
Baltā galdauta svētkos svinam Latviju 
Ceturtais maijs ir jaunākā valsts svētku diena 

Latvijas vēsturē. Baltā galdauta svētki kopš 2016. 
gada ir jaunas tradīcijas pieteikums 4. maijam – 
Latvijas otrajai dzimšanas dienai jeb datumam, 
kurā pirms 28 gadiem tika pieņemta deklarācija 
par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 

Šogad ikvienu aicinājām apciemot gadu 
atpakaļ stādītos Latvijas pierobežas simtgades 
ozolus Augstkalnē un Bukaišos, turp devās arī 
novada domes un jauniešu pārstāvji. 

Pērn stādīto Latvijas 100 - gades ozoliņu sirsnīgi sveicām 
mūsmājās pirmajā dzimšanas dienā.

Šajā dienā uzmanības centrā bija ne tikai šie 
sazaļojušie ozoli, jo šī gada svētkus Tērvetes novadā 
svinējām turpinot mūsmāju īpašo Ozolu stāstu. 
Tas aizsākās 2015. gadā, kad Tērvetes novads 
atsaucās mūziķa Kārļa Kazāka un TV producenta 
Ata Baloža aicinājumam dēstīt ozolzīles, lai jauno 
ozoliņu stādi turpmāko gadu laikā tiktu iestādīti 
teju ikvienā Latvijas lauku sētā. Valsts simtgades 4. 
maijs tagad ir īpašs datums vairākās mūsu novada 
sētās, jo tajās šajā dienā tika stādīti mūsu novadā 
no ozolzīlēm izaugušie mazie ozoliņi.

Diena bija emocionāli piepildītu mirkļu pilna. 
Mēs sajutāmies gaidīti ikvienā vietā. Sajutāmies 
īpaši līdz ar sētas saimniekiem, jo bijām liecinieki 
tik nozīmīgam brīdim – kad sākas viņu stāsts. 

Visi ceram, ka mazais ozoliņš pēc gadu desmitiem būs 
tikpat kupls un ražens kā teju pirms 100 gadiem lauku 

sētā “Amatnieki” Aigara Liepiņa tēva dēstītais ozols, 
ar kuru saime īpaši lepojas.

Katrā vietā, kur iebraucām,  mazos ozoliņus 
stādot apmīļoja daudzi roku pāri un kas ir pats 
skaistākais, tās bija arī bērnu rociņas. Lai izraktu 
bedri, lietā tika liktas dažāda izmēra lāpstas, 
būtiska bija ikviena iesaistīšanās procesā. 

Iespējams, ka šie mazuļi pēc gadu desmitiem būs 
Sanatorijas mājas Ozoliņa stāsta turpinātāji.

Zemnieku saimniecībā “Ausekļi” mazās rokas mīļi 
apskāvušas stādiņu, jo mazuļi bija nopietni gatavojušies 

šim vēsturiskajam brīdim un lieliski saprata, 
kādēļ tieši šodien viņi dēsta ozoliņu.

Vairāku ģimeņu sētās tagad būs savs Ozola 
stāsts, ko stāstīt bērniem, mazbērniem un viesiem. 

Zemnieku saimniecībā “Pļaviņas’’ mazais ozoliņš iegulst 
saimnieka Toma Buķevica rokās, bet rakstiskā liecība tiek 

nodota turpmākā stāsta veidošanai saimnieces rokās.
Nevarēja nepamanīt, ka lēmums stādīt šos 

ozolus bijis pārdomāts, ar skatu tālajā nākotnē, kad 
koka zaru paēnā jau sēdēs vairākas paaudzes. 4. 
maija stādītie ozoli kļūs ne tikai par Latvijas, bet arī 
Tērvetes novada nākotnes aculieciniekiem. Stāsts 
turpināsies un nepazudīs, ja vien mēs to veidosim 
un stāstīsim.

Ozolu stāsts vijās cauri visiem trim pagastiem 
un šajā dienā noslēdzās Bukaišos pie Tautas nama, 
kur pagasta ļaudis bija pulcējušies Baltā galdauta 
svētkiem. Folkloras kopas “Ceļteka” dziesmas 
stiprināts arī Bukaišos tika iestādīts mazais ozoliņš. 
Pa dziesmai tika arī par godu šiem svētkiem 
jauniestādītajai liepai un simtgades ozolam, 
kas zaļo Bukaišos no pagājušā gada 4. maija. 
Skaidrītes Urbānes stāstījums aizveda pasākuma 
apmeklētājus firsta Līvena laikos, uzburot ainas 
par veco parku, kurš šobrīd saulē gozējas arī 
jaunais pašu roku darināts koka soliņš.  

Baltais galdauts un svētki, kuros vēlamies būt kopā – 
tas mūsu spēks un vienotība. 

Pašu ceptu maize un citi pašu gatavoti gardumi 
svētku galdā, rokdarbnieču gobelēns – ikkatrs no 
šiem elementiem dienu padarīja par īpašāku kā 
citas.  

Nozīmīgs bija vēl kāds stāsts, kurš rada savu 
turpinājumu tieši šajā dienā. 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika šajā 
dienā izpildīja pirms gada dotu solījumu ‒ tieši viņa 

palīdzēja Tautas nama “Lidoņi’’ vēsturiskajam karogam 
atgriezties atpakaļ savās mājās.

Pabijis plašajos pasaules ceļos, “Lidoņu“ mājās 
atgriezās Herberta Cukura ģimenes saudzīgi 
glabātais karogs. Tikko tas bija atritināts, vēja 
pūsma, kā sveikdama ar atgriešanos, iedrošināja to 
plīvot plaši un brīvi. 

Lūk, kādi stāsti šī gada Baltā galdauta svētkos 
tika izstāstīti mūsu novadā un tie katrs ir par 
mums.

Novēlam, lai ikvienam no jums veidotos 
savas šīs dienas tradīcijas, savi stāsti, kas vītos 
cauri gadiem un sakuplotu līdz ar simtgades 
ozoliem! Lai mums ir sava stiprā ozolu audze, 
kur smelties spēku dzīves turpinājumam!   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Š. g. 2.jūnijā pl. 15.00
TĒRVETES BRĪVDABAS ESTRĀDĒ

BĒRNU SVĒTKI
Jūs priecēs radošā aģentūra “Pasaku nams”.

Pasākuma ietvaros notiks
PIRMAIS MAZO TĒRVETNIEKU 

SALIDOJUMS.
Aicinām Mazos Tērvetniekus piedalīties 

svētku gājienā 
(pulcēšanās estrādes laukumā pl. 15.00)

Svētku īpašie viesi - Latvijas Bērnu fonda 
pārstāvji 

Svētdien, 13. Maijā, Mātes dienā 

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt 
par rūpju sudrabu ap manu mūžu!
Paldies, ka bēdu proti klusi salocīt
un gaišu smaidu dienai apkārt vīt!

neaizmirsīsim pateikt paldies savām 
mammām, jo katram mums viņa ir 
tikai viena, vismīļākā, vislabākā un 

visjaukākā. Tieši viņa vienmēr zināja, 
kad mums ir tik nepieciešama, tieši viņa 
lika mums noticēt, ka mēs varam izdarīt 

to, par ko sapņojam.
Aizbrauksim ciemos vai piezvanīsim 
viņai, pasacīsim kādu mīļu vārdu, 

samīļosim vai vienkārši pasmaidīsim, jo 
viņas smaids rodas no mūsu smaida.

Lai katrai mammai šī 
diena ir īpaša!

Tērvetes novada dome

Labdien Jūsmājās!
Aprīļa mēnesis straujiem soļiem mūs ir ievedis 

pavasarī, kad sākam īstenot ziemas periodā 
plānotos darbus. Tie šobrīd vairāk saistās ar 
infrastruktūras sakārtošanu.  

Intensīvs darbs projekta ietvaros notiek pie 
piebraucamā ceļā izbūves gar Annas Brigaderes 
pamatskolas pirmsskolas grupu „Sprīdītis”. 
Transporta plūsmai uz bērnudārzu nu vairs 
nevajadzēs notikt pa dzīvojamo māju pagalma 
teritoriju, tam būs izbūvēts savs piebraucamais 
ceļš, iezīmēta stāvēšanas zona, kā arī izbūvēts 
trotuārs, lai bērni, izkāpjot no automašīnas, būtu 
uzreiz drošībā, un mierīgi ar vecākiem mērotu ceļu 
uz savu grupiņu. Vienlaicīgi tiek sakārtota arī tā 
ceļa daļa, kas ved gar Tērvetes pagasta pārvaldi uz  
pirmsskolas grupas saimniecisko sektoru un bērnu 
rotaļlaukumu. Šis ceļa posms tika pabojāts jau 
toreiz, kad notika ēkas otrā stāva izbūve. Bez tam 
intensīvās transporta plūsmas rezultātā, kas notika 
gan no rītiem, gan vakarpusē pie pirmsskolas 
grupas ēkas, ceļa lietošana bija kļuvusi apgrūtinoša, 
arī zālājs tika pamatīgi izbraukāts.

Tāpat tuvākajā laikā sāksim darbus pie 
projekta īstenošanas Augstkalnes pagastā, kur 
tiks izbūvēts gājēju celiņš no pirmsskolas grupas 
„Zvaniņi” līdz pat Augstkalnes vidusskolai. Tāpat 
no jauna tiks izbūvēts gājēju celiņš, kas ved uz 
Augstkalnes pagasta bibliotēkas telpām. Vēršam 
uzmanību uz to, ka pirmsskolas grupas teritorija ir 
slēgta teritorija, tā nav domāta publiskai lietošanai,  
līdz ar to jebkuram iedzīvotājam, kurš grib nokļūt 
bibliotēkā vai citās telpās, ir jāmēro ceļš  pa gājēju 
celiņu, kas atrodas mājas otrā pusē.

Pavisam drīz varēs sākties darbi arī Tērvetes 
kapos. Ir plānots atjaunot gājēju ceļu līdz baznīcai, 
kombinējot vecinātus skalotā bruģa akmeņus 
un akmeņus no demontētā vecā bruģa. Paldies 
iedzīvotājiem, kas ar saviem parakstiem apliecināja 
šīs takas sakārtošanas nepieciešamību. Tas 
palīdzēja šim projektam uzsākt savu īstenošanas 
ceļu. Ir saņemts arī saskaņojums no Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas, tā kā darbi 
tur drīz varēs sākties. Vienlaicīgi tiks sakārtots arī 
automašīnu stāvlaukums pie kapiem un izvietota 
informatīvā plāksne par Tērvetes kapsētu. 

Ir noslēdzies iepirkums uz multifunkcionālās  
ēkas “Zelmeņi” (atrodas kultūras nams, bibliotēka,  
dome, veikals, pasts) siltināšanas darbu otro kārtu. 
Rezultātā ēka arī vizuāli izskatīsies savādāka. 

Painformējam arī par to, ka turpinās darbi pie 
pašvaldības grants ceļu sakārtošanas, kur lēmumu 
par pārbūvējamiem ceļiem pieņēma uzņēmēji. 
Skumīgi ir tas, ka, palielinoties šo ceļu pārbūves 
pieprasījumam, arī izmaksas pamatīgi ir augušas. 
Šobrīd visas Latvijas pašvaldības īsteno šo ceļu 
sakārtošanas projektus un izmaksas katrā reģionā 
ir ļoti dažādas. 

Visi ļoti gaidām valsts autoceļa no Bauskas 
krustojuma līdz Žagarei pārbūves darbu sākšanos. 
Varu painformēt, ka projekta īstenošanas 
uzsākšana šobrīd vēl ir procesā, jo notiek to 
zemes gabalu pārņemšana valsts īpašumā, kuru 
teritorijas  skāra  jaunā ceļa izbūves projekts. 
Tas ir saistīts ar septiņiem zemju īpašniekiem. 
Iepirkums uz būvniecību vēl nav izsludināts, taču 
Latvijas valsts ceļu kartē šis ceļš ir iezīmēts pie 
2018. gada projektiem, kas īstenojams, piesaistot 
ES finansējumu.   

Noslēgumā nedaudz par iepriecinošiem 
sasniegumiem kultūras dzīvē. 2018. gads ir 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku gads. 
Lepojamies un priecājamies, ka visi Tērvetes 
novada pašdarbības kolektīvi ir ļoti veiksmīgi 
startējuši Dziesmu un Deju svētku atlases skatēs 
un ir kļuvuši par Dziesmu un Deju svētku 
dalībniekiem! Paldies jauniešu deju kolektīvam 
„Avots”, vidējās paaudzes deju kolektīvam ”Avots”, 
Bukaišu pagasta senioru deju kolektīvam ”Vārpa”,   
jauktajam korim „Tērvete”, amatierteātrim „Trīne”   
par ieguldīto  lielo un atbildīgo  darbu, gatavojoties 
skatēm, lai pārstāvētu Tērvetes novadu Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju svētkos!

Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika

Tērvetes novada domes bezmaksas 
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”

Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu – Inita Roze

Tālrunis 26465219

Iespiests SIA Jelgavas tipogrāfija.
Projektu vadītājs Arvis Kronbergs, maketētāja 

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

pārvaldēs un ikvienā publiski pieejamā vietā.

Sirsnīgi sveicam ikvienu 
maija mēneša jubilāru mūsu 

novadā! 

Īpaši suminām, veselību 
un dzīvesprieku vēlam 
Tērvetes novada maija 

mēneša jubilāriem, 
kas sasniedz nozīmīgu 
gadskārtu savā dzīvē! 

Tērvetes novada dome

Iemācies smieties ar saules smiekliem,
Pelēkai dienai dziesmu liec klāt..

/Sk.Kaldupe/



Domes sēde

Dome informē

2018. gada 26. aprīlī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja  lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās visi deputāti un domes darbinieki: Domes 
izpilddirektors Māris Berlands, projektu koordinatore un 
Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes 
priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, kā arī reģionālā 
laikraksta “Zemgale” redaktore Edīte Bēvalde.
Domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 17 darba kārtības 
jautājumi.

SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “TĒRVETE”” 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VALDA GRĪNVALDA 

ZIŅOJUMS PAR 2017. GADU
 SIA “RC “Tērvete”” pamatdarbības veids ir 

medicīniskā rehabilitācija – dienas stacionāra 
programma – sekundārā ambulatorā veselības aprūpe un 
primārā veselības aprūpe – veselības aprūpe mājās un 
sociālā rehabilitācija.
 2018. gada 18. aprīlī notika dalībnieku sanāksme, 

kurā tika izskatīts gada pārskats un dota atskaite par 
sabiedrības 2017. gada darbu:
•	 Tērvetes novada pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu 

turētāja SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””. Uz 
31.12.2017. pamatkapitāls sastādīja  EUR 63460,00, 
peļņa – EUR 58432,00. Sabiedrība 2017. gadu 
noslēdza ar neto apgrozījumu 841,6 tūkst. euro.

•	 Līdz šim SIA “RC ”Tērvete”” sniedza tikai dienas 
stacionāra pakalpojumus, taču kopš 2017. gada 
novembra  tiek piedāvāti arī ambulatorie 
pakalpojumi un divos mēnešos apkalpoti 229 
pacienti, t.sk. 87 bērni vecumā līdz 18 gadiem.

•	 Dienas stacionāra pacientu skaits 2017. gadā – 1404, 
t.sk. bērni līdz 18 g.v. - 493.

•	 *Tiek piedāvāta arī fizioterapeita mājas aprūpe 
pacientiem ar smadzeņu infarkta vai hematomas 
diagnozi (11 pacienti).

•	 *Iespējama arī sociālā rehabilitācija (līgums ar 
Jelgavas SLP) – 42 klienti

•	 *2017. gadā veiktās procedūras: Fizikālās terapijas 
kabinetā – 67720; Fizioterapija – 13352; Masāžas – 
6178.

•	 SIA “RC “Tērvete”” 2017. gadā vidēji nodarbināts 61 
darbinieks, t.sk. 27 ārstniecības personas, kā lielāko 
vērtību un resursu uzskatot multiprofesionālo 
rehabilitācijas komandu, kas spēj nodrošināt 
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu: 
ffizioterapeiti, ergoterapeiti, uztura speciālisti, 
vizuālās mākslas terapeite, mūzikas terapeite un 
deju un kustību terapeite (kopš 2017. gada aprīļa).

Lai pilnvērtīgāk veiktu bērnu rehabilitāciju, no 2018. 
gada jūlija sāks strādāt audiologopēds.

 Sabiedrības būtiskāko naudas līdzekļu  izlietojumu 
2017. gadā sastādīja: personāla izmaksas – 448,8 tūkst. 
euro, remontdarbi – 102,6 tūkst. euro, elektroenerģija – 
27,2 tūkst.euro – OIK ieviešana ievērojami sadārdzinājusi 
maksu par elektronerģiju, ogles, malka, marķētā 
dīzeļdegviela – 41,5 tūkst. euro.
 2017. gadā veiktie remontdarbi: 1. stāva foajē un 

labās puses gaiteņa remonts, grāmatvedības kabinetu 

remonts, zemūdens masāžas kabineta atjaunošana ar 
jaunas vannas uzstādīšanu, pabeigta Sajūtu takas 1. kārta.
 2018. gadā paredzētie darbi un izmaksas: pašlaik 

notiek remontdarbi 1. stāva sanmezglā, bērnu spēļu un 
aktīvās atpūtas telpas remonts 2. stāvā (par Latvijas 
Sarkanā Krusta biedrības līdzekļiem 10 tūkst. euro 
apmērā), viena darba kabineta iekārtošana 1. stāvā, 4 
pacientu palātu remonts, Sajūtu takas izveides 2. kārta, 
izstrādāts projekts ūdensdziedniecības nodaļas 
rekonstrukcijai, kas paredz arī baseina izbūvi, aptuvenās 
izmaksas – 200 tūkst. euro, datu aizsardzības speciālista 
pakalpojuma nodrošināšanai, jauna mikroautobusa 
iegāde.
 Aktuāls jautājums ir iebraucamā ceļa apgaismojuma 

izveide un automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija, kam 
būtu nepieciešams pašvaldības atbalsts iespēju robežās.

DOMES IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA 
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU 

APRĪĻA MĒNESĪ
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018. gada 1. 

ceturksnī  
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 5 090 220 
EUR  izpilde uz 2018. gada 31. martu ir 1 432 687 EUR, 
kas sastāda 28 %. T.sk. Tai skaitā:
• nodokļu ieņēmumu plāns 25 %,
• nenodokļu ieņēmumu plāns 38 %, 
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 

28 %,
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 32 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 18 %. No šīs 
summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 20 %, bet 
kapitāliem izdevumiem 1 % no plānotiem izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku 
kontos ir 1 499 299 EUR. 
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018. 
gadam uz 31. martu izpildīts par 28 %. Speciālā budžeta 
izdevumu plāns 2018. gadam izpilde sastāda 0.07 %.  
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu 
atlikums ir 8 527 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2018. gada 31. 
martu ir 1 909 276 EUR. No gada sākuma pamatsummas 
atmaksa sastāda 182 475 EUR apmērā. Aizņēmumu 
apkalpošanas izmaksas uz 31. martu ir 1 303 EUR. 
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
 19. aprīlī noslēdzās atklātais konkurss  “Autoceļa Bu-

1  pārbūve”, projekta ELFLA Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. 
 Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA “STRABAG” 
iesniedza piedāvājumu par 362 081,45 EUR, bet SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” piedāvāja veikt 
ceļa pārbūvi par 357 488,38 EUR, neieskaitot PVN.
Pārbaudot iesniegtās konkursa dokumentācijas atbilstību 
konkursa nolikuma prasībām, iepirkumu komisija atzina 
to par atbilstošu, un pēc LAD lēmuma saņemšanas 
nolēma piešķirt iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “IGATE””. 
 29. martā iepirkumu komisija, izvērtējot divu 

pretendentu piedāvājumus iepirkumam TND 2018/6 
“Tērvetes novada domes administratīvās ēkas vienkāršota 
fasādes atjaunošana”,  konstatēja, ka abi atbilst iepirkuma 
nolikuma prasībām, un pieņēma lēmumu noslēgt 

būvdarbu līgumu ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 
iesniedzēju SIA “BIERENS BŪVE” par 149 791,03 EUR, 
bez PVN. Projekts paredz ēkas “Zelmeņi” fasādes 
siltināšanu un pandusa izbūvi iekļūšanai Sociālā dienesta, 
Pašvaldības policijas un Pasta telpās. Būvdarbus 
paredzēts uzsākt maija sākumā un pabeigt 126 dienu 
laikā.
 16. aprīlī noslēdzās iepirkums Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu pārbūves projekts. Saņemti divu 
pretendentu piedāvājumi. SIA “Konceps AJ” piedāvātā 
būvdarbu cena ir 34 122,24 EUR, bet SIA “Ekom serviss” 
- 57 939,22 EUR, t. sk. PVN. Notiek piedāvājumu 
dokumentācijas atbilstības izvērtēšana.
 Izvērtējot iesniegto iepirkuma TND 2018/5 “SAC 

“Tērvete” darbinieku veselības apdrošināšana” 
dokumentāciju, no trim pretendentu iesniegtajiem 
piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlējās slēgt 
iepirkuma līgumu ar “Compensa Life Vienna Insurance 
Group SE Latvijas filiāle” pretendentu ar zemāko 
iepirkuma cenu- viena darbinieka apdrošināšanu par 
198,00 EUR gadā.   
 16. aprīlī  tika izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā “Lietota mini ekskavatora piegāde” 
Tērvetes komunālās nodaļas vajadzībām.  Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš bija 27. aprīli.
 13. aprīlī  pašvaldības komisija, apsekojot autoceļu 

Au-20 “Putni-Robežnieki-Klāvi” Augstkalnes pagastā, 
konstatēja, ka caurteka, kas šķērso Igates upi ceļa 
braucamās daļas kreisajā pusē ir ielūzusi uz ceļa radot  
iegruvumu. Komisija pieņēma lēmumu nomainīt 
salauzto betona caurteku pret plastmasas caurteku. 13. 
aprīlī tika izsūtīts uzaicinājums diviem pretendentiem 
piedalīties cenu aptaujā “Caurtekas nomaiņa pašvaldības 
autoceļam Au-20 “Putni-Robežnieki-Klāvi”. 17. aprīlī 
tika saņemti abu pretendentu piedāvājumi. SIA 
“Aspekt-V”, kas iesniedza piedāvājumu par 4997,93 EUR, 
bet SIA “Varpet” par 4229,20 EUR, bez PVN. Šajā sakarā 
tika noslēgts līgums ar SIA “Varpet” par minēto darbu 
veikšanu. Finansējums -  mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem ietvaros. Līguma izpildes termiņš 9. maijs.
 18. aprīlī tika sasaukta SIA “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” kārtējā dalībnieku sapulce, kuras laikā valdes 
priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, valdes locekle Ļubova 
Butlere un  galvenā grāmatvede Daina Kaufmane ziņoja 
par sabiedrības darbību un galvenajiem darbības 
rādītājiem.
Sapulces gaitā tika apstiprināts SIA “Rehabilitācijas 
centra “Tērvete”” 2017. gada pārskats, 2017. gadā gūtā 
peļņa 58 432 EUR apmērā novirzīta  sabiedrības attīstībai, 
t. sk. galvenā korpusa ēkas remontam un labiekārtošanai, 
kā arī SIA “Rehabilitācijas centra “Tērvete”” 2018. gada 
pārskata pārbaudei  tika ievēlēta zvērinātu revidentu 
komandītsabiedrība “S.VILCĀNES AUDITS”.
 16. aprīlī saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes 

pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””  uzsāka 
asfalta bedrīšu remontdarbus melnajiem segumiem. 
 Ir pabeigts tilta remonts uz pašvaldības ceļa Bu-1 

Bukaišu pagastā. Darbus veica SIA “Rīgas tilti”.   
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 

piedziņas komisijas darbu 2018. gada aprīļa mēnesī
Aprīlī komisijā saņemti un izskatīti 8 iesniegumi:  

dzīvokļa īres tiesības piešķirtas 3 personām, dzīvokļu 
rindā uzņemtas 2 personas, noslēgts viens nedzīvojamo 
telpu nomas līgums.

Par projektiem aprīlī:
Noris darbs pie pirmo aktivitāšu sagatavošanas divos 
INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektos, kuros Tērvetes novada dome ir 
sadarbības partneris: Zemgales plānošanas reģiona 
projektā “Vietējo publisko drošības pakalpojumu 
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un 
Lietuvas pierobežā. Galvenā Tērvetes novada domes 
aktivitāte projektā – aprīkotas ugunsdzēsēju mašīnas 
iegāde. Šobrīd notiek darbs pie apmācību organizēšanas 
Tērvetes novada ugunsdzēsējiem.
 Žagares reģionālā parka  projektā  «Explore Semigalia by 
Bicycle” galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes 
projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana 
un reklāmas video materiāla sagatavošana.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
APSTIPRINĀTI TĒRVETES NOVADA DOMES 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dome vienbalsīgi apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada 
teritorijā”, saistošos noteikumus Nr.9 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība 
Tērvetes novadā”, saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījums 
Tērvetes novada domes 21.11. 2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves atkritumu 
saimniekošanu Tērvetes novadā””  un saistošos 
noteikumus Nr.11 „Grozījums Tērvetes novada 
pašvaldības 17.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Tērvetes pašvaldības nolikums””, saistošos noteikumus  
Nr.12 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 
01.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.3 ”Tērvetes 
novada pašvaldības budžets 2018.gadam””, saistošos 
noteikumus Nr.13 „Grozījums Tērvetes novada domes 
2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 
“Tērvetes novada pašvaldības nodevas”” un precizēja 
saistošos noteikumus Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu 
Tērvetes novadā”. 

Turpmāk Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 
pilna redakcija lasāma  

www.tervetesnovads.lv/dokumenti un 
https://likumi.lv/ta/veids/tervetes-novada-dome/

saistosie-noteikumi

LĒMUMI PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumus par adrešu 
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes novadā, 
par zemes lietošanas mērķa noteikšanu, par telpu 
iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases konkursa 
rezultātiem, par adrešu piešķiršanu, par nedzīvojamo 
telpu nomas līguma slēgšanu, pieņēma divus lēmumus 
par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, par nomas tiesību 
izsoles organizēšanu zemes vienībai “Mazdruķi” un 
nekustamā īpašuma „Ciedras” sadalīšanu, nosaukuma un 
zemes lietošanas mērķa piešķiršanu.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Tērvetes novada 
sociālais dienests aicina 
izmantot iespēju!

Š. g. 27. februārī valdībā tika pieņemti 
grozījumi MK noteikumos par “Darbības 
programmas “Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 
2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanu.  
Līdz ar to no 1. aprīļa ES atbalstītie pārtikas, 
higiēnas, saimniecības preču un mācību 
piederumu komplekti ir pieejami ne tikai trūcīgām 
un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī 
maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 
EUR 188,00 mēnesī.  

Maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188,00  
var griezties Sociālajā dienestā ar iesniegumu savu 
ienākumu izvērtēšanai un saņemt izziņu ar atzīmi, 
ka ģimene atbilst Fonda atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem.   

Sociālā dienesta vadītāja Daiga Freidenfelde

Informatīvs seminārs 
par dabas skaitīšanu

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar 
Tērvetes novada domi

29. maijā pl. 10.30 Tērvetes novada 
domē Zelmeņos

aicina ikvienu interesentu piedalīties 
bezmaksas informatīvajā seminārā par biotopu 
inventerizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas 

skaitīšana” ietvaros.
Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes 

pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, 
ieguvumus un sniegs atbildes uz jautājumiem:
• Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
• Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
• Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja 

viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes 
aizsargājamais biotops?

• Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas 
skaitīšanas?
Jau 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sācies 

ES Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
jeb “Dabas skaitīšana”. Projekts ilgs līdz 2019. gada 
nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvalde 
veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās 
zemēs.   

Santa Kirsanova,
Dabas aizsardzības pārvaldes 

sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas 
speciāliste

Atbildam lasītājiem!
2017. gada 30. novembrī Saeima galīgajā 

lasījumā pieņēma 2016. gada valsts budžeta 
likumu un vienlaikus apstiprināja budžeta 
likumprojektu paketē iekļautos grozījumus likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Tas paredz, lai nodrošinātu samērīgu 
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NīN) 
pieaugumu lauksaimniecības zemju īpašniekiem, 
ņemot vērā tirgus vērtību un attiecīgi arī 
kadastrālo vērtību, no 2018. gada tiek ieviesta 

speciālā vērtība, ko piemēro lauku zemēm, kas 
pārsniedz 3 ha. Līdz ar to tika atbalstīts risinājums 
NĪN pieauguma ierobežošanai lauku zemēm, 
paredzot speciālās vērtības aprēķināšanu NĪN 
vajadzībām. Turpmākos 10 gadus vērtības NĪN 
nodokļa aprēķinam un līdz ar to NĪN īpašuma 
pieaugums lauksaimniecības zemēm ir 10%, t.i. 
ja viena zemes vienība pārsniedz 3ha, tad zemes 
kadastrālās vērtības pieaugums ir 10%.   

Andra Šafare, Nekustamo īpašumu speciāliste

Stājušies spēkā jauni Tērvetes novada domes 
saistošie noteikumi 
Nr. 7 „Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”

No paskaidrojuma raksta 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

- Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai 
noteiktu vienotu kārtību reklāmas materiālu un 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai 
publiskās vietās Tērvetes novada teritorijā, kā arī 
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to izmēriem, veidu 
un izvietošanu. 

Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu 
reklāmas jomā un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanas jomā. Atļaujas reklāmas izvietošanai 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar LR Ministru kabineta 
30.10.2012. noteikumos Nr. 732 “Kārtība, kādā 
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 
noteikto un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto.

2. Īss projekta satura izklāsts - Saistošie noteikumi 
nosaka izkārtņu, afišu, mobilo reklāmu, reklāmas 
objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu, tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu un 
citu informatīvo materiālu izvietošanas, izmantošanas, 
uzraudzības un kontroles kārtību Tērvetes novada 
administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā.   

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika
Turpmāk Tērvetes novada domes saistošo noteikumu 

pilna redakcija lasāma  
www.tervetesnovads.lv/dokumenti un 

https://likumi.lv/ta/veids/tervetes-novada-dome/
saistosie-noteikumi

Tērvetes novada dome 

piedāvā darbu trimmeristam ar 
transportlīdzekļa vadītāja tiesībām.
Sīkāka informācija pa tālruni 29473450 
(Tērvetes pagasta komunālās dienesta 

vadītājs Jānis Melderis)  
Tērvetes novada komunālā nodaļa



Izglītība

Gūta praktiska pieredze robotikā
Š.g. 27. aprīlī Augstkalnes vidusskolas 5., 6. un7. 

klases skolēnu un pedagogu delegācija devās uz Žagares 
ģimnāziju Lietuvas Republikā. Ciemos bijām aicināti, 
lai pārrobežas skolu sadarbības ietvaros iepazītu viņu 
pieredzi robotikā. 

Sadraudzības skolas kolēģi un skolēni jau dažādu 
līmeņu LEGO robotu komplektus izmantoto gan 

informātikas stundu praktiskajās nodarbībās, gan 
robotikas pulciņa nodarbībās. 

Mums tika dota iespēja uzbūvēt pašiem savu 
sacīkšu auto un planšetē sastādīt tā vadības programmu. 

Nodarbības beigās trasē notika modeļu sacensības. 
Divas stundas pagāja nemanot, jo tas bija aizraujoši un 
interesanti. 

Paldies Žagares ģimnāzijai par gūto pieredzi un 
aizraujošajām nodarbībām!

Tā kā jauniešos šis nodarbības raisīja nopietnu 
interesi, tad arī Augstkalnes vidusskola cer, ka robotikas 
komplektu iegāde varētu ieinteresēt jauniešu mācību 
procesu. Šai dienā tas pierādījās.  

Jānis Izaks,
Augstkalnes vidusskolas informātikas skolotājs

Augstkalnes vidusskolā tiek īstenota 
interešu izglītības programma “Esi līderis”

„Esi Līderis” ir Latvijas skolu projekts, kas 
skolēniem no 7.-12. klasei dod iespēju iegūt zināšanas, 
prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā. Projekta mērķis 
ir motivēt skolu jauniešus apzināties karjeras izvēles 
nepieciešamību.

Šajā mācību gadā arī četri Augstkalnes vidusskolas 7. 
klases skolēni ir iesaistījušies šajā projektā. Visa mācību 
gada laikā skolēni apguva programmu  „Starts”, kas 
iepazīstina skolēnus ar nākotnes plānošanu, brīvā laika 
pavadīšanas iespējām, dažādām profesijām un darba 
tirgū nepieciešamajām prasmēm.

Līdztekus teorētiskajām nodarbībām, skolēni 
iesaistījās arī dažādos praktiskos projektos. 

2018. gada 2. martā Sanita Bičuša, Jānis Misulis un 
Valdemārs Lācis piedalījās konkursā  „Profesionālis.” 
Augstkalnes vidusskolas komanda „Aiz Durvīm” ieguva 
pateicību un 8. vietu no 30 Zemgales reģiona skolu 
komandām. 

No janvāra līdz aprīlim skolēni aktīvi iesaistījās 
līderprojektā „Es savai skolai”. Bija jāizveido praktiski 
pielietojams projekts, kuru varētu iedzīvināt un 
izmantot skolas dzīvē. Projekti bija desmit nominācijās. 
Augstkalnes vidusskolas jaunieši  izveidoja spēli „Izstaigā 
Tērvetes novadu”  Domāja ideju, radoši strīdējās, 
izstrādāja stratēģiju, zīmēja un līmēja. Darba process 
bija jāiemūžina foto un video. Pirms darba nosūtīšanas 
uz Rīgu, spēli izspēlēja kopā ar klasesbiedriem. Projekts 
tika atbilstoši tehniski noformēts un nosūtīts Esi Līderis 
žūrijas komisijai. 

Augstkalnes vidusskolas komanda „Aiz Durvīm”  
ieguva nomināciju – Atraktīvākais projekts un tiesības 
20. aprīlī  piedalīties noslēguma pasākumā Rīgā. Uz Rīgu 
devās Sanita Bičuša, Jānis Misulis un Daniels Arnolds 
Kokins. Prieks un gandarījums par paveikto. 

Projekts „Esi Līderis” skolēniem sniedz pieredzi, 
apziņu, ka arī mēs varam. Viss ir iespējams, tikai jānotic 
tam, ko dari.

Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni. 
Paldies Augstkalnes vidusskolai par iespēju nokļūt Rīgā 
un piedalīties pasākumā.  

Projekta vadītāja Augstkalnes vidusskolā skolotāja 
Inese Blūma

Rasts apliecinājums, ka viss ir iespējams
Marts un aprīlis Augstkalnes 

vidusskolas 11. klases skolniekam 
Endijam Andersonam pagāja 
zinātniski pētniecisko darbu 
(turpmāk – ZPD) zīmē. 23. 
martā viņš godam aizstāvēja savu 
darbu „Komiksu popularitāte 
pasaulē un Latvijā” reģionālajā 
zinātnisko darbu konferencē 
Jelgavā un saņēma apliecinājumu, 
ka ir ieguvis tiesības iestāties 
LLU Tehniskās fakultātes 
studiju programmā „Dizains un 
amatniecība” ārpus konkursa par 
valsts finansējumu, kā arī izcīnīja 
tiesības piedalīties valsts  ZPD 
aizstāvēšanā. 

Puisis jau kopš agras bērnības 
lasa un interesējas par komiksiem, 
to vēsturi un attīstību. Par šo 
tēmu Endijam ir ļoti plašas 
zināšanas. Endijs arī zīmē. Tāpēc 
likumsakarīgi, ka rakstīja savu 
zinatnisko darbu par to, kas patīk un interesē. 

Par Endija darbu un viņa zīmējumiem ļoti labas 
atsauksmes bija arī darba recenzentei māksliniecei Zanei 
Zlemešai, kura saka: „Autora viedoklis izpaužas viņa 
darbos, interesanti šķiet autora aizraušanās ar zinātniskās 
fantastikas žanru, kā arī viņa supervaroņu adoptācijas, 
kuru atsauces rodamas mitoloģiskos tēlos, mīti un 
leģendas ir mūsdienu supervaroņu stāstu arhetips, 
tādēļ ir interesanti redzēt, kā Endijs izmanto latviešu 
mitoloģiju supervaroņa tēlam - Zalktim. Novēlu Endijam 
neapstāties un turpināt izzināt komiksu pasauli.”

Un Endijs to arī dara. Izstrādājot savu zinātnisko 
darbu, viņš nolēma, ka zīmēs komiksu par mūsu 
novadnieku Kristapu Morbergu. Pats Endijs saka: „Pats 
esmu iedvesmojies gan no bērnībā lasītajiem komiksiem, 

gan no Kao (Kao Viets Ngujens- 
komiksu mākslinieks, ar kuru 
Endijs sazinājās ZPD tapšanas 
laikā) darbiem, tāpēc esmu sācis 
veidot komiksu par ievērojamo 
mecenātu, manu novadnieku – 
Kristapu Morbergu. 

Komiksam esmu sācis 
izstrādat skices un scenāriju. 
Darbs nav viegls, tas prasa daudz 
laika un zināšanas. Ir cerības šo 
komiksu pabeigt līdz 2018. gada 
rudenim, jo tas spētu kalpot gan 
kā izglītojošs materiāls skolā, 
gan kā vēsturiski nozīmīgs darbs 
Tērvetes novadam un Latvijas 
Valsts simtgadei.”

20. aprīlī Rīgā LU un RTU 
norisinājās 42. Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konference. 
Šogad valsts konferencē piedalījās 
979 skolēni ar 799 darbiem no 
visas valsts. Darbi bija pārstāvēti 

23 sekcijās. Endijs Andersons savu darbu „Komiksu 
popularitāte pasaulē un Latvijā” aizstāvēja mākslas 
sekcijā. Endija prezentācija atstāja ļoti pārliecinošu 
iespaidu. No maksimāli iegūstamajiem 40 punktiem 
Endijs ieguva 32 punktus.

Ir ieguldīts milzīgs darbs, iegūta pamatīga pieredze 
un rasts apliecinājums, ka viss ir iespējams. Tikai tad, ja 
dari to kas patīk, būs rezultāts. Kā konferences atklāšanā 
teica LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas 
nodaļas vadītājs dr. Guntars Kitenbergs: „Skaties plaši, 
bet seko sirdij.” 

Paldies Endija vecākiem un vecvecākiem par 
pacietību un sapratni darba tapšanas laikā un Augstkalnes 
vidusskolai par atbalstu!  

Augstkalnes vidusskolas skolotāja Inese Blūma

Radošiem pedagogiem – radoši darbi
Š.g. 4. aprīlī Annas Brigaderes pamatskolas 

pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” visu piecu 
grupiņu pedagogi demonstrēja savus radošos darbus, 
ko darinājuši kā mācību līdzekļus no idejas līdz 
pielietojumam. Vien apbrīnas vērts ir tas, cik daudz 
izdomas, darba un laika bijis ieguldīts, lai sasniegtu 
rezultātu, kam jāspēj ieinteresēt bērnus izglītības jomā 
tik dažādos vecumposmos. Viennozīmīgi varu teikt – 
mums ir radoši, ieinteresēti un mazuļus mīloši pedagogi! 
Biju patīkami pārsteigta vērojot un klausoties!

Atbilstoši vecumposiem:

Burtus mācies, spēlējot basketbolu, rēķini, veidojot 
saulītes starus, lasi vai savelc draudzīgos burtus ar dzijas 
palīdzību, no ģeometriskām figūrām veido sev tīkamas 
lietas un skaiti u.tt.

Kopīgā vilcienā mazuļi brauc rotaļādamies – mācās 
krāsas, burtus, skaitļus un citas dzīves gudrības. Tā ir 
jautri, jo katram ir savs vagoniņš, kurā ir zinību bagāža 
atbilstoši vecumam.

Pavisam vienkārši, bet izdomas bagāti par 
gadalaikiem, pat par ziemu vasarā.

Izlasi un izpildi jeb lasi ar izpratni! Tas ir ļoti svarīgi, 
tas pamatu pamats turpmākai izglītībai.

Arī šādi rotaļājoties ir vieglāk iegaumēt burtus, jo 
katrs savā brīnumu maisiņā!

Bērni mācās arī ar interaktīvās tāfeles palīdzību, kas 
sniedz pavisam citu priekštatu kā telefons vai planšete. 
Bērniem tas ir interesanti, bet pedagogiem darbietilpīgs 
sagatavošanās process.

Ar rotaļas palīdzību mācāmies krāsas, skaitļus, 
burtus, visu lietu kārtību, jo katra mājiņa māca konkrētus 
uzdevumus.

Ļoti liels paldies pedagogiem par izglītojošo iespēju 
būt kopā ar Jums!  

Inita Roze, Izglītības darba koordinatore

Eko nedēļa Annas Brigaderes pamatskolā un
Draudzība 15 gadu garumā

Starptautiskā Erasmus+ projekta „EkoAktīvs” 
ietvaros jau otro gadu Annas Brigaderes pamatskolā 
tiek organizēta eko nedēļa. Tematiski katra diena veltīta 
kādai eko aktivitātei. Šāda eko nedēļa Annas Brigaderes 
pamatskolā notika aprīļa pēdējā nedēļā. To iesākām ar 
Jurģu tirdziņu, pievēršot uzmanību lietām, kas pašiem 
vairs nav vajadzīgas, vai arī pašu gatavotiem nieciņiem. 
Otrdien skolēni iepazinās ar Latvijas zaļo ēdienkarti jeb 
pirmajiem zaļumiem, ko varam lietot uzturā. Mājturības 
un tehnoloģiju skolotāja Sandra Geislere bija sagādājusi 
skābenes, maurlociņus, nātres, gārsu un citus pavasara 
zaļumus, kurus varēja pagaršot uz gardām sviestmaizēm. 
Trešdiena bija veltīta vēja enerģijai - skolēni no otrreizējiem 
materiāliem gatavoja gaisa pūķi, kuru tūlīt pat steidzās 
izmēģināt. Ceturtdien 4.klases skolēni komunicēja 
videokonferencē ar projekta partnerskolas skolēniem 
Sicīlijā; čaklākie demonstrēja pašu gatavotās eko spēles, 
bet piektdien notika tradicionālā eko modes skate. 

Notiek gatavošanās Eko modes skatei
Šoreiz īpaši jāuzteic 8.lases skolnieces Milānija 

Voitova un Megija Šimkūna par gaumīgi darinātajiem 
tērpiem. Eko nedēļas laikā noslēdzās izlietoto bateriju 
un makulatūras vākšanas konkurss, veselīgas nedēļas 
ēdienkartes konkurss. Uzvarētāji tiks apbalvoti Mātes 
dienas pasākuma laikā.

Eko nedēļas noslēgums izvērtās īpaši darbīgs, jo 
26.aprīļa vakarā sagaidījām mūsu draugus no Lasilas 
pamatskolas Igaunijā. 

Kā uzsvēra mūsu viesi, šī draudzība ilgst jau 15 
gadus, tāpēc liels prieks par to, ka esam spējuši izveidot 

ciešas un noturīgas draudzības saites. Pirmajā tikšanās 
vakarā pulcējāmies skolas zālē uz sadraudzības vakaru 
ar savstarpējām prezentācijām un dažādām saliedēšanās 
aktivitātēm. Piektdien saviem draugiem piedāvājām 
pagatavot atslēgu piekariņus, filcēt ziepes un, protams, 
noskatīties eko modes skati. Aktīvākie modes skates 
dalībnieki bija 3.klases skolēni. Tā kā trešklasnieki 
bija pārņemti ar gatavošanos kustību festivālam 
„Jaunpils-2018”, eko tērpi klases audzinātājas Renātes 
Kauņeckas vadībā tapa pēdējā brīža drudžainā noskaņā, 
izmantojot pašus vienkāršākos materiālus – avīzes un 
plastmasas maisiņus. Bija jautri!

Vēl Lasilas pamatskolas skolēnu un skolotāju 
delegācija tikās ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāju 
Daci Reiniku, apmeklēja Dobeles sveču rūpnīcu SIA 
„Baltic Candles LTD”, kopā ar 8.klases skolēniem 
orientējās dabas parkā Tērvetē, izstaigāja gaisa takas un 
apmeklēja Tērvetes koka pili. 

Bijām parūpējušies par izzinoši darbīgu 
kultūrprogrammu. Sestdien, pavadot viesus, devāmies 
uz Karameļu darbnīcu Jelgavā, lai pagatavotu kādu našķi 
mājupceļam. 

Igauņu delegācijas vizītes laiks sakrita ar Lielās 
Talkas aktivitātēm, tādēļ ciemiņiem bija arī  patīkams 
pārsteigums par mūsu kopīgajām rūpēm – par tīru 
Latviju! Esam pārliecināti, ka viņi šādām aktivitātēm 
pievienosies 15. septembrī – Pasaules Lielās Talkas 
ietvaros!

Par aizvadīto Eko nedēļu paši bijām ļoti gandarīti, jo 
tā izvērtās izglītojošiem notikumiem bagāta.  

Maija Klāsupa, 
Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece 

izglītības jomā

Jānis Misulis (no kreisās), Daniels Arnolds Kokins un 
Sanita Bičusa ar spēli „Izstaigā Tērvetes novadu” pēc 

prezentācijas Rīgā. 
(Foto no Daniela Arnolda Kokina personīgā arhīva) 

TIEKAMIES 2017./2018. 
mācību gada SKOLU 

IZLAIDUMOS!
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupu 

„Sprīdītis” izlaidumā 1. jūnijā pl. 12.00
Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupu 

„Zvaniņi” izlaidumā 25. maijā pl. 10.00
Augstkalnes vidusskolas 9. klases izlaidumā 

16. jūnijā pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolas 12. klases izlaidumā 

8. jūnijā pl. 19.00
Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases izlaidumā 

15. jūnijā pl. 17.00. 

Endija skices



Aicinām  piedalīties KULTŪRAS AFIŠA
11. maijā pl. 13.00
Rehabilitācijas centrā “Tērvete”
grāmatas “Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 
1918-1940” prezentācija un tikšanās ar grāmatas 
autori, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
Mākslas vēstures institūta zinātnisko asistenti 
Karīnu Horstu.
Grāmatā nozīmīga vieta ierādīta informācijai par 
Tērvetes sanatoriju.

26. un 27. maijā 
Tērvetes novadā 
PROJEKTA “1836” LEIŠMALĪTES GĀJIENS 
TĒRVETES NOVADĀ 
Par godu Latvijas simtgadei fonds “1836” veido 
tūrisma maršrutu apkārt Latvijai “Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju!”, kas būs aptuveni 1836 kilometru 
garumā pa sauszemes robežu. Ceļš sadalīts četros 
simboliskos posmos, viens no tiem- Leišmalītes 
posms vīsies cauri Augstkalnei un  Bukaišiem. 
Divu dienu programmā iekļauts pārgājiens pa 
etapiem, vakarēšana, nakšņošana un svinīga 
tūrisma ceļa norādes staba ierakšana Augstkalnē 
(stabu veidojusi mākslinieku apvienība “Vītola 
Burvis” un koki nākuši no Imanta Ziedoņa 
muzeja), noslēguma koncerts 27. maijā pl. 18.36 
gājiena galapunktā.
Pārgājieniem varēs pieteikties gan individuāli, gan 
grupās fonda “1836” mājaslapā. Detalizēts gājienu 
plāns būs pieejams nedēļu pirms gājiena, 
jautājumu gadījumā, sazināties ar 1836 
organizāciju.
Aicinām novada iedzīvotājus pievienotie jebkurā 
ceļa posmā!
PR E C Ī Z Ā KA  I N F OR M ĀC I JA  SE KO S !

2.jūnijā Tērvetes brīvdabas estrādē
pl. 15.00 aicinām mazākos novada iedzīvotājus 
un ģimenes uz BĒRNU SVĒTKIEM
 tieši jums radošā aģentūra “Pasaku nams” 

ir sagatavojusi svētku programmu
 jūs sagaida vēl nebijis notikums – 

PIRMAIS MAZO TĒRVETNIEKU 
SALIDOJUMS. Jau piecus gadus pēc kārtas 
Tērvetes novadā tiek godināti aizvadītajā gadā 
dzimušie bērniņi un katrs no mazuļiem saņem 
īpašo Mazā Tērvetnieka balvu. Šogad svētkos īpaši 
gaidām tieši šos mazuļus ar ģimenēm. 
 Svētku ietvaros aicinām Mazos 

Tērvetniekus piedalīties svētku gājienā 
(pulcēšanās turpat estrādes laukumā pl. 15.00)
svētkos viesojas Latvijas Bērnu fonda pārstāvji
pl. 22.00 PIRMĀ BRĪVDABAS BALLE 
Muzicē “VĒJA RUNA”
Ieejas maksa – 4 eiro 

3. jūnijā 
AUGSTKALNES SPORTA SVĒTKI
No 11.00 “Bērnu rīts “ - dažādas sportiskas 
aktivitātes bērniem no 4-14 gadiem,  
bērnu sacensības tautas bumbā, futbolā, florbolā 
(āra apstākļos uz mini laukuma). 
Darbosies piepūšamās atrakcijas
No 13.00 Šaušanas sacensības visās vecuma 
grupās.
Sacensības pieaugušo grupā - futbolā , basketbolā, 
volejbolā, tautas bumbas sacensības ar 
nestandarta bumbu pludmales volejbola laukumā 
 virves vilkšanā sievietēm, vīriešiem šautriņas 
mešanas sacensības. Konkursi  ,,Augstkalnes 
Stipriniece un Stiprinieks›› un ,,Veni , Vidi, Vici’’, 
“Ģimeņu stafete”.
Makšķerēšanas sacensības (iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 2.06.), Balonu ķeršanas 
sacensības (labis laika apstākļos) un Novusa 
sacensības.
Informācija par svētkiem - Linda Karloviča, 
tel. 29766085   

Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore

Posma 
nr. Laiks Posma sākums Posma 

garums
Atbildīgais par 

posmu Organizācija

1. 9.00 Tērvetes novada robeža 
no Auces puses 800 m Anda Muceniece Kroņauces mazie uzņēmēji

Pl. 9.10   Svinīga pasākuma atklāšana pie Tērvetes novada sporta halles

2. 9.30 Annas Brigaderes 
pamatskola 900 m Aldis Tisenkopfs Annas Brigaderes pamatskola

3. 9.40 Kroņauces centrs 400 m Linda Kudule PIG “Sprīdītis”, Tērvetes pagasta 
pārvalde

4. 9.45 Pietura “Agrofirma” 700 m Kristaps Bruss,
Andris Ramons

Agrofirma “Tērvete”, restorāns 
“Zoltners”

5. 9.55 “Tērces” 2600 m Juris Redisons LVM

6. 10.10
LVM Dabas parks 
Tērvetē informācijas 
centrs

800 m Normunds Jērums Kultūrvēstures muzeji

7. 10.15 Senvēstures koka pils 600 m Raitis Briedis Uzņēmēji Sigus –B un Tērvetes 
tauriņi

8. 10.20 Pagrieziens uz Lauviņu 
ceļu 800 m Laima 

Laukakmene Tērvetes uzņēmēji un biedrības

9. 10.25 Pietura “Tērvete” 500 m Valdis Grīnvalds,
Signe Vintere RC un SAC

10. 10.30 Astarte Nafta 3800 m Artis Dude Novada sportiskākās ģimenes, 
Tērvetes pašdarbnieki

11. 11.00 Tērvetes novada Dome 600 m Dace Reinika Pašvaldība

12. 11.05 Tērvetes vīni 600 m Sandris Laizāns Tērvetes vīni

13. 11.10 Zelmeņi 1000 m Anita Lešinska “Dāmnieki”, Tērvetes pagasta 
uzņēmēji un zemnieki

14. 11.20 Pietura “Šalkas” 1500 m Madara Darguža Augstkalnes pagasta zemnieki

15. 11.35 Pagrieziens uz mājām 
“Magones” 1500 m Kristaps Bruss “Silāres”

16. 11.45 Augstkalnes pagasta 
robeža 800 m Ieva Krūmiņa Augstkalnes vidusskola

17. 11.55 Augstkalnes pagasta 
pārvalde 800 m Jeļena Belova Augstkalnes pagasta pārvalde 

un pašdarbības kolektīvi

18. 12.00 Augstkalnes vidusskola 400 m
Andrejs Samohvalovs,
Mudīte Trahotkina, 
Iveta Ludviga

Agrotirdzniecības kompānija 
un Augstkalnes pagasta 
uzņēmēji, pirmsskola

19. 12.05 “Mana Aptieka” 4500 m Modris Vazdiķis
Tērvetes novada brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji un Tērvetes 
novada sportisti

20. 12.35 Robeža “Bukaišu 
pagasts” 800 m Artis Lillais Bukaišu pagasta pašdarbības 

kolektīvi, uzņēmēji un zemnieki

21. 12.45 Bukaišu centrs, TN 
“Lidoņi” 700 m Sandra Latiša Bukaišu pagasts pārvalde

• Aicinām iepriekš pieteikties tos pasākuma dalībniekus, kas vēlas veikt 5 vai vairāk km jebkurā no 
maršruta posmiem. 

• Katra skrējiena posma sākumpunktā dalībniekiem jāierodas 20 min. pirms starta!
• Sīkāka informācija pa tālruni 29766085 (Linda Karloviča).
Tērvetes novada dome informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie materiāli tiks izmantoti 
www.tervetesnovads.lv foto galerijas veidošanai un informācijas sniegšanai par aktivitātēm Tērvetes 
novadā izdevumā Laikam līdzi un Re TV 24. kanālam. Pasākuma galvenais organizators

Tērvetes novada sporta nodaļa, vadītāja Linda Karloviča

Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē   
Tuvojoties pavasarim, ikviens dabas draugs 

ir aicināts piedalīties meža dienu pasākumos, 
lai tuvāk iepazītu mūsu zaļo zeltu - mežu. Šogad 
pirmo reizi ikvienam, kam mežs sirdī, būs iespēja 
satikties Baltijā lielākajā meža izziņas pasākumā 
“Latvijas Meža dienas”, kas norisināsies 25. un 26. 
maijā Tērvetes novadā, Latvijas valsts mežu dabas 
parkā Tērvetē.

“Latvijas Meža dienās” dabas parka jaunākajā 
daļā – Kurbada zemē laikā no plkst. 10.00 līdz 
17.00 visu vecumu bērni un pieaugušie varēs ar 
savām rokām iepazīt vairāk nekā 30 meža izziņas 
pieturas – meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai 
koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās 
izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, raganām 
un īstiem meža večiem! 

Pasākumā vienkopus pulcēsies dažādas ar 
mežu un dabu saistītas organizācijas, kas rūpēsies 
par ikviena apmeklētāja iesaistīšanu aktivitātēs 
un viņa labsajūtu. Klātesošie iepazīs ne tikai 
meža audzēšanas ciklu ar meža tehniku darbībā, 
bet arī mācību un karjeras iespējas meža nozarē. 
Uz skatuves uzstāsies īpašie viesi, dabas gudrībās 
dalīsies Māris Olte un Cūkmens, skanēs mūzika un 
notiks meža velšu loterija! Uz meža vidē izvietotās 
skatuves apmeklētājiem no visas Latvijas savu 
balsu skanīgumu un raito deju soli demonstrēs 
Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašdarbības 
kolektīvi.

Uz tikšanos! 
Lilita Kauste, LVM dabas parka Tērvetē tūrisma 

informācijas centra vadītāja

1.jūnijā - Kristapa Helmaņa atjaunotā kapa 
pieminekļa atklāšana   

Cilvēka mūža ceļu vēsturē iezīmē viņa darbi,  
kuru nozīmi novērtē ne vien tā dzīves laikā, bet 
vēl pēc tam, kad personība jau sen kā pārcēlusies 
citos mūža dārzos. Latvijas veterinārārsti lepojas 
ar veterinārārsta Kristapa Helmaņa ieguldījumu 
mikrobioloģijas attīstībā un bīstamu infekcijas 
slimību apkarošanā.

KRISTAPS HELMANIS dzimis 1848. 
gada pavasarī „Lejas Čimu” mājās Tērvetē. 
Mikrobioloģijas attīstības vēsturē viņš veicis 
pētījumus par trakumsērgas apkarošanu un 1890. 
gada maijā atklājis maleīnu, bez kura pielietošanas 
mūsdienās nav iedomājama ļauno ienāšu 
diagnostika. Šeit pieminētās slimības ir bīstamas 
infekcijas ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās ne 
vien dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem.

Kristaps Helmanis miris 1892. gadā, un 

apbedīts savā dzimtajā pusē Tērvetes novada 
Kalnamuižas kapsētā.  

Diemžēl ar Latvijas veterinārārstu biedrības 
līdzekļiem izgatavotais K. Helmaņa kapa 
piemineklis pēdējos gadu desmitos bija laika zoba 
un krāsaino metālu zagļu stipri bojāts. Pateicoties 
Tērvetes domes un Latvijas Veterinārastu 
biedrības kopējām pūlēm, par Valsts pieminekļu 
inspekcijas pieminekļu glābšanas programmas 
projektā iegūtajiem līdzekļiem, Tērvetes novada  
domes un Latvijas Veterinārārstu biedrības 
līdzfinansējumu un arī saziedotajiem līdzekļiem, 
sagaidot K. Helmaņa 170. dzimšanas dienu, ir 
izdevies atjaunot viņa atdusas vietas pieminekli. 
Nozagto pieminekļa bronzas dekoru vietā to 
kopijas kompozītmateriālā veidojis tēlnieks Edgars 
Grīnfelds, stēlas un pakāpienu iekonservēšanu 
un restaurāciju veica sertificēti restauratori SIA 
“AKM”.

Atjaunotā K. Helmaņa kapa pieminekļa atklāšana paredzēta 
2018. gada 1. jūnijā plkst. 13:00 Tērvetes kapos. 

ESAM XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN 
XVI DEJU SVĒTKU DALĪBNIEKI!   

Tā ar drošu pārliecību var teikt jau visi 5 
mūsu novada amatiermākslas kolektīvi! Aprīlī ir 
noslēdzies reģionālo skašu maratons.

7. aprīlī Jelgavas 3. pamatskolā koru skatē kopā 
ar Jelgavas apriņķa koriem startēja jauktais koris 
“Tērvete” (vadītāja Dace Reinika). Šogad pirmo 
reizi kora pastāvēšanas vēsturē kolektīvs pieņēma 
izaicinājumu un startēja augstākajā - A grupā, 
saņemot I pakāpes diplomu.

29. aprīlī Kaķenieku kultūras un sporta centrā 
Dobeles, Auces un Tērvetes apriņķa kolektīvu 
koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku 
atlases skatē startēja jauniešu deju kolektīvs 

”Avots” (B grupa, vadītāja Monta Bērziņa) un 
saņēma I pakāpes diplomu, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Avots” (E grupa, vadītāja Ligita Urbele) 
saņēma I pakāpes diplomu, Bukaišu pagasta 
senioru deju kolektīvs “Vārpa” (F grupa, vadītāja 
Liāna Kozlovska) saņēma II pakāpes diplomu.

1.jūlijā kolektīvi piedalīsies Svētku gājienā 
Rīgā, bet no 3. līdz 8. jūlijam ir virkne mēģinājumu 
un koncertu, kā arī amatierteātra izrāde Vērmanes 
dārzā. 

Informāciju sagatavoja Ineta Strazdiņa
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku koordinatore Tērvetes novadā 

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā 
“PROTI un DARI!”!   

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti 
arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, 
piesakies atbalstam dalībai projektā “PROTI un 
DARI!”. 

Projekts ir unikāls ar to, ka katram tajā 
iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, 
tieši viņam domāts atbalsts,  balstoties uz jaunieša 

prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek 
izstrādāta individuālo pasākumu programma, kas 
īstenojama līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu 
atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un 
DARI!”, aicinām griezties Tērvetes novada domē 
pie projektu koordinatores Daces Vāceres (mob. 
tālr.22443406) vai Sociālā dienesta vadītājas 
Daigas Freidenfeldes. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

Izskrien Tērvetes novadu!
Aicinām ikvienu Tērvetes novada iedzīvotāju, 

atbalstītājus, ciemiņus, draugus un citus 
interesentus piedalīties vēl nebijušā sporta 
aktivitātē “Izskrien Tērvetes novadu!”, pasākumā, 
kura tradīciju aizsākam Latvijas simtgadē.

Iepazīsties ar posmu aprakstiem, izvēlies 
sev piemērotākā posma atrašanās vietu, izvērtē 
veicamo attālumu un pievienojies skrējienam! 
Mūsu mērķis nav ātrums, bet vienotība, jo visa 
maršruta garumā novadu izskriesim, tam cauri 
nesot Tērvetes novada karogu.

Pl. 13.00 skrējiens svinīgi noslēgsies Bukaišos, 
kur visi kopā atskatīsimies uz piedzīvoto skrējienā 
no Starta līdz Finišam, iezīmēsim noskrieto 
maršrutu Tērvetes novada lielajā kartē, kopīgi 
baudīsim svētku cienastu!

Uz skrējiena noslēguma vietu Bukaišos 
pl. 12.20 sāks kursēt autobuss pa maršrutu: 

Sporta halle - pietura “Agrofirma” - “Elvi”- pietura 
“Tērvete” – Zelmeņi - Augstkalne - Bukaiši. 


