laime ir ceļš uz mērķi pat tad, ja 
tas nav sasniegts.”

Esmu pārliecināta, ka 12. klases jaunieši savā 
izlaidumā jutīsies laimīgi, jo viņi būs sasnieguši 
savu mērķi, ko izvirzīja jau 10. klasē, - veiksmīgi 
nokārtojuši vidusskolas noslēguma eksāmenus un 
būs gandarīti par paveikto. Lai izdodas sasniegt 
mērķi! Uz tikšanos izlaidumā!  

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Jāņa Šitkas darbi

Informē Lauku atbalsta dienests
Š. g. 11.aprīlī sākas pieteikšanās 2018. gada 

Valsts un ES platību maksājumiem, kas ilgs līdz 
22. maijam. Šis datums ir pēdējā diena, kad var 
pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta 
apjoma samazinājuma. 

LAD klientiem, kam nepieciešamas 
konsultācijas EPS lietošanā, laipni aicināti vērsties 
Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, 
Jelgavā, Dobeles ielā 41a, tālrunis uzziņām 63022232. 
Laika posmā no 7.–22. maijam LAD konsultanti 
sniegs atbalstu Dobeles novada pašvaldības telpās, 
Dobelē, Brīvības ielā 15, 1. stāvā no plkst.8.00–17.00. 
(pusdienas laiks no 12.00–13.00)

Tērvetes novadā palīdzība EPS lietošanā 
pieejama pie Tērvetes novada lauku attīstības 
konsultantes – Augstkalnes pagasta pārvaldē  
pirmdienās no plkst.14.00–17.00, Bukaišu 
pagasta pārvaldē trešdienās no plkst.9.00–14.00. 
Pārējā laikā konsultācijas pieejamas Tērvetes 
novada pašvaldības telpās un Tērvetes pagasta 
pārvaldes telpās Kroņaucē, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 26352751, e-pasts: monta.mantrova@
llkc.lv   

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Teātra festivālā Lielvārdē kopā ar žūriju


