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Vadības ziņojums par 2017. gada pārskatu
Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana
un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 2002.
gada
9. decembrī, apvienojot Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. Tērvetes
novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.8
”Tērvetes pašvaldības nolikums”.
Tērvetes novada domē (turpmāk- Dome) atbilstoši likumam „Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likums” 2017.gadā 15. jūnijā ievēlēti 9 deputāti. Lai
nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem
izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir
izveidojusi 13 komisijas.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada
teritoriālajās vienībās, ir izveidotas šādas iestādes: pašvaldības centrālā administrācija,
četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālās aprūpes centrs
“Tērvete” un pašvaldības policija. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības
iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija sastāv no 10 struktūrvienībām,
pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu veic izpilddirektors.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles
rajona lauku partnerība” un biedrībā ”Zemgales tūrisma asociācija”.
2017. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja
veikt dažādus remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu
veikta Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas „Zelmeņi”
siltināšanas
I kārta, no Valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem” un pašvaldības finansējuma atjaunotas Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils
ieejas kāpnes un terase, kā arī Tērvetes brīvdabas estrāde. Atbilstoši novada attīstības
programmā plānotajam 2017. gada 7. jūnijā Kroņaucē ar LEADER atbalstu tika atklāts
multifunkcionālais sporta laukums un 100 m skrejceļš. Ar pašvaldības atbalstu projektam
“Mēs- Tērvetes novadam” tika realizēti četri projekti.
Tērvetes novada domes budžetu 2017.gadā nedaudz ietekmēja nepietiekamais
finansējums pašvaldības iestādes SAC “Tērvete” darbībā, īpaši veicamo darbu ēku
tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Iestādei ir parādi saistībā ar sniegtajiem maksas
pakalpojumiem privātajām personām. Valsts finansējums par ievietotajiem iemītniekiem
līdz 1989.gadam ar katru gadu sarūk. 2017.gadā pašvaldība no sava pamatbudžeta kā
dotāciju piešķīra SAC ”Tērvete” darbības nodrošināšanai 20 000 eiro. Finansējums
plānots ēku uzturēšanai. SAC „Tērvete” ir
veikusi visas iespējamās darbības, lai
piesaistītu jaunus klientus, tādējādi ar katru gadu samazinot pašvaldības dotāciju iestādes
darbības nodrošināšanai.
Ar 2017.gada aprīli uzsākts Tērvetes novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas 2018.-2024.gadam izstrādes process.
Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta
projektu īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu.
Dace Reinika

Domes priekšsēdētāja
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

Tērvetes novada dome
Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, LV-3730
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un LV90001465562,
datums
2003.gada 03.janvārī
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un LV90001465562,
datums
2003.gada 03.janvārī
Finanšu gads
01.01.2016. – 31.12.2016.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Dace Reinika
Tērvetes novada domes izpilddirektors
Māris Berlands
Tērvetes novada karte
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums
Novada izveidošana un teritorija
Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties Tērvetes,
Augstkalnes un Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha,
no kuriem 9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta
teritorija un 6665,4 ha ir Bukaišu pagasta teritorija.
Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes
lietošanas veids ir meži, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie
zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm,
zeme zem ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes
platības.

Ģeogrāfiskais novietojums
Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā.
Tērvetes novads robežojas ar Jelgavas novada Zaļenieku un Vilces pagastiem, Dobeles
novada Krimūnu un Auru pagastiem, Auces novada Bēnes un Ukru pagastiem un Lietuvas
Republiku. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei
ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram Jelgavai - 30 km, līdz republikas galvaspilsētai
Rīgai - 90 km.
Tērvetes novada iedzīvotāji

Uz 2018. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3524
cilvēki, kas ir par 58 mazāk nekā iepriekšējā gadā un turpina norādīt uz pakāpenisku
iedzīvotāju skaita samazinājumu (salīdzinājumam - uz 2017. gada 1. janvāri – 3582, uz
2016. gada 1. janvāri – 3695). Laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada
1.janvārim iedzīvotāju skaits samazinājies par 171.
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Iedzīvotāju skaits pa pagastiem
1955 1891 1890

Uz 01.01.2016.
1033 995
964

Uz 01.01.2017.
Uz 01.01.2018.

707 696 670

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

Tērvetes pagastā uz 01.01.2018. dzīvo 1890 iedzīvotāji, kas ir 53,6 % no kopējā
iedzīvotāju skaita, Augstkalnes pagastā 964, kas ir 27,4 % no kopējā iedzīvotāju skaita, un
Bukaišu pagastā 670, kas ir 19,0 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
57

57
47

41
34
Uz 01.01.2016.

27

Uz 01.01.2017.
Uz 01.01.2018.

Dzimuši

Miruši

2017. gadā dzimuši – 27, miruši 47 iedzīvotāji (salīdzinājumam – 2016. gadā
attiecīgi 41 un 57, 2015. gadā attiecīgi 34 un 57).
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1.2. Pašvaldības pārvaldes struktūra
Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana
un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.
Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009.gada 17.septembra saistošie
noteikumi Nr.8 ”Tērvetes pašvaldības nolikums”.
Tērvetes novadam ir sava himna, ģerbonis un karogs. 2013.gada 28.martā
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 3 „Par Tērvetes novada simboliku”.
Tērvetes novada domē atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likums” 2013.gadā 1. jūnijā ievēlēti 9 deputāti.
Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā
Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
2013. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā
domē tika pārstāvētas 4 vēlētāju
apvienības: Mūsu mājas ir te (4 vietas), Līdzi laikam (3 vietas), Nākotnes vārdā (1 vieta),
Jumis (1 vieta ).
Tērvetes novada domes deputāti līdz 2017. gada 15. jūnijam
Dace Reinika
Sandris Laizāns
Normunds Namnieks
Arvīds Bruss
Ieva Krūmiņa
Linda Karloviča
Anitra Skalbiņa
Dzintra Sirsone
Indriķis Vēveris

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāts

Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3
pastāvīgās deputātu komitejas:
Tautsaimniecības un attīstības komiteja :
Komitejas priekšsēdētājs - Arvīds Bruss
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks –Indriķis Vēveris
Normunds Namnieks
Sandris Laizāns
Finanšu komiteja:
Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika
Visi domes deputāti.
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :
Komitejas priekšsēdētāja Linda Karloviča
Komitejas priekšsēdētājas vietniece- Dzintra Sirsone
Ieva Krūmiņa
Anitra Skalbiņa
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2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā domē ir pārstāvēta vēlētāju apvienība :
“Mūsu mājas ir te” (8 vietas) un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai" - "Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK" (1 vieta).
Tērvetes novada domes deputāti no 2017. gada 15. jūnija
Dace Reinika
Ieva Krūmiņa
Arvīds Bruss
Linda Karloviča
Ainārs Miķelsons
Dzintra Sirsone
Sandris Laizāns
Indriķis Vēveris
Madara Darguža (15.06.2017. un
no 28.12.2017)
Anitra Skalbiņa (no 27.07. 201728.12.2018)

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas vietniece
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāte

2017. gada 15. jūnijā deputāte Madara Darguža (Nacionālā apvienība "Visu
Latvijai"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK") informē, ka, pamatojoties uz Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 panta trešo daļu, noliek savas
deputāta pilnvaras uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku līdz 2017.gada 18.decembrim
(ieskaitot) .
Uz laiku deputāta pilnvaras nolikušās deputātes Madaras Dargužas vietā stājās
Anitra Skalbiņa
no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"- "Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK".
2017. gada 19. decembrī tika saņemts Tērvetes novada domes deputātes Madaras
Dargužas iesniegums, kurā M. Darguža informē Tērvetes novada domi, ka atjauno
deputāta pilnvaras sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājuma beigšanos.
Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3
pastāvīgās deputātu komitejas:
Tautsaimniecības un attīstības komiteja :
Komitejas priekšsēdētājs - Arvīds Bruss
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks –Indriķis Vēveris
Ainārs Miķelsons
Sandris Laizāns
Finanšu komiteja:
Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika
Visi domes deputāti.
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :
Komitejas priekšsēdētāja - priekšsēdētāja Linda Karloviča
Komitejas priekšsēdētājas vietniece- Dzintra Sirsone
Ieva Krūmiņa
Anitra Skalbiņa (līdz 28.12.2017.)
Madara Darguža (no 28.12..2017.)
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Tērvetes novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Kopumā
2017. gada laikā notika 23 domes sēdes (tai skaitā 9 ārkārtas sēdes), 27 komiteju sēdes
(13 - Finanšu komitejas, 9 - Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 5 - Izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdes).
2017. gadā deputāti apstiprinājuši 4 jaunus pašvaldības saistošos noteikumus, 9
saistošajiem noteikumiem veikti grozījumi vai precizējumi, apstiprināti jauni pašvaldības
iekšējie normatīvie dokumenti - 5 nolikumi un 6 noteikumi, veikti grozījumi septiņos
nolikumos un 3 noteikumos.
Domes izpilddirektora tiešā pakļautībā atrodas Domes iestādes un struktūrvienības.
Atsevišķu Domei nodoto funkciju pildīšanai ir izveidotas komisijas:
 vēlēšanu komisija;
 administratīvā komisija;
 administratīvo aktu strīdu komisija;
 iepirkuma komisiju;
 dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
 komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija;
 inventarizācijas komisija;
 apbalvošanas komisija;
 stādījumu rekonstrukcijas komisija;
 pedagoģiskā komisija;
 būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
uzraudzības komisija;
 medību koordinācijas komisija
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada
teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes:
1. Pašvaldības centrālā administrācija;
2. Augstkalnes vidusskola;
3. Annas Brigaderes pamatskola;
4. Augstkalnes bibliotēka;
5. Bites bibliotēka;
6. Bukaišu bibliotēka;
7. Tērvetes bibliotēka;
8. Tērvetes novada kultūras nams;
9. Tērvetes novada bāriņtiesa;
10. Tērvetes novada sociālais dienests;
11. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”;
12. Tērvetes novada pašvaldības policija.
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Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā
sastāv no:
I Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām:
1. Augstkalnes pagasta pārvaldes;
2. Bukaišu pagasta pārvaldes;
3. Grāmatvedības nodaļas;
4. Komunālā dienesta nodaļas;
5. Būvvaldes;
6. Dzimtsarakstu nodaļas;
7. Ugunsdzēsības dienesta;
8. Attīstības nodaļas;
9. Tērvetes pagasta pārvaldes;
10. Sporta nodaļas.
II Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors.

Strādājošo skaits 2017. gadā
152

69

Vīrieši

Sievietes

Tērvetes novada pašvaldībā 2017. gadā tika nodarbināts 221 darbinieks (184 pastāvīgi
strādājošie, 37 īslaicīgi strādājošie*), 152 sievietes jeb 67% un 69 vīrieši jeb 33%.
* noslēgti darba līgumi uz laiku līdz 3 mēnešiem (prombūtnē esošu darbinieku
aizvietošana, gabaldarbs, u.c.)
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Strādājošo iedalījums pa vecuma grupām
91

51

31

26

20
2
Līdz 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 63

64 un vairāk

No visiem strādājošajiem 53 % strādājošo ir vecāki par 50 gadiem, tai skaitā
26 jeb 12 % pensijas vecumā un 2 darbinieki ir izdienas pensijā.

28 % strādājošajiem ir augstākā izglītība, tai skaitā 10 darbiniekiem - maģistra
grāds; vidējā izglītība 66 % strādājošajiem; pamatizglītība 6 % strādājošajiem * .
*ņemti vērā pastāvīgi strādājošie darbinieki
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles
rajona lauku partnerība”, biedrībā ”Zemgales tūrisma asociācija”.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur
neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastā
darbojas pagastu pārvaldes.
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Tērvetes pagasts
Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā dzīvo 1890
iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits salīdzinoši ar 2016. gadu pagastā nav samazinājies .
Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām
personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto
pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī
jauniešu iniciatīvu centra, floristikas un svešvalodu apguves pulciņu darbības
nodrošināšanai. Tērvetes pagasta pārvaldē darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs. Centrā ir iespēja saņemt pakalpojumus no: Lauku atbalsta dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades, Uzņēmuma
reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes
dienesta un Lauksaimniecības datu centra.
Kopš 2016.gada Tērvetes pagasta telpās darbojas vēlēšanu iecirknis.
Pagasta teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu
"Sprīdītis". Tērvetes pagastā ir divas bibliotēkas - Zelmeņos un Kroņaucē. Veselības
aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse.
Tērvetes pagastā saglabājušies daudzi kultūrvēsturiskie mantojumi, ievērojamākie no tiemTērvetes evanģēliski luteriskā baznīca, Pālēna kapliča, Tērvetes sanatorijas apbūves
komplekss, Tērvetes dabas parks ar Tērvetes, Zviedru pilskalniem un Klosterkalnu, dabas
liegums „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Sprīdīšu” dendroloģiskais stādījums,
„Vecstēgules” muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta.
Lielākās saimniecības ir A/S „Agrofirma Tērvete”, LKS „Dāmnieki”, z/s „Strazdi”,
z/s “Vecstēguļi”, z/s „Gravenieki”.
Tūrisma attīstībā nozīmīgu ieguldījumu dod A/S „Latvijas valsts meži”. 2017. gadā
turpinājās darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus apskates objektus.
2017.gadā Kroņauces stadiona un pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” teritorijā
ir uzstādītas videokameras un notiek videonovērošana.
2017.gadā veikta elektroietaišu rekonstrukcija līdz piederības robežai, palielinot to
slodzi pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Dzērvītes”, “Vālodzītes” un “Cīruļi”, veikta
dzīvojamās mājas „Labrenči” apkures katla nomaiņa uz granulu katlu un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas “Labrenči” pārbūve.
2017.gadā Tērvetes novada kultūras namā atjaunota skatuves grīda un iegādāts
aprīkojums. Tika nomainīts malkas katls un uzstādīta granulu apkures iekārta, veikta
multifunkcionālās pašvaldības ēkas „Zelmeņi” energoefektivitātes paaugstināšanas
1. kārtas būvniecība. Pirmajā kārtā nomainīti vecie koka logi un durvis, nosiltināts ēkas
jumts, tai skaitā pieslēguma apdares sagatavošana sienu siltināšanai otrajā kārtā,
ventilācijas sistēmas ierīkošana aktu zālei, ventilācijas kanālu izvade uz jumta un fasādē,
kā arī trīs ugunsdrošo durvju montāža. 2017. gadā veikta Tērvetes brīvdabas estrādes
atjaunošana, veikti SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete” telpu atjaunošanas otrās kārtas
darbi. Bijušās sanatorijas ēkai tika atzīmēta 85. gadadiena.
2017.gadā VAS “Latvijas Valsts ceļi” veica reģionālā autoceļa virsmas atjaunošanas
darbus ceļa posmā no Kroņauces (“Agrofirma Tērvete”) līdz Tērvetei (Bauskas – Jelgavas
– Lietuvas Republikas krustojumam), tai skaitā pieturu platformu atjaunošana visā šajā
ceļa posmā, un atjaunoja tiltu pār Tērvetes upi.
2017.gadā Tērvetes pagasta Sanatorijas ciematā pie gājēju celiņa uz Rehabilitācijas
centru “Tērvete” atjaunotas masīvkoka kāpnes.
Tērvetes pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta. 2016.gadā veikta Tērvetes kapu
digitalizācija. 2017. gadā Tērvetes kapsētā veikti 34 apbedījumi, tai skaitā tika apbedītas
3 urnas.
Tērvetes novadā bija deklarēti 20 aizgājēji, no kuriem sociālais dienests
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apbedījis vienu iedzīvotāju. 2017. gadā no kapličas izvadīts 21 aizgājējs. Apbedījumi
pamatā veikti iepriekš izveidotās ģimenes kapu vietās. No jauna ierādītas 6 vietas, blakus
esošajam novadā deklarētajam aizgājējam rezervētas 6 vietas.
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā dzīvo 964
iedzīvotāji, kas ir par 31 mazāk nekā 2016. gadā. Augstkalnes pagasta pārvalde tās
administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par
pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu
pieejamību.
Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar
Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš ir Jelgava – Žagare. Attālums līdz
novada domei ir 6 km. Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas
izglītības grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka,
luterāņu baznīca, aptieka “Mana
aptieka”. Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Augstkalnes pagasta doktorāts, kur
strādā ģimenes ārste. Ir pieejams zobārsts. 2017. gadā tika nobruģēts gājēju celiņš
pirmsskolas grupas “Zvaniņi” teritorijā, izbūvēts autobusu apgriešanās un stāvēšanas
laukums pie Augstkalnes vidusskolas.
Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta- Gaiļu kapsēta. 2017. gadā veikta Gaiļu
kapsētas digitalizācija. 2017. gadā kapsētā veikti 8 apbedījumi, tai skaitā Tērvetes novadā
bija deklarēti 7 aizgājēji.
Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta
zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību.
Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles",
,,Ausekļi", “Osīši”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”,
”Priedulāji”, ”Suteņi IV” .
2017.gadā Augstkalnes pagastā darbojās amatierteātris, ritmika-vingrošana, sporta
pulciņš. Notika dažādi kultūras pasākumi: Amatierteātra izrādes, sporta svētki, Baltā
galdauta svētki, simtgades ozola stādīšana akcijas “Apskauj, Latviju!” ietvaros, Lieldienu
un Ziemassvētku tirdziņi, Mātes dienas, 11. un 18. novembra, Jāņu pasākumi. Tika
papildināts un nobruģēts gājēju celiņš bērnu dārza teritorijā ,,Zvaniņš’’, izbūvēts autobusu
apgriešanās un stāvēšanas laukums pie Augstkalnes vidusskolas.
Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasta platība ir 6665, 4 hektāri, tajā dzīvo 670 iedzīvotājs. Pagasta
teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar Lietuvas
Republiku. Attālums līdz novada domei ir 14 km. Pagasta centrā atrodas pagasta
pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu tautas nams. Veselības aprūpes
pakalpojumus Bukaišu pagastā sniedz Marutas Dosbergas ģimenes ārsta prakse.
Bukaišu pagasta ievērojamākie kultūrvēsturiskie mantojumi ir Latvijas
Universitātes mecenāta Kristapa Morberga piemiņas vieta „Lielstrikaiši”, piemiņas akmens
Roberta Sēļa dzimtajās mājās „Mašmeles” un Herberta Cukura māja „Lidoņi” ar tajā
izveidotu piemiņas istabu. Bukaišu pagastā atrodas otrā pasaules karā kritušo Brāļu kapi un
piemiņas zīme.
Bukaišu pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta
zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, piena un gaļas lopkopību.
Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Anšķinaiši", ,,Māliņi", ,,Griķi", „Arāji”, „Langas”,
„Jaunruči”, „Straumes”, „Elite Plus”, „Vecbebri” un „Veirokas”.
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Bukaišu pagasta teritorijā atrodas trīs kapsētas- Priežu, Trušu un Mednes. 2017.
gadā veikta Priežu kapsētas digitalizācija. Priežu kapsētā 2017. gadā apbedītas 7 personas,
no kurām 6 personas bija deklarētas Tērvetes novadā; Trušu kapos apbedītas trīs personas,
no kurām Tērvetes novadā bija deklarēta viena persona. Divas personas, kas bija
deklerātas citos novados, apbedītas ģimenes kapos. Mednes kapos 2017. gadā apbedījumi
nav veikti.
2017.gadā tika turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi parkā pie tautas nama –
iekoptas puķu dobes, iestādīti daudzgadīgie dekoratīvie augi. Akcijas „Apskauj Latviju”
ietvaros parkā tika iestādīts arī simtgades ozols. Pagasta iedzīvotājiem nodrošināta iespēja
aktīvi darboties dažādos interešu pulciņos – senioru deju kopā „Vārpa”, vides pulciņā,
aušanas pulciņā un teātra pulciņā. Tautas namā bija noorganizētas radošo darbu izstādes un
atzīmēti tradīciju svētki, notika ikgadējie pagasta svētki ar plašu sporta un kultūras
programmu, radošajām darbnīcām.
1.3. Komunikācija ar sabiedrību
Tērvetes novada domes viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir komunikācija ar
sabiedrību, tādēļ nopietni tiek domāts par informatīvās telpas un tās saturisko pilnveidi.
Viens no vērienīgākajiem saziņas līdzekļiem ir Tērvetes novada mājas lapa
www.tervetesnovads.lv, kā saturs atbilst Ministru kabineta 2007. gada 6. marta
noteikumiem Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
Iepazīstoties ar Tērvetes novada mājas lapas apmeklējumu statistiku, ko piedāvā
pakalpojums Google Analytics, ir secināms, ka 2017. gadā Tērvetes novada mājas lapu
apmeklējuši 76 127 respondenti no 23 valstīm, t.sk. no Latvijas – 72497, Lielbritānija –
845, Krievija – 505, Lietuva – 471, Vācija – 366, Dānija – 338 u.c. Vidējais lapu skaits, ko
respondents apmeklē vienas sesijas (apmeklējuma) laikā ir 2,25. Biežāk skatītās lappuses –
sākums; karte/dabas parks Tērvetē; karte/ - kategorija/ naktsmītnes; iepirkumi; kontakti;
galerijas un pasākumu kalendārs. Vidējais apmeklējuma ilgums ir 1,66 min.
Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem
pašvaldības lēmumiem, t.sk. saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldības izpilddirektora
un ikvienas amatpersonas ziņojums Domes sēdēs tiek atspoguļots arī pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā "Laikam līdzi", kas tiek izdots vienu reizi mēnesī ar
tirāžu - 1000 eksemplāri. Bezmaksas informatīvais izdevums ir pieejams katrā Tērvetes
novada pagastā, kur iedzīvotāji ir informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi
informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv .
Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, kas veido sižetus
par Tērvetes novada ļaudīm, tradīcijām un kultūras pasākumiem. Vidēji katru mēnesi tika
veidots viens sižets, kas pēc televīzijas ētera laika publicēti novada mājas lapā.
Sadarbība turpinās ar reģionālo laikrakstu "Zemgale", ar šī laikraksta starpniecību
informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes novada
iedzīvotāji u.c. interesenti.
Par nozīmīgākajiem novada pasākumiem informācija tiek izvietota arī 7
informatīvajos stendos, kas atrodas visos Tērvetes novada pagastos.
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas
internets, tā kā jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu,
informatīvo izdevumu "Laikam līdzi", gan citus interneta resursus, kuros pieejama
informācija par Tērvetes novadu.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Budžets /pamatbudžets + speciālais/ 2016. - 2018. gads
2016.gads
2017.gads
2018.gada
EUR
EUR
plāns, EUR
4 860 053
5 328 774
5 090 220
Ieņēmumi
4 919 191
5 121 423
5 551 373
Izdevumi
Salīdzinot ar 2016.gadu, 2017.gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi
palielinājušies par 468 721 euro, tas ir, par 9,6%.
2.2. Ieņēmumi 2016. – 2018. gads
Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. - 2018. gads
Ieņēmumu veids / Gads

2016.gads,
2017.gads,
2018.gada
EUR
EUR
plāns, EUR
Nodokļu ieņēmumi
2 087 509
2 295 886
2 340 434
Ienākumu nodoklis
1 554 798
1 710 475
1 835 746
Nekustamā īpašuma nodoklis
532 711
585 411
504 688
Nenodokļu ieņēmumi
93 243
156 237
32 770
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
400
920
2 000
īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas
3 600
6 764
7 140
Naudas sodi un sankcijas
8 861
10 929
9 400
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
3 829
1 419
1 900
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
76 553
138 772
15 000
īpašuma un kustamās mantas pārdošanas

Maksas pakalpojumi un citi pašu 1 068 637
1 078 668
1 164 456
ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām
88
0
Ieņēmumi par nomu un īri
56 343
46 408
65 240
Ieņēmumi par pārējiem maksas
1 011 206
1 032 260
1 099 216
pakalpojumiem
Transferti
1 449 792
1 797 983
1 552 560
Valsts budžeta transferti
894 000
1 259 697
854 615
Pašvaldības budžeta transferti
555 792
538 286
697 945
Kopā ieņēmumi
4 699 181
5 328 774
5 090 220
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
830 893
956 439
1 244 128
Speciālā budžeta ieņēmumi 2016. - 2018. gads
Ieņēmumu veids / Gads
2016.gads, EUR
2017.gads,
EUR
Nodokļu ieņēmumi
10 965
8 908
Dabas resursu nodoklis
10 965
8 908
Nenodokļu ieņēmumi
0
0
Citi pašu ieņēmumi
0
0
Transferti
149 907
149 907
Valsts budžeta transferti
149 907
149 907
Kopā ieņēmumi
160 872
158 815
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
62 151
69 778
15

2018.gada
plāns, EUR
9 000
9 000
0
0
154 264
154 264
163 264
59 949
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Budžeta ieņēmumu sadalījums 2017. gadā

transferti
34%

nodokļu
ieņēmumi
43%
maksas
pakalpojumi
20%

nenodokļu
ieņēmumi
3%

Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2017.gadā
Nodokļu veids
Ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Kopā nodokļu ieņēmumi

Summa EUR
1 710 475
585 411

%
74.2
25.4

8 908

0.4

2 304 794

100

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, valsts un pašvaldības
transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākuma nodoklis, kas 2017.gadā
veido 74 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra 2017.gadā ir nemainīga
salīdzinājumā ar 2016.gada ieņēmumiem. Transferta ieņēmumi ir dotācija mācību
grāmatām, dotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam, dotācija skolēnu ēdināšanai,
dotācija 5-6 gadīgo apmācībai, finansējums projektiem, publiskā interneta pieejas attīstībai
novadā, dotācija bezdarbnieku nodarbināšanai, dotācija par iemītniekiem sociālās aprūpes
centrā „Tērvete”, dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un finansējums
izglītības funkciju nodrošināšanai.
Lielākie ienākuma nodokļa maksājumu komersanti 2017.gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, AS “Tērvetes AL”, SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, SIA “SIGUS B”,
LKS “Dāmnieki”, SIA “Silāres” un ZS “Strazdi”.
Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2017.gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, LKS “Dāmnieki”, SIA “Silāres”, ZS “Strazdi”, ZS “Anšķinaiši”, ZS “Orhidejas”,
ZS “Mežābeles”, ZS “Māliņi”, ZS “Ausekļi”, ZS “Blīkšķi” un ZS “Osīši”.
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2.3. Izdevumi 2016. – 2018. gadam
Pamatbudžeta izdevumi 2016. - 2018. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi

2016.gads,
EUR
410 385
72 657
37 664
113 475
755 014

2017.gads,
EUR
409 095
94 184
27 495
37 134
1 149 134

2018.gads
plāns, EUR
535 608
160 294
31 682
81 857
1 089 890

395 919
1 561 711
1 377 993
4 724 818

690 935
1 270 587
1 442 859
5 121 423

643 393
1 211 025
1 797 624
5 551 373

2017.gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2016.gadu ir palielinājušies par
8.4 % jeb 396 605 euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi sociālai
aizsardzībai, izglītībai un pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai. Izglītība –
izdevumi saistīti ar Augstkalnes vidusskolas zēnu mājturības kabineta remontu un skolas
terases un kāpņu atjaunošanu. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – Tērvetes novada
kultūras nama un domes administrācijas ēkas siltināšanas 1.kārta, Tērvetes brīvdabas
estrādes atjaunošana, Kroņauces stadiona skrejceļa izveide. Pašvaldības divu grants ceļu
pārbūve. Sociālā aizsardzība – no jauna izveidotas un iekārtotas sociālā dienesta telpas.

Speciālā budžeta izdevumi 2016. – 2018. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi
Kopā izdevumi

2016.gads
EUR
190 259
4 114
194 373

2017.gads
2018.gada plāns,
EUR
EUR
135 703
211 006
32 941
0
168 644
211 006

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumos ir autoceļu uzturēšanas un dabas resursu
nodokļa izmaksas.
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2017.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

2017.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās
klasifikācijas
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2.4. Saistības 2012. - 2017.gads

Aizdevējs
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Mērķis
Sporta halles celtniecība
Pirmsskolas
grupas
“Sprīdītis”
ēkas
rekonstrukcijas 1.kārta
Augstkalnes vidusskolas
internāta
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Pirmsskolas
grupas
“Sprīdītis”
ēkas
rekonstrukcijas 2.kārta
Publiskās
teritorijas
apgaismojuma
infrastruktūras izbūve
Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
A.Brigaderes pamatskolas
rekonstrukcija
Kroņauces
stadiona
pārbūve
Pašvaldības ceļa Au49
pārbūve
Pašvaldības ceļa Au49
pārbūve
Kopā

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa
EUR

Parāds
uz
31.12.2017.
EUR

30.08.2012

20.01.2028

770 339

368 713

21.10.2013

20.10.2029

301 600

213 782

14.03.2014. 20.01.2030.

312 534

152 194

18.06.2014. 20.06.2034.

605 736

547 612

20.11.2014. 20.11.2034.

117 380

103 700

20.11.2014. 20.11.2024.

16 939

12 823

22.07.2015. 20.07.2035.

95 505

88 111

22.07.2015. 20.07.2035.

368 842

358 763

16.11.2016. 20.11.2036.

93 450

57 450

11.10.2017. 20.09.2037.

164 673

164 673

30.06.2017. 20.06.2037.

211 937

23 930

3 058 935

2 091 751

Līguma
parakst.
datums

2.5. Autoceļu uzturēšana
Ceļu ielu uzturēšana notika saskaņā ar 2017. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas
uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu
greiderēšanu, asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants
seguma atjaunošanu vasaras, rudens periodā, kā arī veikt autoceļu un ielu attīrīšanu no
sniega ziemas periodā.
2017. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija EUR
190135,80, kas veidojās no autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas EUR
149907,00 un atlikuma no 2016. gada EUR 40228,80. 2017. gadā ceļu uzturēšanai
izlietoti EUR 138393,94. 2017. gadā tika ietaupīti līdzekļi EUR 51742,06, jo šajā gadā
nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem, kā arī rudens periodā nebija
nepieciešamības pēc asfalta bedrīšu remonta. Atlikumā esošie līdzekļi tika pārvirzīti 2018.
gada ceļu apsaimniekošanai.
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Vismaz divas reizes gadā pavasarī un rudenī tika apsekoti novada autoceļi un
vajadzības gadījumā tika veikti attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi.
Tērvetes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai bez pašvaldības
tehnikas tika noslēgti līgumi arī ar juridiskām personām, kas ļāva efektīvi, racionāli un ātri
izmantot piešķirtos līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai - it sevišķi ziemas periodā.
Saskaņā ar plānu un specifikāciju tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi vasarā- ceļu
greiderēšana, profilēšana un iesēdumu labošana, kā arī grants virskārtas atjaunošana
atsevišķiem ceļa posmiem; ziemas periodā- autoceļu atbrīvošana no sniega.
Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2017. gadā, EUR
Veicamie darbi
Autoceļu attīrīšana
no sniega
Autoceļu
greiderēšana
Caurtekas pārbūve
Asfalta
seguma
bedrīšu remonts
Tilta remonts
Tilta
tehniskā
apsekošana
Grants
seguma
labošana
Ceļmalu
appļaušana
Grants līdzināšana
Apgaismojuma
ierīkošana
Ceļazīmes
uzstādīšana
Kopā gadā

Augstkalnes
pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

1697.68

568.94

3011.65

3780.69

3651.01

3836.86

-

-

3698.18

4607.57

-

33524.89

8947.71

-

-

-

1210.00

-

22996.05

14492.34

25003.44

197.15

834.00

3550.07

-

17.36

-

2691.16

-

-

77.19

-

-

44995.20

20773.65

72625.09
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra
Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc
stāvokļa uz 2017.gada 31. decembri. Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes kopplatība
2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir samazinājusies. 2017.gadā tika veikta
pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes datu salīdzināšana ar VZD datiem, kā arī vairāki
īpašumi tika atsavināti, līdz ar to pašvaldības bilancē, salīdzinot ar 2016. gadu, ir zemes
platības un bilances vērtības samazinājums.
Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un
nereģistrētajiem īpašumiem. Pašvaldības īpašumu un piekritības bilances dati nesakrīt ar
Valsts Zemes dienesta datiem.
Pašvaldība 2017. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 4 (četrus) īpašumus.
Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra
pa lietojumu veidiem (ha) 2016.gadā
Kopplatība

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

Pārējās
zemes

Bilances
vērtība EUR

Īpašumā

368,4

124,75

87,68

35,71

-

120,26

478796,93

Piekritīgā

747,66

327,01

-

191,13

179,02

50,50

8220449,47

Kopā

1116,06

451,76

86,68

226,84

179,02

170,76

8699246,40

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra
pa lietojumu veidiem(ha) 2017.gadā
Kopplatība

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

Pārējās
zemes

Bilances
vērtība EUR

Īpašumā

369,34

118,0

87,68

35,71

-

127,95

331439,04

Piekritīgā

727,26

309,92

-

187,82

179,67

49,85

8627911,96

Kopā

1096,60

427,92

87,68

223,53

179,67

177,90

8959351,00

Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda 22424,2 ha, ar pašvaldībai
piederošo un piekritīgo zemes kopplatību 1096,60 ha , secinām, ka lielāko daļu novada
teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā esošas zemes platības.
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Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes struktūra pa zemes lietojuma veidiem
( %) 2017.gadā

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) - 39,02 %, Meži 8,0 % , Zeme zem
ēkām – 20,33%, Ceļi – 16,33%,Pārējās zemes – 16,32% .

Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība EUR 2017.gadā.
Īpašuma raksturojums
Ēkas
Būves
Inženierbūves

Bilances vērtība
3375222
7722540
1157669
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4. Tērvetes novada pašvaldības kapitāla vērtība
Tērvetes novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas
centrs „Tērvete””.
Pamatkapitāls
Peļņa

31.12.2016
EUR 63 460
EUR 56 808

31.12.2017
EUR 63 460
EUR 58 432

SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” (turpmāk- Sabiedrība) pamatdarbības veids ir
medicīniskā rehabilitācija - dienas stacionāra programma - sekundārā ambulatorā veselības
aprūpe un primārā veselības aprūpe - veselības aprūpe mājās, sociālā rehabilitācija.
Centrs veic arī citus statūtos paredzētos pakalpojumus – klientu izmitināšanu un ēdināšanu.
Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta EUR 63 460.
Nekustamo īpašumu Sabiedrība lieto, pamatojoties uz 2012. gada 1. augustā noslēgto
pilnvarojuma līgumu starp Tērvetes novada domi un SIA ”Rehabilitācijas centrs”
Tērvete”- par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamais īpašums
ir nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 31. decembrim.
2016. gada 24. martā Tērvetes novada dome apstiprināja SIA ”Rehabilitācijas
centrs “Tērvete” stratēģiju 2016. - 2018. gadam.
Saskaņā ar stratēģiju 2017. gadā SIA ”Rehabilitācijas centrs ”Tērvete” turpināja
veikt ieguldījumus centra infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi uzlabojot pacientu sadzīves
apstākļus ārstniecības laikā un uzlabojot personāla darba apstākļus – pabeigti 2016.gadā
uzsāktie atjaunošanas un remonta darbi centra galvenā korpusa ieejas mezgla vestibilā un
blakus esošajos kabinetos -2.kārta. Veikts remonts ūdensdziedniecības nodaļā.
2017.gada jūnijā tika atklāta „Sajūtu takas”1.kārta. Tādējādi tiek piedāvāts papildus
pakalpojums gan novada iedzīvotājiem, gan personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Visi ieplānotie un realizētie darbi 2017. gadā ir veikti, ieguldot Sabiedrības finanšu
līdzekļus. Sabiedrība 2017. gadu noslēdza ar EUR 58432 peļņu.
Lai arī tika veikts informatīvais darbs apkārtējo novadu iedzīvotāju un ģimenes ārstu
vidū, sabiedrība 2017.gadu noslēdza ar neto apgrozījumu 841.58 tūkst. eiro vai ar 1.72 %
samazinājumu salīdzinājumā ar 2016.gada 856.27 tūkst. eiro, kaut gan atbilstoši
normatīvo aktu prasībām tika paaugstināta gan minimālā darba alga zemo algu amatiem,
gan arī pārējo kategoriju darbiniekiem. Tas izskaidrojams ar to, ka saglabājas diezgan liels
darbinieku īpatsvars, kam centrs nav pamatdarbavieta.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu, tika palielināts
darbinieku skaits un paplašināts piedāvājamo pakalpojumu klāsts. Ar 2017.gada aprīli
darbu uzsāka mākslas terapijas novirziena speciāliste – deju un kustību terapeite.
Vidējais darbinieku skaits 2017.gadā ir 61 persona, t.i. par 1.67% vairāk kā
2016.gadā. Personāla izmaksas saglabājušās apmēram 2016.gada līmenī – 444960 eiro
(2016.gadā – 448787 eiro). Darbinieku skaita pieaugums tika paredzēts arī centra
Stratēģijā, jo Sabiedrības vadība kā lielāko vērtību un resursu uzskata multiprofesionālo
rehabilitācijas komandu, kas spēj nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu mūsu pacientiem.
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Pēdējo gadu laikā pieaudzis apkalpoto pacientu skaits- ja 2015.gada apkalpojām
1254 personas, 2016.gadā -1382 personas, tad 2017.gadā – jau 1404 personas. Apkalpoto
pacientu skaita pieaugums salīdzinot ar 2015.gadu – 11.96%.

Salīdzinot faktiski apkalpoto pacientu skaitu ar Stratēģijā paredzēto, redzams, ka
2016.gada plāns pārsniegts par 15.17% (plānots 1200 pacientu), bet 2017.gada plāns
pārsniegts par 12.32% (plānots 1250 pacientu).
Centra speciālisti aktīvi darbojas Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijā, Latvijas
fizioterapeitu asociācijā, Latvijas mākslas terapijas asociācijā, Uztura speciālistu
asociācijā, Latvijas veselības tūrisma klasterī, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrībā, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju, gūstot informāciju par
aktualitātēm nozarē, informējot sabiedrību un veselības aprūpes nozares speciālistus par
rehabilitācijas iespējām Tērvetē.
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2017. gada 30. marta sēdē Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par Tērvetes
novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes
uzsākšanu.
2017. gada 30. marta sēdē Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par Tērvetes
novada Investīciju plāna 2012. -2018.gadam precizēšanu.
Ar 2017.gada aprīli uzsākts Tērvetes novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas 2018. -2024. gadam izstrādes process. Notiek darbs darba grupās, tikšanās ar
deputātiem, iedzīvotājiem. Tiek sagatavoti dokumentu projekti esošās situācijas
izvērtējumam un jauno plānošanas rīcību priekšlikumi, orientējoties uz 1.redakcijas
iesniegšanu apstiprināšanai 2018.gada 1. ceturksnī.
Pamatojoties uz pašvaldības dalību ERAF finansētā projektā, 2017.gada 7.decembra
sēdē Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par Tērvetes novada Investīciju plāna
2012. -2018. gadam precizēšanu.
2017. gada 27.aprīļa domes sēdē izskatīts Tērvetes novada attīstības programmas
2012. -2018. gadam uzraudzības pārskats.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām
sagatavots Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 2005.-2017.gadam monitoringa ziņojums.

5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2017. gadā
Tērvetes pagasta pārvaldes telpās ēkā ”Sprīdītis”- Kroņaucē
un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.

darbu turpina Valsts

Projekts „Pašvaldību labie darbi Latvijas simtgadei”. Projekta ieviešanas datums:
25.09.2017., projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes vidusskolas parka teritorija,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums EUR 450, kas ir
100% Meža attīstības fonda finansējums.
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Īstenots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apstiprinātais Tērvetes
novada domes pieteikums „Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa restaurācija”. Projekta
ieviešanas datums: 31.10.2017., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Kopējais
finansējums EUR 7215, Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2215 EUR

Projekts „Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē”. Projekta
uzsākšanas datums: 24.10.2016., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Kopējās
projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts kultūrkapitāla fonds, EUR 3575
– Tērvetes novada domes līdzfinansējums.
Projekts „Eco Active”. Projekts uzsākts 2016.gadā, projekta ieviešanas vieta –
Kroņauce, Tērvetes pagasts.
No Valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” atjaunotas
Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils ieejas kāpnes un terase, kā arī Tērvetes brīvdabas
estrāde.

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2017. gadā ar ES
finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu
Īstenots projekts „Kroņauces stadiona pārbūve”. Projekta sākuma datums:
27.06.2016., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais plānotais projekta
finansējums EUR 102 407, t.sk. LAD finansējums EUR 45000, Tērvetes novada domes
līdzfinansējums EUR 57 407.
Īstenots projekts „Skatuves grīdas atjaunošana un aprīkojuma iegāde Tērvetes
kultūras namam”. Projekta sākuma datums: 31.10.2017., projekta ieviešanas vieta –
Tērvetes pagasts. Kopējais plānotais projekta finansējums EUR 22238, t.sk. LAD
finansējums EUR 20014, Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 2224.
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Īstenots projekts „Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve”. Projekta sākuma datums:
26.04.2017., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais projekta finansējums
EUR 269 243, t.sk. LAD finansējums EUR 235 009, Tērvetes novada domes
līdzfinansējums EUR 34 234.
Īstenots projekts „ Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve”. Projekta sākuma datums:
01.08.2017., projekta ieviešanas vieta – Augstkalnes pagasts. Kopējais plānotais projekta
finansējums EUR 206383, t.sk. LAD finansējums EUR 185745, Tērvetes novada domes
līdzfinansējums EUR 20638.
Projekts „Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam”. Projekta
sākuma datums: 26.10.2017., projekta ieviešanas vieta – Kroņauce, Tērvetes pagasts.
Kopējais plānotais projekta finansējums EUR 51 181, t.sk. LAD finansējums EUR 36 685,
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 14 496. Projekta īstenošana tiks pabeigta
2018.gadā.
Iesniegts projekta „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā”
pieteikums VARAM izsludinātajā ESF specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas
vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” projektu konkursam. Projekta sākums
plānots 2017.gada beigās, projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais plānotais
projekta finansējums EUR 210 490, t.sk. ERAF finansējums EUR 170000, Valsts budžeta
dotācija 7500 EUR un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 32990 EUR. Projekts
noslēgsies 2019.gadā.

6. Tērvetes novada domes līdzdalība sadarbības projektos
Pašvaldība ir sadarbības partneris Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projektā “PROTI un DARI!”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris LIAA pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Jelgavas novada pašvaldības īstenotam projektam
„Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Slimību profilakses un kontroles centra projektā
“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Nodarbinātības valsts aģentūrai par algotu pagaidu
sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā.

27

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās(nodibinājumos):
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”;
 biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”.
Pašvaldība ir dalībnieks Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. Zemgales
plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā
esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

7. Tērvetes novada domes sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Tērvetes novada dome 2017. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs - Tērvetes
novadam”. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas –
Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Dzeguzēni”, biedrība „Mežmuižas Mežrozītes”, biedrība
„Labrenči” un biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”. Ar Tērvetes novada domes
atbalstu realizēti projekti par kopsummu EUR 3384,57.
“Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) konkursā “LMT Latvijai” 2017. gadā tika īstenoti
2 projekti: biedrība “Mēs – Tērvetei” projekts “Pālena muižas vēsturiskā centra
labiekārtošana” un SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” projekts ““Sajūtu takas”
izveide SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””.
Biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” projekts “Telšu iegāde biedrības
darbības nodrošināšanai un aktivitāšu dažādošanai”.
Kalnamuižas ev.lut. draudzes projekts “Kalnamuižas luterāņu baznīcas sakristejas
jumta atjaunošana un fasādes atjaunošana”.
Kalnamuižas ev.lut. draudzes projekts “Kalnamuižas baznīcas AMI”

8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku profesionālās zināšanas un vispārējo
izglītības līmeni, 2017. gadā tika apmeklēti dažādi semināri - bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos, jautājumos, kas skar bāriņtiesas un policijas darbu, ar izglītības, kultūras un
sporta darbu saistītos jautājumos, jautājumos par projektu īstenošanu, ar būvvaldi un
nekustamo īpašumu saistītos jautājumos, par arhīvu pārvaldību, par dzīvojamo māju
apsaimniekošanas jautājumiem, par iepirkumu organizēšanu.
2017. gadā ieviesti ZZ dats Resursu vadības un grāmatvedības uzskaites
lietojumprogrammas G-VEDIS moduļi- algas un personāluzskaite, kā arī uzsākta
komunālā moduļa ieviešana.
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9. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs pa darbības jomām
2017. gadā
9.1. Izglītība
Tērvetes novadā strādā divas pašvaldības uzturētas izglītības iestādes- Augstkalnes
vidusskola un Annas Brigaderes pamatskola-, kas izglītojamajiem nodrošina vispārējo
pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību. Skolās tiek īstenotas arī
daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Sadarbību starp skolām, skolu sadarbību ar
pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes dienestu koordinē Tērvetes novada izglītības darba koordinators. Atsevišķu
pašvaldības izglītības funkciju īstenošana ir deleģēta Dobeles novada Izglītības pārvaldei,
ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums.
Tērvetes novada izglītības iestādēs mācās 434 izglītojamie, t.sk. 135 - pirmsskolas
izglītības grupās (turpmāk – PIG), 266 – iegūst pamatizglītību, 33 jaunieši iegūst vispārējo
vidējo izglītību, strādā 62 pedagoģiskie un 38 tehniskie darbinieki.

Augstkalnes vidusskola
Augstkalnes vidusskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma,
Pamatizglītības programma un Vispārējās vidējās izglītības programma. Ar 2017. gada 1.
septembri mācību process tika pārtraukts Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu
skola.
Obligātās pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota PIG “Zvaniņi”, kurā
darbojas arī 3 - 4 gadīgo bērnu grupa, t.sk. jaunāki bērni, kas līdz 2017. gada 31.
decembrim sasniedza 3 gadu vecumu.
Augstkalnes vidusskolā strādā – 3 pirmsskolas pedagogi, 1 pirmsskolas pedagoga
palīgs, 29 vispārizglītojošo izglītības programmu pedagogi un 17 tehniskie darbinieki.
Audzēkņu skaits: trīs PIG “Zvaniņi” - 46 mazuļi, 1. – 9. klasē – 145 skolēni un 10. – 12.
klasē – 33 jaunieši.
Skolai ir labi sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu
olimpiādēs. Iegūtas sešas 1. vietas, septiņas 2. vietas, četras 3. vietas un septiņas atzinības.
Par izciliem mācību sasniegumiem (vid. vērtējums – 9,47 balles), absolvējot 12. klasi,
Katrīna Freimane saņēma Ministru kabineta Pateicību.
Godalgotas vietas gūtas arī sporta sacensībās: 1. vieta – Starpnovadu minihandbola
sacensībās, 2. vieta - komandu dambretē un divas 3. vietas – Republikas mēroga
individuālajās dambretes sacensībās, 3. vietas – basketbola un Latvijas skolu sporta
federācijas handbola sacensībās.
Skola veiksmīgi startē starpnovadu konkursos un skatēs: “Gudrs vēl gudrāks” (3.
vieta), “Jaunie Rīgas sargi” (3. vieta), Pirmās palīdzības sacensības pamatskolas un
vidusskolas komandām (3. vieta) u.c. Augstkalnes vidusskola ir organizējusi starpnovadu
izglītības iestāžu sporta sacensības “Rudens kross”.
Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Dobeles Lietuviešu biedrību,
Lielplatones folkloras kopu un folkloras kopu “Dimzēni” no Jelgavas. Viņu kopdarbs vērienīgi īstenots Baltu dienas pasākums Augstkalnes pagastā. Joprojām skolai ir
veiksmīga sadarbība ar Lietuvas Republikas Žagares ģimnāziju, kur pieredzes apmaiņa
notiek gan starp pedagogiem un skolēniem, gan skolēnu vecākiem.
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2017. gadā skolā ir veikti lielākie remontdarbi – PIG “Zvaniņi” tika izremontēta
aktu zāle, atjaunota Mežmuižas pils – Augstkalnes vidusskolas āra terase, pie Augstkalnes
vidusskolas internāta ēkas izveidots autobusu stāvlaukums.

Mežmuižas pils – Augstkalnes vidusskolas āra terase

Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes pamatskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma un
Pamatizglītības programma. Skolai ir pirmsskolas izglītības grupa “Sprīdītis”, kurā
veidotas rotaļgrupas no 1,5 gadu vecuma un obligātās pirmsskolas izglītības grupas.
Izglītības iestādē strādā – 13 pirmsskolas pedagogi, 17 pamatizglītības programmu
pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Audzēkņu skaits: piecās PIG “Sprīdītis” - 89
mazuļi, 1. – 9. klasē – 114 skolēni. Pirmsskolas bērnu vecākiem pirmsskolas grupās ir
iespēja saņemt arī vasaras grupu pakalpojumu.
Gatavojot skolu 2017./2018. mācību gadam, vasaras mēnešos Annas Brigaderes
pamatskolā nopietni remontdarbi tika veikti divās mācību telpās, vienlaikus mācību telpas
tika aprīkotas ar jaunām mēbelēm un skolēnu soliem. PIG “Sprīdītis” tika labiekārtota zāle,
t.i. uzstādīta pasākumu apskaņošanas aparatūra un interaktīvā tāfele, spēļu laukumā pie
ēkas uzstādīta spēļu pilsētiņa.
Izvērtējot skolas vidējos mācību sasniegumus, kolektīvs atzinis, ka salīdzinoši ar
iepriekšējo mācību gadu ir audzis skolas vidējais vērtējums mācību priekšmetos. Skolēni ir
veiksmīgi startējuši gan Valsts, gan Auces, Dobeles un Tērvetes novada mācību
priekšmetu olimpiādēs: 1.vieta - Valsts atklātajā olimpiādē; trīs 1. vietas, divas 2. vietas,
viena 3. vieta un viena atzinība starpnovadu olimpiādēs. Skolā notika Annai Brigaderei
veltīts starpnovadu konkurss un starpnovadu diktāts 5. klašu skolēniem.
Skola turpina darboties starptautiskajā projektā Erasmus+ ,,EcoActive”, kā ietvaros 2
skolēni un 3 skolotāji apmeklēja Poliju, 2 skolēni un 3 skolotāji Slovēniju. Piedaloties
,,Zaļās jostas” konkursā, tika vākta makulatūra un ar savāktajām 17,14 t ierindojamies 2.
vietā Zemgales reģionā un 8. vietā Latvijā.
,,Eco Active” projekta ietvaros skolā ir notikusi Eko nedēļa ar daudzveidīgām
aktivitātēm: eko modes skate, kurā tika demonstrēti pašu gatavoti tērpi no otrreizējām
izejvielām; eko spēļu konkurss ar pašu gatavotām eko spēlēm; skolēni piedalījās izglītojošā
mācību ekskursijā Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā, dalīto
atkritumu vākšanas un šķirošanas punktā, PET pārstrādes rūpnīcā „PET Baltija”. Sadarbībā
ar LVM dabas parku Tērvetē skolēniem notikušas vides izziņas aktivitātes un nodarbības,
t. sk. koku stādīšanas akcija Skābekļa dienas ietvaros un putnu būrīšu tīrīšana un
atjaunošana, ir izveidots skolēnu video „Dari pats” par resursu otrreizēju izmantošanu,
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materiāls ievietots e-Twinning vietnē; skolā ir noticis uzlīmju konkurss „Taupi ūdeni un
enerģiju”, konkursa uzvarētāju darbi ir izvietoti skolēniem redzamās vietās pie gaismas
slēdžiem un izlietnēm.

Karjeras dienas izzinošo konkursu uzvarētāji
Oktobra mēnesī sadarbībā ar SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra”
Dobeles konsultāciju biroju, Tērvetes novada lauku attīstības konsultanti un ar AS
“Dobeles dzirnavnieks” atbalstu Annas Brigaderes pamatskolā Karjeras dienas ietvaros
pirmo reizi notika Putras diena, kā mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Metodiskais darbs
Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai
2017. gadā tika turpināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina
deleģēšanas līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu darbs metodiskajās apvienībās,
iesaistīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos un darbs profesionālajā pilnveidē. Līgums
paredz arī sadarbību starpnovadu apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā, skolēnu
iesaistīšanā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības
aktivitātēs.
Skolas aktīvi piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību
priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tiek rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu
olimpiādes. Novembrī Tērvetes novada izglītības iestādes sadarbībā ar Tērvetes novada
domi un kultūras namu organizēja starpnovadu izglītības iestādēm konkursu “Zemes meita
un Zemes dēls”.
Skolu direktoriem un vietniekiem Tērvetes novadā tika organizēti gan informatīvi
semināri, gan semināri pieredzes apmaiņai. Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupu
darbiniekiem un skolu pedagogiem bija iespēja piedalīties Pirmās palīdzības pedagogu
profesionālās pilnveides kursos. Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri
apmeklē Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotos informatīvos un darba plānošanas
seminārus.
Mūsu novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji, kas atbilstoši Tērvetes novada domes nolikumam “Par Tērvetes novada
vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” saņēma
Tērvetes novada domes pateicības un naudas balvas. Pateicības saņēma arī skolēni, kas
kultūras un sporta ārpusskolas aktivitātēs popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces,
Dobeles un Tērvetes novadā, kā arī Zemgales reģionā.
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Jau trešo gadu tika turpināta tradīcija – Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu
izglītības pulciņu koncerts – skate “Kopā nākam! Kopā darām! Kopā varam dižoties!”

Uz Tērvetes novada lielās kultūras nama skatuves ir paši mazākie novada
mākslinieki no PIG “Sprīdītis”
Skates mērķis ir attīstīt un apzināt interešu izglītības kolektīvu māksliniecisko līmeni
un darba kvalitāti. Savus talantus vecākiem un skatītāju pilnajai zālei sniedz gan skolas,
gan pirmsskolas izglītības grupu mazuļi. Koncertu organizē izglītības darba koordinators
sadarbībā ar Tērvetes novada kultūras namu. Pēc konkursa nolikuma pasākumā tiek
veidota arī praktisko pulciņu darbu izstāde.
2017. gada 5. septembrī Tērvetes novada dome sadarbībā ar Pašvaldības policiju
abām izglītības iestādēm organizēja Drošības dienu, kā ietvaros skolēni strādāja un guva
zināšanas dažādās radošajās darbnīcās, kuras vadīja – Nepilngadīgo lietu inspekcijas
speciālisti, Valsts policijas ceļu satiksmes darbinieki, Kriminālās nodaļas inspektori,
Pašvaldības policijas darbinieki, pirmās palīdzības vienība un Tērvetes ugunsdzēsības
komanda.

Ar sākumskolas klašu jauniešiem par satiksmes drošību sarunājas Valsts policijas
Tērvetes novada inspektore

32

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

9.2. Jauniešu iniciatīvu centrs
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk - Centrs), kas ir Tērvetes novada
pašvaldības Tērvetes pagasta pārvaldes struktūrvienība, savu darbību uzsācis 2014. gada
janvārī. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai
sabiedriskajos procesos un atbilstoši katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt
iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savu talantu un organizēt jauniešu brīvā
laika pavadīšanu. Centra darbību regulē aktivitāšu plāns kārtējam gadam, LR Jaunatnes
likums un Centra nolikums. Centram, uzsākot darbu, bija svarīgi apzināties tā identitāti,
pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots logo.

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes 2017.gadā koordinēja jauniešu
iniciatīvu pulciņa vadītājs. Nozīmīgākās jauniešu centra aktivitātes 2017.gadā: pasākuma
“Labais darbs” ietvaros tika apciemoti SAC “Tērvete” seniori, noorganizēta “Zemes
stunda”, volejbola sacensības “Tē-kauss”, foto orientēšanās novada svētku ietvaros, ņemta
dalība “Lielajā talkā” un Traktordienās . Ciemos ar velosipēdiem no Žagares jauniešu
centra bija atbraukuši lietuviešu jaunieši. Centra jaunieši kopā ar Augstkalnes pirmsskolas
izglītības grupiņas bērniem izgatavoja apsveikuma kartiņas. Tērvetes novada jauniešu
iniciatīvu centrā 2017.gadā reģistrēts 121 apmeklētājs.

Jaunieši talko Augstkalnes pagastā
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Tērvetes novada jaunieši kā brīvprātīgie piedalījās Traktordienu 2017
pasākumā Tērvetē

Jaunieši Lāčplēša dienas lāpu gājienā Augstkalnē
9.3. Kultūra
Kultūras pakalpojumus novadā nodrošina Tērvetes novada kultūras nams (2 kultūras
darbinieki), Bukaišu un Augstkalnes pagastos katrā ir kultūras pasākumu organizators.
Novadā kopā darbojās 7 amatiermākslas kolektīvi ar 159 dalībniekiem un 5 interešu
pulciņi, kas apvieno 48 interesentus.
2017. gadā tika izstrādāta un apstiprināta (2017.gada 25. maija sēdes lēmums,
protokols Nr. 10, 12§) Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģija 2017.2020.gadam. Darbs 2017. gadā plānots un veikts atbilstoši stratēģijā plānotajam.
Lielākie ieguldījumi:
 Atjaunota Tērvetes novada brīvdabas estrādes ( MIII,R18);
 Atjaunota Tērvetes novada kultūras nama skatuve ELFLA Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros ( M III, R20);
 Renovēta skatuves aizkaru konstrukcija un grīda Tērvetes novada KN( MIII, R22)
 Ierīkots Brīvdabas multifunkcionāls laukums Bukaišos ( MIII, R24).
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Tērvetes pagasts
Tērvetes novada kultūras nams - nodrošina novada mēroga kultūras pasākumu
plānošanu un organizēšanu. Kopīgi plānojot un organizējot dažādus pasākumus, turpinās
ilggadējā sadarbība ar LVM dabas parku Tērvetē ,Tērvetes pils vēstures muzeju, biedrību
“Tērvetes mājražotāji un amatnieki” , Tērvetes jauniešu iniciatīvu centru. Tika veikts
regulārs darbs, turpinot gan esošās kultūras tradīcijas Tērvetes novadā, gan veidojot
jaunas, dažādojot mākslas un kultūras dzīvi. 2017. gadā aizsākta Lieldienu svinēšana
Tērvetes vēsturiskajā centrā.
Tērvetes novada kultūras nama organizētie pasākumi 2017. gadā:


























Novadnieces Zonnes Prāmaltes grāmatas atvēršanas svētki
“Mazais tērvetnieks” - Tērvetes novada 2017. gadā dzimušo mazuļu godināšana
Koru sadziedāšanās koncerts “Ziemas vidū”
Jauniešu deju kolektīvu sadancis “Pavasari gaidot”
Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “Ar deju uz Tērveti”
“Rodi iedvesmu Tērvetē” – radošo darbu izstāde, koncerts, mājražotāju tirdziņš
“Māras daudzināšana” kopā ar folkloras kopu “Ceļteka”
Lieldienu pasākums Tērvetes vēsturiskajā centrā
Baltā galdauta svētki, simtgades ozolu – simboliskās garīguma sardzes - stādīšana
akcijas “Apskauj, Latviju!” ietvaros Tērvetes novadā esošajos pierobežas
(Augstkalnes un Bukaišu) pagastos
Ūsiņdiena Tērvetē
Vasaras saulgrieži brīvdabas estrādē, lāpugājiens un uguns rituāls pie Tērvetes
pilskalna
Tērvetes novada 15. jubilejas svētku ieskaņa – koncerts Augstkalnē, Mežmuižas
pils terasē - vokālā grupas “Framest” koncertprogramma “The songbook”,
Tērvetes novada svētki “Tērvetes novads vieta kur atgriezties” tika svinēta novada
15. jubileja. Norises- Tērvetes novada mājražotāju un amatnieku tirdziņš, foto
orientēšanās sacensības „Atklāj Tērveti no jauna”, bērnu svētku programma ,
svētku gājiens, lielkoncerta viesi -Lauris Reiniks un MC orķestris, ansamblis
“Greizais ratiņš” ,balle, īpašā jubilejas uguņošana.
Zemgaļu svētki ( kultūras nama organizētā kultūras programma brīvdabas estrādē –
Latvijas dziesminieku koncertprogramma , balle)
Labrenča tirgus “Tērvetes dižoga-2017” sadarbībā ar biedrību „Tērvetes
mājražotāji un amatnieki”
Senioru balle kopā ar “Rumbas kvartetu”
pasākums Tērvetes novada izglītības iestāžu darbiniekiem
Pirmās novada Dzejas dienas – 2017 . Solveigas Puķītes autorvakars Augstkalnes
vidusskolā.
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums –
svinīgā represēto tikšanās ar domes priekšsēdētāju, novada apbalvojumu
pasniegšana, dziedošo aktieru ansambļa “Žerāri” koncerts
Svētbrīdis Latvijai Tērvetes brīvdabas estrādē
Tērvetes AT „Trīne” iestudējuma PIRMIZRĀDE – Inga Ābele „Labās asinis”
Tērvetes novada lauksaimnieku un uzņēmēju gada balle
35

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS








Ziemassvētku pasākums “Lāstekas jociņi” Tērvetes novada pirmsskolas vecuma
bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes
Labrenča Ziemassvētku tirdziņš Tērvetes brīvdabas estrādē
Ziemassvētku egles iedegšana Tērvetes vēsturiskajā centrā
Izklaides sarīkojumi
kino seansi, sadarbībā ar LKS
amatieru un profesionāļu darbu izstādes.

Izstāde “Latvieši pasaules
kalnos”
Tērvetes novada kultūras
namā.
Autori – alpīnisti Kristīne
un Kristaps Liepiņi.

Tērvetes novada kultūras nama amatierkolektīvi:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs AVOTS

VPDK “Avots”izdejo koncertu
“Pavasari gaidot!”
Tērvetes novada kultūras namā.
Pasākums bija savdabīgs ar to, ka
skatītāji koncertu vēroja no skatuves.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots” ( Ligita Urbele) aktīvi koncertē, kuplinot
Tērvetes novada un starpnovadu rīkotos pasākumus ( Zemgales reģiona Deju svētkos
“Danči Zemgales sētā” Bauskā, LR2 un LNT rīkotajā Jāņu ielīgošanas koncertā “Līgojam
Dobelē” (draudzības koncertos Līvbērzē, Ropažos) .
VPDK „Avots” lepojas ar tradicionālo pavasara koncertu - „Tērvetes sadanci” kopā
ar draugu kolektīviem.
Kolektīvs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē E grupā ieguva I
pakāpes diplomu ( 44,8p.).
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Jauniešu deju kolektīvs AVOTS

Tradicionāli Valsts
svētku pasākumus
Tērvetes novada
kultūras namā kuplina
novada pašdarbības
kolektīvi.
To vidū arī JDK ’”Avots”

Jauniešu deju kolektīvs “Avots” (vad. Elīna Medne , Monta Bērziņa (no 2017. gada
septembra) ) piedalās Tērvetes novada nozīmīgākajos pasākumos, kā arī koncertē ārpus
novada robežām ( Zemgales reģiona Deju svētkos “Danči Zemgales sētā” Bauskā , LR2 un
LNT rīkotajā Jāņu ielīgošanas koncertā “Līgojam Dobelē”, draudzības koncertos Rīgā,
Skultē, Krimūnās, Bauskā.
2016. gadā iedibinātā tradīcija - ik gadu rīkot kopīgu jauniešu deju kolektīvu sadanci
turpinājās arī šajā gadā, sasaucot deju draugus uz koncertu “Iedejosim pavasarī!” .
Kolektīvs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē B grupā ieguva I
pakāpes diplomu (54,5p.).
Amatierteātris TRĪNE

Kolektīvs iemīļoto izrādi “Trīnes grēki”
izspēlēja pēdējo reizi . Četru sezonu laikā tā
bija izrādīta divdesmit četras reizes. Pēdējo
25. izrādi kolektīvs izspēlēja vietā, kur luga
tapusi – Rūdolfa Blaumaņa muzejā “Braki”.
( foto- skats no izrādes)

Notikušas regulāras izbraukuma izrādes ārpus novada (Sesava, Līvbērze, Penkule,
Dobele, Vilce, Vircava, Bauska, Auce ) . Režisores Dzintras Zimaišas vadībā kolektīvs
2017.gadā ar Elīnas Zālītes lugu “Rudens rozes” piedalījās Lauku amatierteātru festivālā
“Bīne” Vircavā. Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Ģada izrāde 2016”, piedaloties
ar Elīnas Zālītes lugas “Rudens rozes” iestudējumu, saņēma I pakāpēs diplomu ( 42p.).
2017. gada 25. novembrī notika jauniestudētās lugas pirmizrāde – Inga Ābele,
“Labās asinis”.
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Jauktais koris TĒRVETE

Jauktais koris jau
otro vasaru piedalās
LR2 rīkotajā projektā
“Gadsimta garākā
līgodziesma”

Koris (vad. Dace Reinika) 2017. gadā uzsāka savu 40. jubilejas sezonu. Kolektīvs
piedalās Tērvetes novada nozīmīgākajos pasākumos ( Novada svētki, vasaras saulgrieži,
Tērvetes sanatorijas ēkas 85. jubilejas pasākumā u.c. ), kā arī koncertējis Rīgā, piedalījās
Dziesmu svētku ieskaņas koncertā Talsos. Repertuārā ir daudzveidīga rakstura dziesmas.
Koris lepojas, ka ik gadu repertuārs papildinās ar ilggadējā kora dalībnieka mūziķa Artūra
Reinika dziesmām.
2017.gadā koris turpina tradīcijas un vasarā piedalījās režisora M. Druvas
koncertizrādē „Dievs, tava zeme deg!” Tērvetes novadā Augstkalnē. Kolektīvs jau otro
gadu iesaistījās LR2 rīkotajā projektā “Gadsimta garākā līgo dziesma”, radio ētera
tiešraidē iedziedot Līgo dziesmas. Piedalījās LR2 un LNT rīkotajā Jāņu ielīgošanas
koncertā “Līgojam Dobelē”.
Dobeles un Saldus apriņķa koru skatē iegūts II pakāpes diploms ( 38,89 p. ).
Folkloras kopa CEĻTEKA

Folkloras kopa
pirms “Baltica 2018”
skates Jelgavā

Nodarbībās Andas Ābeles vadībā tiek apgūtas gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas,
tradīcijas. Notiek kokles spēles apmācības. Tas notiek gan individuāli, gan folkloras kopas
repertuāra apguves procesā kopā ar jau zinošākiem kopas dalībniekiem.
“Ceļteka” iesaistījusies latviešu gadskārtu pasākumos, organizējuši vakarēšanas,
Dieva un Māras daudzinājuma vakarus. 2017. gada Ūsiņdiena un vasaras Saulgriežu
vakars Tērvetes pilskalnā ir populārākie gadskārtu ieražu svētki, kas piesaista arī citu
novadu iedzīvotājus. “Ceļtekas” vārds ir kļuvis pazīstams arī ārpus novada robežām. Kopa
ir piedalījusies Olaines 50. gadu jubilejas koncertā kopā ar folkloras kopām no Zemgales.
2017. gadā folkloras kopa pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē piedalījās “Baltica
2018” skatē, iegūstot II pakāpi.
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Tērvetes novada kultūras nama telpās darbojās vingrošanas pulciņš ( vad. Austra
Podniece).
Augstkalnes pagasts
Pagastā nav sava kultūras nama, pasākumiem tiek izmantota Augstkalnes
vidusskolas zāle. Pagasta kultūras pasākumu organizators nestrādā pilnas slodzes darba
laiku. Ir izveidojusies laba sadarbība ar vidusskolas kolektīvu pasākumu organizēšanā.
Augstkalnes vidusskola atrodas Mežmuižas pils ēkā. Tieši pateicoties tās senatnīgajam
izskatam un skaistajai ainavai, kas paveras no skolas, jau vairākus gadus Tērvetes novada
svētku atklāšanas pasākums ar koncertu notiek brīvdabā, Mežmuižas pils terasē.









Kultūras pasākumi Augstkalnes pagastā 2017. gadā
Amatierteātru draudzības vakars
Komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis
Skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis
Baltā galdauta svētki, simtgades ozolu – simboliskās garīguma sardzes - stādīšana
akcijas “Apskauj, Latviju!” ietvaros
Pagasta Sporta svētki
11. novembra lāpu gājiens
Ziemassvētku egles iedegšana Augstkalnē
Kinoseansi, teātra izrādes, balles
Augstkalnes pagasta amatierkolektīvi
Augstkalnes pagasta amatierteātris

Pēc izrādes “Dūdene zin”
Bukaišu tautas namā.
Režisore Ingrīda Samohvalova

Bukaišu pagasts
Bukaišu pagastā par kultūras dzīves norisēm rūpējas kultūras pasākumu organizators,
kuš strādā uz nepilnu slodzi. Kultūras aktivitātes notiek Bukaišu Tautas namā un tā
pieguļošajā teritorijā. Par estētiski pievilcīgu kultūras pasākumu norises vietu vairāku gadu
garumā iz izveidojies parks, ko tautā dēvē par melnā stārķa parku.
Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi darboties dažādos interešu pulciņos – senioru
deju kopā „Vārpa”, vides pulciņā, aušanas pulciņā, teātra pulciņā. Tautas namā tika
organizētas radošo darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, notika ikgadējie pagasta
svētki ar plašu sporta un kultūras programmu, radošajām darbnīcām. Bukaišu pagasta
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bibliotēkā tiek nodrošināts bezmaksas internets, tā kā jebkuram interesentam ir iespēja
aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu, informatīvo izdevumu "Laikam līdzi", gan citus
interneta resursus, kuros pieejama informācija par Tērvetes novadu.












Kultūras pasākumi Bukaišu pagastā 2017.gadā
Lieldienu pasākums lieliem un maziem, radošās darbnīcas, rotaļas, spēles, atpūtas
vakars;
Baltā galdauta svētki, simtgades ozolu – simboliskās garīguma sardzes - stādīšana
akcijas “Apskauj, Latviju!” ietvaros
Mātes dienai veltīts Bukaišu skolas bērnu koncerts;
Ielīgošana Bukaišos ar SDK „Vārpa” piedalīšanos un teātra pulciņa izrādi „Tikai
alus un siers”. Jāņu nakts balle
Bukaišu pagasta un sporta svētki “Bukaišu pērle meklējot” – sporta aktivitātes
ģimenēm, Kaspara Pudnika koncerts,balle
Mārtiņdienas svinības ar dziesmām, mīklām, rotaļām folkloras kopas “Ceļteka”
vadībā, ar senioru deju kopas “Vārpa” dejām, vietējo iedzīvotāju rokdarbu un
gleznu izstādi
Valsts svētkiem par godu pirmo reizi tika realizēta aktivitāte “Staro Bukaiši” . Tās
ietvaros līdz gadumijai tika izgaismoti Bukaišu Tautas nama logi.
Jelgavas studentu teātra izrāde “Parīzē es lidoju ar gaisa balonu”
Ziemassvētku lielās egles svinīgā atklāšana ar Sniegbaltīti, kinofilma “Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”
Ziemassvētku pasākums bērniem ar vietējā amatierteātra kopuzvedumu pēc J.
Raiņa Ziemassvētkus pasakas “Rudais, baltais un zaļais” ar vokālo ansabli “Zelta
stīdziņas”
Jaunā gada sagaidīšana - pasākuma “Dziedošie un jautrie bukaišnieki” ietvaros
notika karaoke un anekdošu turnīrs, nakts diskoballe
Bukaišu pagasta amatiermākslas kolektīvi:
Senioru deju kolektīvs VĀRPA

SDK “Vārpa” izveidojusies
draudzība ar Tērvetes novada vidējās
paaudzes deju kolektīvu “Avots”.
“Vārpa” labprāt piedalās
viņu rīkotajā sadancī
Tērvetes novada kultūras namā

Senioru deju kolektīvs (vadītāja Liāna Kozlovska) atbalsta ar savu dalību pagasta un
novada kultūras aktivitātes. Pirmo reizi piedalījās Latvijas XXI Senioru deju dienā ’’Četri
vēji” Ventspilī, kas kalpoja kā mazs izturības pārbaudījums gatavojoties 2018. gada
Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Kolektīvs aktīvi koncertē arī ārpus pagasta robežām
(Bēnē, Lielaucē, Aucē, Skrundā, Aizputē, Jēkabniekos). Draudzības saites ir izveidojušās
arī ar Žagares kapellu “Vysneles”.
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SDK “Vārpa” Dobeles , Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē F grupā
ieguva II pakāpes diplomu ( 39,8p.) .
Bukaišu pagastā darbojas teātra pulciņš ( vad. Inita Gaņģe) , savu darbību turpina
aušanas pulciņš ( vad. Iveta Mitrevica) , vides pulciņš ( vad. Skaidrīte Urbāne) .
Bibliotēkas
Novadā darbojas 4 bibliotēkas, kas nodrošina visa veida bibliotekāros pakalpojumus
un informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir
nodrošināta visu vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un
izklaide. Bibliotēkās tiek sekmēta domu apmaiņa starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem,
zināšanām un vajadzībām.
2017.gadā, gaidot Latvijas simtgadi, bibliotēkās tika vākti un apkopoti
novadpētniecības materiāli: fotogrāfijas, novada iedzīvotāju liecības video un audio formā.
Atklāti novadnieku daudzveidīgie talanti, veidojot tematiskās un autorizstādes.
Novada bibliotēkas organizēja kopīgu konkursu sākumskolām – „Lasošākā klase”,
kur uzvarēja A. Brigaderes pamatskolas 4. klases bērni.
Bibliotēku darba galvenie rādītāji
1.
Bibliotēka
Lietotāju skaits
329
Augstkalne
226
Bite
224
Bukaiši
300
Tērvete
1079
Kopā

Apmeklējums
5380
3810
4424
9729
23343

Izsniegums
5247
6827
5683
8298
26055

Jaunieguvumi
(grāmatas)
149
148
143
137
577

Izslēgti dokumenti

2.
Bibliotēka
Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopā

Krājums
6044
7582
6303
6083
26012

1429
388
487
42
2346

3.
Bibliotēka
Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopā

Grāmatu
krājuma
apgrozība

Periodisko
izdevumu
apgrozība

0,9
0,4
0,4
1,4

3.0
3,7
4.8
2,1
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Bibliotēkas popularizējošie pasākumi
Augstkalnes bibliotēkā regulāri
notika tikšanās lasītāju klubiņā „Skats no
malas”, kur sapulcējas pārsvarā seniori,
apspriežot savas raizes un problēmas,
daloties iespaidos par izlasīto un
gremdējoties atmiņās. Regulāri tiek
apskatītas grāmatu izstādes. Atmiņā
paliekošs pasākums bija tikšanās Eiropas
dienā ar Lietuvas Republikas Žagares
bibliotēkas bibliotekāriem un lasītājiem,
kuri ieradās ciemos Augstkalnē, ceļojot ar
velosipēdiem.
Arī
Augstkalnes
vidusskolas sākumskolas bērni piedalījās
konkursā „Lasošākā klase” un saņāma balvas- attīstošas spēles. 2017.gada rudenī
bibliotēkā uzsākti telpu siltināšanas darbi.
Bites bibliotēkā tika izveidots Latvijas simtgades albūms, kur ikviens var ierakstīt
savu novēlējumu Latvijai. Bērniem notika Skaļās lasīšanas stundas PII grupā „Taurenītis”,
bērni apmeklēja izstādi „Velc ,pelīte, saldu miegu”.
Pārsvarā darbs notiek ar senioriem (interešu klubs „
Kamenītes”).
Tiek
organizētas
tematiskās
pēcpusdienas: „ Baltā galdauta svētki”, gadskārtu
tradīcijas. Organizējām tikšanos ar novada domes
priekšsēdētāju Daci Reiniku, dzejniecēm Zonni
Prāmalti un Solveigu Puķīti. Neklātienē apceļojām
Kubu , ASV, Eiropas valstis. Organizējām konkursu
Tērvetes novadam -15, kā arī bijām 1 dienas
ekskursijā.
Bukaišu
bibliotēkā
apmeklētājiem tiek piedāvātas grāmatu,
bērnu darbu izstādes, kā arī rīkotas
dažādas tikšanās .Vides pulciņa dalībnieki
savas nodarbības rīko katru trešdienu
bibliotēkā. Viens no pasākumiem bija
”Iepazīsim sēnes Bukaišu mežos” .
Sadarbībā ar Bukaišu tautas namu katru
gadu tiek organizēti 3-4 tematiskie
pasākumi. Tiek rīkoti
zīmēšanas
konkursi, kur bērni zīmē savus mīļākos
grāmatu varoņus.
Tradicionāls ir kļuvis arī Lieldienu pasākums- radošā darbnīca. 2017.g. nozīmīgs
bija 4. maija pasākums, veltīts Latvijas simtgadei. Galvenais gada pasākums ir Bukaišu
svētki jūlija mēneša pēdējā sestdienā – novadpētniecības materiālu izstāde, pagasta
iedzīvotāju darinājumi brīvajos brīžos, viktorīna par Bukaišu teritorijā aizsargājamiem
objektiem.
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Tērvetes bibliotēkā darbojas interešu klubiņš „ Kopā”,
kura dalībnieki pulcējās uz dažādiem pasākumiem –
tematiskajām pēcpusdienām, kā arī dodas pieredzes apmaiņas
braucienos.
Bibliotēkā 2017.g. tika izlikti A.Brigaderes pamatskolas
skolēnu rokdarbu pulciņu darbi, kā arī PII „ Sprīdītis” bērnu
zīmējumi. Novada skolēni piedalījās Skaļās lasīšanas konkursa
vairākās kārtās un Lasošākās klases konkursā.
Bibliotēkā tika izlikti Kroņauces floristikas pulciņa darbi, kā
arī Jeļenas Belovas adījumi un tamborējumi, un arī Tērvetes
novada 15 gadu jubilejai veltīto foto un gleznu izstāde.

9.4. Sports
Sporta nodaļas mērķis ir veidot veselīgu un aktīvu sabiedrību, kas ietver sporta
attīstības veicināšanu un pieejamību iedzīvotājiem. Sporta nodaļas uzdevumi ir veicināt
sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, organizēt un atbalstīt
tautas sporta pasākumus, veicināt augstu sasniegumu sporta attīstību. Tērvetes novads
īsteno Sporta likumā minētos uzdevumus: veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību
savā administratīvajā teritorijā; būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar
nepieciešamo aprīkojumu; sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos
un darbību; finansēt sporta sacensības; finansēt licencētas sporta izglītības programmas.
Atbilstoši novada attīstības programmā plānotajam 2017. gada 7. jūnijā Kroņaucē
tika atklāts multifunkcionālais sporta laukums- basketbolam, minifutbolam un handbolam.
Arī 100 m skrejceļš tika atjaunots. Kopējās projekta izmaksas EUR 102 407,33
(neieskaitot PVN). Projekts tapa ar LEADER atbalstu, pašvaldības līdzfinansējums bez
PVN EUR 57 407,33.

Multifunkcionālā sporta laukuma atklāšanā
Novadā aktīvi sporto bērnu un jauniešu handbola, florbola interešu izglītības pulciņi
Maijas Dubrovskas, Daiņa Ābola, Lindas Karlovičas vadībā. 2017. gadā jaunie sportisti
sekmīgi startēja Latvijas jaunatnes čempionātos handbolā, florbolā, mini handbola
sacensībās. Piedalījās starptautiska mēroga turnīros Zviedrijā, Polijā, Lietuvā. Tika
iegūtas godalgotas vietas handbola un florbola spēlē.

43

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē 2017. gadā Tērvetes novada handbola jauniešu
komanda ieguva zelta medaļas.

Tērvetes novada U-17 handbola komanda pēc uzvaras jaunatnes olimpiādē.
Tērvetes novada handbola komandas 2017.gadā ieguva četras godalgas Latvijas
jaunatnes čempionātos.
Tērvetes novada jaunās handbolistes Sanda Veide un Asnate Egle Latvijas junioru
izlases sastāvā piedalījās Eiropas junioru čempionātā Vācijā ( Renesburgā).

Latvijas handbola jauniešu izlasē dažādās vecuma grupās arī tiek iekļauti Tērvetes
novada handbolisti: Antons Šuleiko, Toms Rolands Ābelīte, Elvis Vilsons, Kārlis Krūmiņš.
Latvijas 1.līgas handbola čempionātā komanda „Dobele/ Tērvete” iegūst Latvijas
čempionātā sudraba godalgas.

Latvijas 2.līgas florbola komanda „Tērvete”
Latvijas 2.līgas florbola komanda „Tērvete” izcīnīja 4.vietu Latvijas florbola
čempionātā.
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Veiksmīgi 2017. gadā startēja arī individuālie sportisti. Par Baltijas valstu un Latvijas
čempionu brīvajā cīņā kļūst Jānis Izaks.

2017. gadā Latvijas izlasē tika iekļauti Tērvetes novada sportisti dažādos sporta
veidos- Gundega Namniece (lakrosā), Ingars Dude (handbolā), Kārlis Podnieks
(riteņbasketbolā) un Edgars Dude (Latvijas bruņoto spēku sporta komandā šķēršļu joslā).

Tērvetes novada ugunsdzēsēju komandas ar labiem panākumiem startēja Latvijas
mēroga sacensībās. Tērvetes novads piedalījās ar bērnu un jauniešu komandu, sieviešu un
vīriešu komandām. Godalgotās vietas 2017. gadā ir iegūtas Liepājas, Jelgavas novadu
sacensībās.
Tērvetes novada sportistu komandas basketbolā, volejbolā atzīstami startēja
starpnovadu sacensībās. Basketbola komanda „Tērvete” iegūva ceturto vietu Dobeles
novada čempionātā.
2017. gadā veiksmīgi noritēja sadarbība ar Badmintona federāciju, kuras rezultātā
Tērvetes novada iedzīvotāji iepazīst badmintona spēli.
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2017. gada vasarā noritēja projekts „Apskrien Latviju”. Varam būt lepni par to, ka
tērvetnieks Juris Redisons kopā ar Dinu Vēciņu noskrien 52 km .

Vasarā (jūnijā, jūlijā) aktīvi sportojām Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes novada
sporta svētkos.

2017.gadā Tērvetē un Augstkalnē notika basketbola, futbola čempionāti amatieru
komandām, kas pulcēja dalībniekus no Tērvetes, Dobeles un Auces novadiem.

Augstkalnes pagastā jau septiņpadsmito reizi tika rīkots skrējiens „Apkārt
Augstkalnes ezeram’’. Skrējiena moto: „Esi aktīvs!”. Skrējiens „Apkārt Augstkalnes
ezeram” pulcē vairāk kā 104 skrējiena dalībniekus. Pasākumā piedalījās Tērvetes novada
iedzīvotāji, skrējēju klubs no Žagares, TSK "Sprīdītis".
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9.5. Sociālā joma
Sociālais dienests
Tērvetes novada domes Sociālais dienests darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu
nolikumu, kurā norādīts, ka iestādes mērķis ir nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu. Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības
un pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
2017.gadā sociālajā dienestā strādāja 9 darbinieki - sociālā dienesta vadītāja, 2
sociālie darbinieki, 1 sociālās palīdzības organizators, ģimenes atbalsta centra „Bērnu
pasaule” audzinātāja, bērnu pieskatīšanas istabas „Saule” audzinātāja, Augstkalnes pagasta
atbalsta centra administratore, Bukaišu pagasta atbalsta centra administratore un šoferis kurjers.
2017. gadā tika izstrādāts un apstiprināts sociālā dienesta darbības stratēģiskais
plāns, kurā parādīts sociālās jomas attīstības tālākais redzējums laika periodam no 2017.
gada līdz 2020.gadam. Dokumentā ir aprakstīts sociālā dienesta darbības pilnvarojums,
esošās situācijas raksturojums un sociālo pakalpojumu un palīdzības izvērtējums, noteikti
galvenie darbības virzieni, plānotie rezultāti, finansējuma avots, izpildes laiks.
Gada garumā sociālā dienesta darbinieki veica sociālo darbu, kā arī sava darba
ietvaros sadarbībā ar citu institūciju pārstāvjiem (bāriņtiesu, pašvaldības policiju, izglītības
iestādēm) risināja dažādus sociālos gadījumus. Ikmēnesi tika gatavoti pārskati un
atskaites par sociālās palīdzības sniegšanu Tērvetes novadā, kas nosūtīti Labklājības
ministrijai.
Viens no atbildīgākajiem sociālā dienesta uzdevumiem ir administrēt pašvaldības
budžeta līdzekļus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Izskatot
iedzīvotāju iesniegumus par šiem jautājumiem, sociālais dienests pieņem lēmumu saskaņā
ar Administratīvā procesa likuma nosacījumiem. 2017.gadā sociālajam dienestam
notikušas 30 sēdes, kurās izskatīti 452 iesniegumi, kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām
pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem. 2017. gadā trūcīgas ģimenes/
personas statusu iegūšanai noformēti 170 iesniegumi. Pašvaldības noteiktais
maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba
algas, 2017. gadā tas bija 190.00 eiro. Šo atbalsta veidu izmantoja 6 personas.
Sociālajā dienestā saņemto iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusu
dinamika:
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Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un
apmēriem, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus. Galvenais princips, izlemjot jautājumu par pabalstu
piešķiršanu, ir pabalstu pieprasījušās ģimenes (personas) atbilstība trūcīgās ģimenes
statusam.
Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus,
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, 2017. gadā
noteica Tērvetes novada domes 2015. gada 19.marta saistošie noteikumi Nr. 6 „Par
sociālo palīdzību”.
Kopā sociālās palīdzības sniegšanai 2017. gadā izmaksāti EUR 20040,00. Visbiežāk
izmaksātais pabalsta veids ir dzīvokļa pabalsts, šo pabalstu saņēma 44 mājsaimniecības.
2017.gadā garantēto iztikas minimuma pabalstu (GMI pabalsts) saņēma 27 personas.
Diagrammā redzams sociālo pabalstu izlietojums EUR.

Pašvaldība var sniegt atbalstu ģimenēm arī tad, ja ģimene neatbilst trūcīgas ģimenes
statusam. Personu loku, kurām ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu, 2017. gadā noteica
Tērvetes novada domes 2014 .gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par pabalstiem
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krīzes situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei”, 2013. gada
19.decembra saistošie noteikumi Nr. 32
“Par izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumiem”, 2012.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.14 “Par pabalstu sakarā
ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas izdevumiem”. Sociālā atbalsta sniegšanai
2017.gadā izlietoti EUR 15726,67. Diagrammā redzams pabalstu sadalījums EUR .

Lai Sociālā dienesta speciālisti varētu strādāt kvalitatīvi un atbilstoši likumdošanā
izvirzītajām prasībām, pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem
nodrošināja
apmaksātus profesionālās pilnveides seminārus.

Sociālās aprūpes centrs “TĒRVETE”
Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk Centrs) ir Tērvetes novada pašvaldības
iestāde, kura tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan citos
novados dzīvojošiem cilvēkiem.
Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma
atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par
Dobeles rajona pansionātu ”Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa
celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No 1991.
gada Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par
Sociālās aprūpes centru ”Tērvete”.
Centrs līdz 2009. gada 30. septembrim bija Dobeles rajona pašvaldības, bet ar 2009.
gada 1. oktobri ir Tērvetes novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestāde.
Centrs darbojas saskaņā ar 2014. gada 19. jūnijā apstiprināto Tērvetes novada domes
sociālās aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo pakalpojumu
sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus.
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Centram ir izstrādāta un ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22. septembra
sēdes lēmumu apstiprināta „Sociālās aprūpes centra „Tērvete” attīstības programma
2017.- 2021. gadam”, kurā ir izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai. Saskaņā ar to
2017. gadā tika veikti pasākumi klientu dzīvojamo telpu kosmētiskajam remontam un
vides pieejamības nodrošināšanai, palīglīdzekļu iegādei un darbinieku darba vides
uzlabošanai. 2017. gada sākumā iestādē bija Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaude,
kā rezultātā tika realizēti vairāki neplānoti pasākumi. Lielākā vērība tika veltīta
ugunsdrošības jautājumu risināšanai, ēku inventarizācijas lietas sakārtošanai, kā arī lietus
ūdens notekcauruļu remontam, lai nepieļautu turpmāku ēkas fasādes bojāšanos.
Centra personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un saskaņā ar šo
noteikumu 2.4. punktā minētajiem nosacījumiem. Izvērtējot apmācību nepieciešamību
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, tiek ņemts vērā Centra direktores, speciālistu un
darbinieku viedoklis.
Centrā sniegtie pakalpojumi
Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
sniegšana klientam.
Vidējais klientu un audzēkņu skaits 2017. gadā bija sekojošs:
 Veco ļaužu nodaļā - 182 klienti;
 Bērnu nodaļā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas grupā - 11
audzēkņi.
Centra mērķis ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā,
palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, atbalstīt
attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot. Ar
profesionāļu komandas speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas
problēmas, kā arī uzņemties atbildību par savas rīcības sekām.
Veco Ļaužu nodaļas mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo
aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes
pazemināšanos.
Bērnu nodaļas mērķis ir palīdzēt audzēknim atrast savu vietu dzīvē, spēju
pašrealizēties, attīstīt radošo potenciālu, spējas un talanta orientāciju. Katram audzēknim
radīt atbilstošus apstākļus attīstīties kā kultūras un personīgās dzīves subjektam.
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Saskaņā ar 2016. gada 24. marta Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 13 ar 2018.
gada 1. janvāri tiek likvidēta SAC „Tērvete” bērnu nodaļa. 2017. gada nogalē,
samazinoties audzēkņu skaitam, pakāpeniski tika uzteikti darba līgumi šīs nodaļas
darbiniekiem. Paplašinoties Vecu ļaužu nodaļai, 2017. gada nogalē finanšu resursu iespēju
robežās tika veikti nelieli remontdarbi, lai pielāgotu bijušās bērnu nodaļas telpas senioru
vajadzībām.
Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu, kā
arī slimību profilaksi.
Centrā tika organizēti dažādi pasākumi un svētku svinības, kuros ar koncertiem un
teātra izrādēm klientus un darbiniekus priecēja gan Latvijā populāri mākslinieki, gan
pašdarbnieki. Kopīgajos pasākumos savas prasmes rādīja arī Centra darbinieki un
iemītnieki.

2017. gadā Centra administrācija turpināja aktīvi darboties Veco ļaužu klientu
piesaistes jomā. Notika sadarbība ar pašvaldību Sociālajiem dienestiem un Bāriņtiesām,
regulāri ar informāciju papildināta Centra interneta mājas lapa. Tika izvietoti vairāki raksti
par SAC „Tērvete” darbību un pakalpojumu piedāvājumu laikrakstos, kā arī Tērvetes
novada domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.
2017. gadā ir nostabilizējies SAC „Tērvete” veco ļaužu nodaļas klientu skaits.
Iestāde regulāri izvērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti un izvērtē iespējas tās uzlabošanai,
kas ietekmē SAC „Tērvete” darbinieku skaitu.
2017. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti gan ar
Latvijas uzņēmumiem, gan Norvēģijas un Zviedrijas sadarbības partneriem.
Bāriņtiesa
Tērvetes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Tērvetes novada domes
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz
normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, tā prioritāri nodrošina bērna vai
aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Atbilstoši Bāriņtiesu
likuma 17.pantā noteiktajam bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas
personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un sūdzības, piedalās
lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības
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iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu
izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu
aizstāvību.
Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādājot par mantojuma apsardzību. Bāriņtiesa izdara arī apliecinājumus
Tērvetes novada teritorijā deklarētajām personām.
Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada teritorija, kurā ietilpst Tērvetes, Augstkalnes
un Bukaišu pagasti.
Bāriņtiesā 2017.gadā darbojās bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece, trīs bāriņtiesas locekles un sekretāre, kura ir atbildīga arī par
bāriņtiesas arhīvu.
Bāriņtiesā kopējais lietu skaits, ja lietas nav nodotas arhīvā, pārskata gadā bija
144.
Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli, atsevišķos īpašos gadījumos bāriņtiesas
priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kurus pieņem
mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. Šie lēmumi ir izpildāmi nekavējoties.
Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi,
lai pieņemtu tālāko koleģiālo lēmumu.
2017.gadā bāriņtiesā kopā tika pieņemti 26 lēmumi.
2017.gadā bāriņtiesa lēmusi par:
 viesģimenes statusa piešķiršanu;
 atzinuma sniegšanu tiesai par viena vecāka atsevišķas aizgādības tiesību
noteikšanu un otra vecāka saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības
noteikšanu;
 bērna ievietošanu audžuģimenē;
 bērna uzturēšanās izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā;
 bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;
 bērna pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu vecākiem;
 bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem
 prasības sniegšanu tiesā par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem;
 brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
 atļauju rīkoties ar bērniem piederošu mantu un bērniem piekrītošu
mantojumu;
 ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu
invalīdu izmaksas pārtraukšanu bērna vecākam un izmaksāšanu faktiski
audzinošai personai;
 par iestāšanos LBDA;
 atļaujas došanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā esošam
bērnam uzturēties pie vecākiem skolēnu brīvlaikā;
 atļaujas došanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā esošam
bērnam šķērsot valsts robežu;
 aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērniem;
 aizbildņa maiņu bērnam;
 aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;
 personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.
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Salīdzinoši pa gadiem pieņemto lēmumu skaits
Gads
Kopējais Lēmumu skaits
Vienpersonisko lēmumu skaits

2015
26
1

2016
33
4

2017
26
1

Salīdzinoši pa gadiem personu skaits, kurām lemts par aizgādības tiesībām
Gads
Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas
lēmumu pārtrauktas aizgādības
tiesības
Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas
lēmumu atjaunotas pārtrauktās
aizgādības tiesības
Personu skaits, kurām ar tiesas
spriedumu atņemtas aizgādības
tiesības

2015

2016

2017

3

8

4

0

0

2

0

1

4

Uz 2017.gada 31.decembri bāriņtiesas pārraudzībā ārpusģimenes aprūpē kopā
atradās 20 bērni, no kuriem 2 bērni atradās audžuģimenē, 17 aizbildnībā un 1 bērns
ilgstošas sociālās aprūpes un audzināšanas institūcijās.
Bāriņtiesas pārraudzībā uz 2017.gada 31.decembri bija 5 aizgādnībā esošas
personas un 4 aizgādņi.
2017.gadā Tērvetes novada bāriņtiesas darbības teritorijā audžuģimenes nebija.
Bāriņtiesa strādā ar divām informācijas sistēmām, proti- NPAIS (nepilngadīgo
personu atbalsta informācijas sistēma), un VMIS (vienotā migrācijas informācijas
sistēma)-Iedzīvotāju reģistra sistēmu.
2017.gadā bāriņtiesa ir turpinājusi sadarbību ar citām institūcijām gan pašvaldībā,
gan arī citās pašvaldībās. Bāriņtiesa veikusi sistemātiskas dzīves apstākļu pārbaudes
ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, sniedzot
papildu informāciju Tērvetes sociālajam dienestam par 4 ģimenēm, kurās aug 8 dažāda
vecuma bērni.
Bāriņtiesa regulāri piedalījās organizētajās starpinstitucionālajās sanāksmēs, kurās
piedalījās sociālais dienests, pašvaldības policija un skolu pārstāvji.
Pamatojoties uz 2015.gadā noslēgto starpresoru vienošanos ”Par informācijas
apmaiņu un sadarbību atkārtotu noziedzīgo nodarījumu dzimumneaizskaramību un
tikumību izdarīšanas novēršanai”, pēc nepieciešamības piedalījās arī starpinstitucionālajās
sanāksmēs, kuras organizēja Ieslodzījumu vietu pārvalde un probācijas dienests.
2017.gadā bāriņtiesā ir veikti 148 notariālie apliecinājumi un iekasēta valsts nodeva:
1151, 84 euro.
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9.6. Dzimtsarakstu nodaļa
2017. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 65 civilstāvokļa aktu
reģistri: 18 dzimšanas, 14 laulības un 33 miršanas reģistri. Iereģistrēti un apstrādāti 86
ienākošie dokumenti un 28 izejošie dokumenti.
Dzimšana
Reģistrēti 18 jaundzimušie – 10 zēni un 8 meitenes. Laulībā dzimuši 7 bērni.
Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 10
paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši piecām māmiņām, otrie – piecām, trešie – četrām,
ceturtais - divām, piektais- divām māmiņām.
Jaunākā māmiņa – 19 gadīga, vecākā – 35.
Jaunākais tēvs – 24 gadīgs, vecākais – 46.
Laulības
2017. gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 14 laulības, no tām
desmit pāri laulībā stājās pirmo reizi. Trīs līgavas laulībā stājās otro reizi, četri līgavaiņi
laulībā stājās otro reizi. Jaunākā līgava- 26 gadīga, vecākā 66. Jaunākais līgavainis 26
gadīgs, vecākais 58.
Miršana
2017.gadā nodaļā reģistrēti 33 miršanas gadījumi. Miruši 11 vīrieši un 22 sievietes.
Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 23, t.sk.:
Augstkalnes pagastā – 8; Bukaišu – 4; Tērvetes –11.
No citām pašvaldībām reģistrēti 10 miršanas gadījumi.
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9.7. Būvvalde
Tērvetes novada būvvalde
2017.gads
Saņemtie būvniecības pieteikumi
Izsniegtās izziņas
Akceptētie būvprojekti
Izsniegtās būvatļaujas
Uzsākti būvdarbi objektos
Ekspluatācijā pieņemtie objekti

42
13
22
22
10
17

investētie līdzekļi

2 799 182,- EUR

2017. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā:
Nr.
1
2
3

Datums
24.01.2017.
14.03.2017.
16.03.2017.

Pasūtītājs
a/s „Agrofirma Tērvete”
a/s „Agrofirma Tērvete”
z/s Ezerieši

4
5
6

10.05.2017.
27.05.2017.
08.06.2017.

A/S Sadales tīkls
Mežmuižas ev.lut.draudze

7
8

30.06.2017.
09.08.2017.

Tērvetes novada dome
LKS „Dāmnieki”

9

30.08.2017.

a/s „Tērvetes AL”

Objekts
Divas digistāta lagūnas
Divas digistāta lagūnas
Meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Pirts
20 kV GVL pārbūve
Mežmuižas baznīcas ārsienu
daļas restaurācija
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve
l/s noliktava un graudu
glabātuve, tehnikas laukums
Noliktavas pārbūve
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Adrese
„Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Tišas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Jaunotriņi”, „Aizpurvīši” Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
„Palmas”, Bukaiši,Bukaišu pag., Tērvetes nov.
Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Mežmuižas baznīca, Augstkalne, Tērvetes nov.
Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Jaunsili”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
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10
11
12
13

27.10.2017.
14.11.2017.
15.11.2017.
28.11.2017.

14

04.12.2017.

z/s „Māliņi”
z/s „Kvietes”
A/S „Agrofirma Tērvete”
VSIA”Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”
Mežmuižas ev.lut.draudze

15
16
17

05.12.2017.
11.12.2017.
19.12.2017.

Tērvetes novada dome
Tērvetes novada dome
z/s Arāji

Meliorācijas sistēmas pārbūve
Graudu tornis
Meliorāciju sistēmu pārbūve
VNŪ Govainis atjaunošana

Medne, Bukaišu pag., Tērvetes nov.
„Lielupšas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Mežmuižas baznīcas ārsienu
daļas restaurācija
Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve
NAI Labrenči pārbūve
Meliorācijas
sistēmas
atjaunošana

Mežmuižas baznīca, Augstkalne, Tērvetes nov.
Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Ērmes”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.

2017. gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā:
Datums

Pasūtītājs

Nr.
1

08.02.2017.

Tērvetes novada dome

2
3

28.02.2017.
09.03.2017.

4

16.03.2017.

5

05.04.2017.

6

05.04.2017.

7

10.05.2017.

Objekts

Adrese

Pašvaldības ceļu Te36 un Te38 Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
pārbūve
a/s „Latvijas valsts meži”
Apaļkoku pirmapstrādes angārs
„Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
VSIA Zemkopības ministrijas VNŪ Ailes strauts atjaunošana
Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
nekustamie īpašumi
a/s TĒRVETES AL
Iesala ražotne
„Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes
pag., Tērvetes nov.
VSIA Zemkopības ministrijas VNŪ Svēpaine atjaunošana
Tērvetes novads
nekustamie īpašumi
Tērvetes novada dome
Piebraucamā ceļa izbūve uz a/s „Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„A/f Tērvete” biroju gar PII
Sprīdītis
A/S „Agrofirma Tērvete”
Zirgu staļļa ar manēžu pārbūve
„Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
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Tērvetes novada dome
z/s Strazdi

8
9
10
11

10.05.2017.
30.05.2017.
18.07.2017.
19.07.2017.

12
13

04.08.2017.
14.08.2017.

z/s Māliņi

14

15.08.2017.

a/s „Latvijas valsts meži”

15
16
17

14.09.2017.
23.10.2017.
29.11.2017.

z/s „Ezerieš”
z/s Ausekļi
z/s Kvietes

18
19

01.12.2017.
01.12.2017.

z/s Lielbārtulaiši
z/s „Kvietes”

20
21
22

04.12.2017.
05.12.2017.
18.12.2017.

z/s Māliņi
z/s Liepas
a/s „Tērvetes AL”

a/s TĒRVETES AL

Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve
Pirts
Dzīvojamās mājas atjaunošana
Graudu
pārstrādes
ēkas
paplašināšana
Dzīvojamā māja
Apsildāma garāža un graudu
novietne
Divas terases pie kafejnīcas
„Lutauša galds”
Kokapstrādes angārs
Meliorācijas sistēmas atjaunošana
Meliorācijas sistēmu pārbūve

Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Lācīši”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
Klūnās , Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Māliņos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov.
Tērvetes sils, Tērvetes pag., Tērvetes nov.

„Jaunotriņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Lībagi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov.
„Audruves” un „Siliņi” Bukaišu pag., Tērvetes
nov.
Šķidrmēslu krātuve
„Lielbārtulaiši”, Bukaišu pag., Tērvetes nov.
l/s noliktava, auto svari, teritorijas „Lielupšas”, „Vecupšas” Augstkalnes pag.,
labiekārtošana
Tērvetes nov.
Meliorācijas sistēmas pārbūve
„Laurēni”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Graudu kalte un 3 silosi
„Lielpurviņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Kompresoru ēkas pārbūve
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
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Veiktās investīcijas būvniecībā Tērvetes novada teritorijā
2012.-2017.gadā (milj.EUR)

58

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2017.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

9.8. Komunālā saimniecība
Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa sastāv no trīs dienestiem:
Tērvetes pagasta komunālais dienests, Bukaišu pagasta komunālais dienests, Augstkalnes
pagasta komunālais dienests, kurā nodarbināto skaits ziemas periodā ir 33 cilvēki,
neskaitot dienesta vadītājus. Ar Tērvetes novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes
lēmumu tika apstiprināts Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļas nolikums.
Komunālā dienesta nodaļa Tērvetes novadā nodrošina iedzīvotājus un juridiskās
personas ar dzeramo ūdeni, kura piegāde ir centralizēta un nodrošina ar kanalizācijas
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Tiek nodrošināta siltumenerģijas piegāde
daudzdzīvokļu mājām – Kroņauces ciematā, 75 dzīvokļu mājai „Labrenči” Tērvetē un
divām vispārizglītojošām skolām. Tiek organizēta atkritumu savākšana, veikta
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pašvaldības dzīvokļu
remonts, nodrošināts ielu apgaismojums.
Pašvaldības teritorijā tiek veikta 11 artēzisko urbumu un to ūdens apgādes tīklu
apsaimniekošana.
2017.gadā augustā, izveidojoties Tērvetes novada domes Komunālā dienesta
nodaļai un iepazīstoties ar Tērvetes novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju fondu, veikta māju vizuālā novērtēšana.
2017.gada 3. un 4. ceturksnī tika izstrādāta pašvaldības apsaimniekojamo māju
apsaimniekošanas maksa atbilstoši MK Nr. 408 prasībām, nodrošinot minimālās obligātās
prasības. 2017. gadā Tērvetes novada pašvaldība organizēja dzīvojamo māju iedzīvotāju
kopsapulces Tērvetē, Augstkalnē un Bukaišos, iedzīvotājus iepazīstinot ar
apsaimniekošanas tāmēm 2018.gadam. Visās iedzīvotāju kopsapulcēs tika izrunāti
aktuālākie jautājumi par māju apsaimniekošanu.
Lai sekmētu ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem par
dažādiem aktuāliem jautājumiem, Tērvetes novada mājas lapā izveidota sadaļa
Komunālās nodaļas informācija.
Tērvetes pagastā 2017. gadā atjaunots gājēju tiltiņš pār Tērvetes upi. Tika veikts
Pilsdrupu kalna, Sanatorijas dzīvojamo māju, māju nogāžu uz dīķiem un pilskalna
atbrīvošana no atkritumiem un krūmu aizaugumiem. Izveidotas divas patstāvīgas vietas
Ziemassvētku pasākumu organizēšanai, svētku eglīšu uzstādīšanai. Darbinieki piedalījās
novada pasākumu organizēšanā, risinot dažādus saimnieciskus jautājumus. Vasaras
sezonā piecpadsmit ha teritorijā nepārtrauktā režīmā strādāja divi pašgājēju zāles
pļāvēji un trīs trimeri. Pilskalnu un slīpās – stāvās teritorijas uzturējām appļautas un
sakoptas ar jauno iegādāto nogāžu pļāvēju Spider.
Sanatorijas ciemata mājā Nr. 4 sakārtota siltumapgāde un no jauna pievienoti
centrālapkurei trīs dzīvokļi.
Augstkalnes pagastā 2017. gadā tika papildināts un nobruģēts gājēju celiņš
pirmsskolas grupas ,,Zvaniņi” teritorijā, izbūvēts autobusu apgriešanās un stāvēšanas
laukums pie Augstkalnes vidusskolas. Pēc projekta izbūvēts pašvaldības ceļš Au-49,
rekonstruēts ielu apgaismojuma līnijas posms uz ceļa Au-14.
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Bukaišu pagastā 2017.gadā „Priežu” kapiem tika izgatavota un uzstādīta āra
tualete, gājēju tiltiņam Bukaišu centrā pāri Tērvetes upei nomainīts dēļu klājums,
daudzdzīvokļu mājai ”Stari” veikts abu koridoru kosmētiskais remonts. Turpinās
„Lidoņu” laukuma paplašināšana un labiekārtošana. „Internāta” ēkā uzstādīts
centrālapkures katls un iesākts pārveidot otrajā stāvā esošās telpas par komunāliem
dzīvokļiem.

9.9. Ugunsdzēsības dienests
Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests (turpmāk- Dienests) ir Tērvetes novada
domes centrālās administrācijas struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un
glābšanas darbus Tērvetes novadā un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
izsaukuma saņemšanas veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus ārpus novada teritorijas.
2017. gadā Tērvetes ugunsdzēsības dienesta Tērvetes komanda veica 5 izbraukumus
uz nelaimes gadījumu vietām, tai skaitā- viens Auces novadā. Bukaišu ugunsdzēsēju
komanda veica 4 izbraukumus uz nelaimes gadījumu vietām.
Dienesta rīcībā ir divas ugunsdzēsības autocisternas, Bukaišu pagasta komanda
strādā ar IFA W-50 autocisternu. Tērvetes pagasta ugunsdzēsības komandas rīcībā ir ZIL
131 autocisterna un FORD tranzīt mikroautobuss. 2017. gadā Bukaišu pagasta komandai
iegādāts jauns motorsūknis PH Alfa 2.
2017.gadā Tērvetes ugunsdzēsēju komanda piedalījās Saldus Tehnikuma rīkotajās
ugunsdzēsēju sporta sacensībās, kur vīriešu komanda izcīnīja 1.vietu un ceļojošo kausu.
Maijā Tērvetes ugunsdzēsēju komanda piedalījās ugunsdzēsēju sporta sacensībās
Grobiņā, kur Tērvetes jaunieši ieguva 1.vietu un ceļojošo kausu. Jūlijā Tērvetes novada
sporta svētku ietvaros noorganizējām ugunsdzēsēju sporta sacensības 2 disciplīnās izvēršanās kaujā no motorsūkņa un 4x100 metru ugunsdzēsību stafete. Septembrī
Tērvetes novada ugunsdzēsēju komandas piedalījās VUGD Zemgales reģiona brigādes
rīkotajās sacensībās “Brašais ugunsdzēsējs” - arī šajās sacensībās jauniešu komanda
izcīnīja 2.vietu un sieviešu komanda 3.vietu.
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9.10. Pašvaldības policija
Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības
iestāde, kuras pamatuzdevums ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi
un noteikumi, savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību,
sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un
noziedzības apkarošanu. Pašvaldības policija savu darbu veic atbilstoši kārtējā gadā
izstrādātajam darba plānam un izvirzītajiem uzdevumiem.
2017. gadā Pašvaldības
policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais inspektors. Apkalpojamās teritorijas
platība ir 223,81km² ar 3582 iedzīvotājiem (gada sākumā), tas ir uz vienu inspektoru
1791 iedzīvotājs. Abiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo
amatu. Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu likumpārkāpumus un nodrošinātu
kontroli Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. 2017.gadā organizēti regulāri
Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie apmeklējumi, novadītas lekcijas –
diskusijas, lai informētu skolēnus un pedagogus par pašvaldības policijas darbu,
likumpārkāpumu prevenci, veiktas individuālas pārrunas ar likumpārkāpējiem u.c.
jautājumi. 5.septembris – DROŠĪBAS DIENA Tērvetes novada izglītības iestādēs.
Drošības dienas norisē Augstkalnes vidusskolā un Annas Brigaderes pamatskolā piedalījās
VP Zemgales RP Dobeles iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Ina
Romānova, VP Zemgales RP Dobeles iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore
Tērvetes novadā Anita Kozuliņa, VP Zemgales RP KĀRTPB PPN
Satiksmes
uzraudzības rotas darbinieki, demonstrējot jaunāko un modernāko transporta aprīkojumu,
Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš un vecākais inspektors Ēriks Zandersons,
kā arī Sarkanā krusta Dobeles nodaļas vadītāja Sarmīte Lucaus ar Dobeles Valsts
ģimnāzijas skolēnu pirmās palīdzības komandu, Tērvetes novada ugunsdrošības tehniķis
Modris Vazdiķis, RC “Tērvete” fizioterapeite Dzintra Sirsone, Sporta nodaļas vadītāja
Linda Karloviča, Abu skolu direktori ar skolēniem nopietni diskutēja par Izglītības likuma
54. pantā iekļautajiem skolēnu pienākumiem.
Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa
sastādīti 36 administratīva pārkāpuma protokoli. Par Tērvetes novada saistošo noteikumu
neievērošanu – 2 administratīvie pārkāpuma protokoli. Jāatzīmē, ka liela uzmanība tika
vērsta uz īpašuma sakopšanu, tika apsekots viss Tērvetes novads, izzinot īpašumus. Tas ir
devis rezultātu, ko arī atzīmē VUGD, ja pagājušo gadu Dobeles novadā tika reģistrēti 92
vecās kūlas dedzināšanās ugunsgrēki, tad Tērvetes novadā šādu reģistrētu gadījumu nebija
neviena. Īpašnieki, kuri savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, ir brīdināti gan mutiski,
gan rakstiski. Par šādiem pārkāpumiem ir sastādīti 2 administratīvā
pārkāpuma
protokoli pēc Tērvetes novada saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Nekustamo īpašumu
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā”. 2017. gadā saņemts 51
iedzīvotāju iesniegums un sūdzības, 222 izsaukumi uz notikuma vietām, izteikti 15
reģistrēti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas Administratīvā pārkāpuma
kodeksa neievērošanu, uz medicīnas iestādi vai dzīves vietu nogādātas 15 personas,
kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties. Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas
medicīnisko atskurbtuvi 2017.gadā no Tērvetes novada tika nogādātas 7 personas. Par
sniegto pakalpojumu samaksāts 232.24 EUR. Nedaudz samazinājies ir nepilngadīgo skaits
smēķētāju jomā. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli
sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 2014.gadā 15, 2015.gadā 4, 2016.gadā 12, tad
2017.gadā 9. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām veikti
apsekošanas reidi.
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Iepriekšējo gadu līmenī ir palicis to pārkāpēju skaits, kas mīl atrasties un lietot
alkoholu sabiedriskās vietās, par ko liecina sastādīto administratīvo protokolu skaits, kas
sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā- 2013. gadā to bija deviņi,
2014. gadā – 15, 2015. gadā 6 un 2016. gadā 13. 2017.gadā 13. Runājot par pamestajiem
dzīvniekiem, bezsaimnieku suņiem, tad 2017. gadā uz dzīvnieku patversmi ir nosūti 5
suņi un 8 kaķi.
Tērvetes novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2017. gadu
salīdzinājumā ar 2013., 2014., 2015.,2016. gadu

Plānoto un faktiski apkalpoto pacientu salīdzinājums
Mēķis stratēģijā

Faktiski apkalpotie pacienti

1404
1382

1250
1200

2016

2017
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10. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi
2018. gadā veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības
programmu 2012. -2018. gadam:
1. Apkures un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
ēkā

Augstkalnes vidusskolas internāta

2. Gājēju celiņa izbūve no Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” līdz
Augstkalnes vidusskolai
3. Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve pie Augstkalnes vidusskolas
4. Garāžu ēkas Zelmeņos (atrodas garāžas, noliktavas, ugunsdzēsības dienesta telpas)
remonts.
5. Tērvetes kultūras nama/administratīvās ēkas „Zelmeņi” siltināšanas II kārta
6. Tērvetes novada kultūras nama foajē un palīgtelpu remonts
7. Automašīnu stāvlaukuma paplašināšana pie pašvaldības dzīvojamās mājas “Labrenči”
8. Piebraucamā ceļa gar pirmsskolas grupu ”Sprīdītis” cietā seguma izbūve
9. Pirmsskolas grupas ”Sprīdītis” rotaļlaukuma elementu uzstādīšana
10. Piebraucamā ceļa gar Tērvetes pagasta pārvaldi sakārtošana
11. Videonovērošanas sistēmas
pagastā uzstādīšana

Zelmeņos, videonovērošanas sistēmas Augstkalnes

12. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam ietvaros - gājēju ceļa un stāvlaukuma atjaunošana
Tērvetes kapos
13. Autoceļa posmu- *TE-67 “Dūņu Trīņi- Lakstīgalas” 1,27 km garumā
*BU-1 ”Stūrīši –Mednieki” 2,2 km garumā pārbūve , *jauna, atsevišķa piebrauktuve
no valsts auto ceļa Bauska- Dobele gar pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis” uz A/S
”Agrofirma Tērvete” biroju (projekts)
14. Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana (projekts)
15. SAC “Tērvete ēkas “Mežmalieši” video novērošanas sistēmas uzstādīšana, augšējo
stāvu balkonu hidroizolācija, stāvvadu nomaiņa
16. Šarlotes tilta remonts uz Bu-1 Stūrīši-Mednieki ceļa
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11. Pielikumi
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