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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Sirsnīgi sveicam ikvienu jūlija 
mēneša jubilāru Tērvetes 

novadā!

Īpaši suminām un stipru 
veselību vēlam

jūlija mēneša jubilāriem, 
kas sasniedz nozīmīgu 
gadskārtu savā dzīvē!

Tērvetes novada dome

Vienkārši vārdi, vienkāršas domas,
Laimei jau nevajag sarežģīt lomas.

Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu,
Mīlēt šai ikdienā brīdi ikvienu!

/ I. Tora/

Dziedam, dejojam un spēlējam 
Dziesmu un deju svētkos 

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki, kas norisinājās Rīgā no 2018. gada 30. 
jūnija līdz 8. jūlijam ir veiksmīgi aizvadīti. Svētkos piedalījās 43  252 
dziedātāji un dejotāji, kas atzīts vēsturiski par lielāko svētku dalībnieku 
skaitu. 

No Tērvetes novada uz svētkiem devās pieci kolektīvi - jauktais 
koris “Tērvete” (vad. Dace Reinika), vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Avots” (vad. Ligita Urbele), jauniešu deju kolektīvs”Avots” (vad. Monta 
Bērziņa), senioru deju kolektīvs “Vārpa” (vad. Liāna Kozlovska) un 
amatierteātris “Tŗīne” (vad. Dzintra Zimaiša). Šāds kolektīvu skaits no 
mūsu mazā novada ir vien tikai apsveicams.

Latvijas simtgadei veltītie svētki sākās ar svētku gājienu.

Tērvetes novads uz svētku gājienu aizveda arī visus savējos - 
Sprīdīti, Meža māti, Rūķus, rūķu bērnus un, protams, mūsu senvēstures 
tradīciju sargātājus.

2. jūlijā uz svētkiem devās dejotāji, 4. jūlijā viņiem pievienojās 
dziedātāji, savukārt amatierteātris 3. jūlijā savu prasmi demonstrēja Ādolfa 
Alunāna lugu 15 iestudējumu parādē, kurā izpēlēja “Skolotāja tupeles”.

Šai mirklī svētki jau izskanējuši, tie bijuši skanīgi un deju rakstiem 
rotāti, piedzīvojumiem un neaizmirstami pozitīvu emociju bagāti! 
PALDIES ikvienam svētku dalībniekam, PALDIES kolektīvu vadītājiem, 
kas ieguldīja savu darbu, lai mēs būtu viena no 118 Latvijas pašvaldībām, 
kas savu novadu pārstāv un tā vārdu skandē Dziesmu un deju svētkos. 
PALDIES Tērvetes novada domes vadītājiem, PALDIES Tērvetes novada 
kultūras nama darbiniekiem par nenogurdināmu atbalstu svētku 
sagatavošanas un to norises laikā! Īpašs paldies svētku koordinatorei 
Tērvetes novadā – Inetai Strazdiņai, kam sūtām 102 bučas! Pateicoties 
Jums visiem, mēs dziedājām, dejojām un spēlējām no visas sirds! Mēs 
baudījām svētkus, kas neizdzēšami ierakstīti mūsu atmiņās!

Tā kā izdevums tika sagatavots svētku norises laikā, par dziedātāju un 
dejotāju sajūsmu un prieku lasiet nākošajā izdevumā “Laikam līdzi”.    

Inita Roze, svētku dalībniece

TIEKAMIES TĒRVETES NOVADA SVĒTKOS 
“ROKU ROKĀ SKANAM TĒRVETĒ!” 

20. jūlijs  Augstkalnē
Pie Mežmuižas pils  SVĒTKU ATKLĀŠANA

20.30 Jauniešu deju kolektīva (Moldova) programma 

21.00 “KLASIKA SATIEK DŽEZU”. Programmā Jāņa Rubika un 
Edgara Cīruļa oriģinālmūzika.
Dinamisks, daudzkrāsains un aizraujošs muzikāls ceļojums pa divām 
dažādām mūzikas pasaulēm. Uz vienas skatuves tiekas divi klasiski 
sastāvi – džeza trio un stīgu kvartets. Džeza mūziķi Jānis Rubiks 
(kontrabass), Edgars Cīrulis (klavieres) un Rūdolfs Dankfelds (sitamie 
instrumenti).Stīgu kvartetu veido Latvijā pazīstami sava instrumenta 
pratēji – Kristiāna Ozoliņa, Ivars Brīnums (vijole), Silvija Krauze (alts) 
un Dārta Svētiņa (čells).

Vakara gaitā piedāvājam nobaudīt Tērvetes vīnus un konditorejas 
izstrādājumus. 
Sēdvietas solos, pie galdiņiem vai zālienā.

AUTOBUSS: 19.15 – Klūnas, 19.30 – SAC Tērvete, 19.45 – Kroņauce, 
19.50 – Tērvete, 
19.55 – Zelmeņi * 19.30 – Bukaišu skola * 19.50 – Dzeguzēni. Autobuss 
kursēs arī pēc koncerta.

21. jūlijs Tērvetē
Tērvetes estrādē  

AUTOBUSS: 12.30 Klūnas – 12.40 SAC Tērvete – 12.50 Kroņauce;
12.30 Bukaišu skola – 12.45 Augstkalne – 12.55 – Zelmeņi; Dzeguzēni 
12.30.  

13.00 ANDELE ‒ Tērvetes novada mājražotāju, amatnieku izstrādājumu 
tirdziņš. Neparastā loterija. 

13.00‒16.00 IZAICINĀJUMS spēkam, prātam un veiklībai. Tērvetes 
jauniešu sarūpētās nopietnas un jautras aktivitātes pieaugušajiem.  

13.00‒17.00 BĒRNU JAMPADRACIS
Radošās darbnīcas, lielās spēles, personalizētās nozīmītes izgatavošana u.c.
15.00 Rotaļprogramma  “Pasaku meža akadēmija” (“Jogitas 
pasākumi”)

13.00‒16.00 Tērvetes novada svētku karoga skiču darbnīca. 16.00–
21.00 Skatītāju balsošana.

AUTOBUSS: 17.00 Klūnas – 17.10 SAC Tērvete – 17.20 Kroņauce;
17.00 Bukaišu skola – 17.15 Augstkalne – 17.25 Zelmeņi; 17.00 Dzeguzēni.  

18.00 TĒRVETES NOVADA SVĒTKU GĀJIENS

17.30 pulcēšanās svētku gājienam LVM dabas parka Tērvetē autobusu 
stāvlaukumā (pieteikšanās gājienam pa tel. 26465219 Inita ) 

19.00 SVĒTKU LIELKONCERTS Etnoroka grupa „Laimas 
Muzykanti” 

21.00 Koncertprogrammā “Ļustīgā ziņģu un danču andele” satiekas 
Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas” un jautrā postfolkloras kopa “Rikši”

Svētku turpinājumā lustes BALLĒ kopā ar “TirkizBand”

24.00 SVĒTKU SALŪTS pie Tērvetes pilskalna

AUTOBUSS: kursēs no Tērvetes estrādes pl.00.30 un pl. 3.00
Visu dienu darbosies bufete

Programmā iespējami papildinājumi. 
Sekojiet informācijai!

Info pa tālruni 29330689, 26413219 (Tērvetes novada kultūras nams)

Tērvetes novadu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēja 103 tērvetnieki. Uz Rīgu devāmies visi kopā.

Emocijām bagātais un skatītāju novērtētais 3. jūlijs uz 
Vērmanes dārza skatuves.

VPDK “Avots”

Senioru deju kolektīvs “Vārpa”

Amatierteātris “Trīne”

Jauktais koris “Tērvete”

JDK “Avots”



Domes sēde Dome informē

2018. gada 28. jūnijā tika sasaukta 
kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Domes sēdē tika izskatīti 15 darba kārtības jautājumi un 
uzklausīts izpilddirektora ziņojums par pašvaldības 
darbu jūnijā.
Sēdē piedalījās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris 
Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Ainārs 
Miķelsons, Indriķis Vēveris, nepiedalījās: Linda 
Karloviča, kas atradās komandējumā un Madara Darguža 
– atradās ārpus LV.

IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU
 6. jūnijā tika veikta cenu aptauja projekta “Rotaļu - 

atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas 
“Labrenči”, ELFLA aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”.
No trim uzaicinātajiem pretendentiem savus 
piedāvājumus iesniedza tikai divi - SIA “KSIL Baltic” par 
12 740 EUR, un SIA “Jūrmalas mežaparki” par 11 471 
EUR, bez PVN. 
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, nolemts slēgt 
būvdarbu līgumu ar SIA “Jūrmalas mežaparki” par 
minēto cenu.  Projekta pieteikums izvērtēšanai iesniegts  
biedrībai “Dobeles lauku partnerība”. Projekts paredz pie 
daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” paplašināt esošo rotaļu 
laukumu, uzstādot piecus jaunus rotaļu kompleksus.
 Uz šo brīdi ar VAS “Latvijas valsts ceļi” ir saskaņots 

un iekļauts pašvaldības autoceļu reģistrā jauns ceļa posms 
ar nosaukumu Te70A “Autoceļš P103- AS “Agrofirma 
Tērvete” birojs”.
 SAC “Tērvete” veicis cenu aptauju “SAC “Tērvete” 

ēku tehniskā apsekošana”, saskaņā ar “Publisku ēku 
ekspluatācijas noteikumu” prasībām, kas nosaka obligātu 
šo ēku tehnisko apsekošanu. Abi uzaicinātie pretendenti 
iesniedza piedāvājumus – AS “Inspecta Latvia” par 16 
000 EUR, bet SIA “CMB” 9 900 EUR, bez PVN. Šajā 
sakarā 31. maijā ir noslēgts pakalpojuma līgums ar lētākā 
piedāvājuma iesniedzēju par SAC “Tērvete”’ ēkas 
“Mežmalieši” četru korpusu tehniskās izpētes un 
tehniskās apsekošanas atzinuma sniegšanu. Saskaņā ar 
līgumu, darbs jāpabeidz 60 darba dienu laikā.
 Saskaņā ar veikto iepirkumu TND 2018/11, 26. 

jūnijā noslēgts iepirkuma līgums ar  SIA “Varpet” par 
bruģēta gājēju celiņa izbūvi  gar pašvaldības ceļu Au-1 
“Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri” posmā no PIG “Zvaniņi” 
līdz valsts autoceļam V1056 “Svēte-Augstkalne”. Līguma 
summa ir 37 881 EUR, bez PVN. Darbi tiks uzsākti 10. 
jūlijā un pabeigti līdz 10. oktobrim. Projekts tiek finansēts 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 12. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums” ar SIA “Ceļu 

būvniecības sabiedrība “IGATE”” par “Basketbola 
laukuma un gājēju celiņa izbūvi pie Augstkalnes 
vidusskolas”. Līguma summa 84 217 EUR, bez PVN. 
Būvniecību paredzēts uzsākt 16. jūlijā un pabeigt 3 
mēnešu laikā. Projekts tiek finansēts no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.
 Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” šonedēļ Bukaišu 
pagastā uzsāks greiderējamās kārtas atjaunošanu šādiem  
pašvaldības grants autoceļu posmiem: Bu-9 “Rutki – 
Rudžeikas” divos posmos ar kopējo garumu 350 m; Bu-4 
“Bukaišu parks – Mednieki” divos posmos ar kopējo 
garumu 920 m; Bu-5 “Bukaiši-Jaunannaiši” 318 m garā 
posmā.
 29. jūnijā tiks izsludināts iepirkums TND2018/12  

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Garāžu 
“Zelmeņi” atjaunošana”. Objektam paredzēts nomainīt 
jumta segumu, sakārtot fasādi un nomainīt garāžu 
vārtus. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 17. 
jūlijam. Ugunsdzēsēju depo ēkas daļas pārbūve paredzēta 
nākošajā gadā.
 6. jūnijā veikta cenu aptauja “Žoga elementu 

izgatavošana un montāža» objektā pie PIG «Sprīdītis», 
kas paredz izbūvēt 70 m garu žogu kā turpinājumu 
esošajam posmam pie Tērvetes pagasta pārvaldes. 
Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA “Betons & 
Dizains” iesniedza piedāvājumu par 9502 EUR, bet SIA 
“RGRpluss” par 7000 EUR, bez PVN. Izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, 27. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA 
“RGRpluss” par minēto cenu.
 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 

piedziņas komisijas darbu.
Jūnijā komisijā saņemti un izskatīti 9 iesniegumi:
yy Dzīvokļu rindā uzņemta 1 persona;

yy Vienā gadījumā atļauta dzīvokļu maiņa, no 
mazāka uz lielāku dzīvokli;

yy Vienā gadījumā pašvaldības dzīvojamās mājas 
garāžai ir nomainīts īrnieks;

yy Personai atteiktas dzīvokļa īres tiesības, jo 
konkrētais dzīvoklis  jau izīrēts rindas kārtībā 
citai personai;

yy Atteikts pārslēgt Dzīvojamo telpu īres līgumu uz 
personas vārda, jo minētā persona nav deklarēta 
Tērvetes novadā;

yy Vienā gadījumā persona atteicās no piedāvātā 
dzīvokļa īres tiesībām

 8. jūnijā 8 personām ir nosūtīti pirmstiesas 
brīdinājumi par kopējo summu EUR 6427. Jūnija mēnesī 
iemaksāto parādu summa sastāda EUR 600.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU

Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts Tērvetes 
novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskats un 
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 18 „Nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”, 
saistošie noteikumi Nr. 19 “Nekustamā īpašuma nodokļa 
likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš” un 
saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Tērvetes novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā 
Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā””. 

Ar lēmumu deputāti precizēja saistošos noteikumus 
Nr. 10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 21. 
novembra  saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā”” un 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Tērvetes novada pašvaldībā ”.

Vienlaikus sēdē tika apstiprināts Nolikums ”Par 
finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Tērvetes novada pašvaldībā”.

PAR PAPILDU FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Sakarā ar jaunas mazuļu grupas atvēršanu Annas 

Brigaderes pamatskolai divu pedagogu atalgojumam 
pirmsskolas grupā “Sprīdītis” tika piešķirts papildu 
finansējums. Jauna grupiņa tiek atvērta arī Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi”, kur 
papildus finansējums tika piešķirts  viena pedagoga un 
vienas aukles atalgojumam un jaunatvērtās grupas telpu 
iekārtošanai. Finansējums tiek piešķirts no budžeta 
līdzekļiem, kas ieplānoti  neparedzētiem gadījumiem.

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Deputāti pieņēma vairākus lēmumus par Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
atsavināšanu – dzīvokļa īpašumu Nr. 12, Nr. 23 un 27, 
“Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads un 
dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Spīdolas “, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads.

Dome lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Rehabilitācijas centrs Tērvete A” nodošanu valsts 
īpašumā.
 
PAR MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU
Domes sēdē tika apstiprināti pakalpojumu izcenojumi:
1.1. Zāles pļaušanas pakalpojums ar radio vadāmo 

pļaujmašīnu „Spider” (darbinieks, automašīna): 
1.1.1. Maksa par pļaujmašīnas nogādāšanu uz un 

no objekta (bez PVN) 0.60 EUR/km
1.1.2. Pļaušanas maksa (bez PVN) 14.00 EUR/

stundā
Minimālā summa par pakalpojumu EUR 14.00 + PVN
1.2. Rakšanas darbu pakalpojums ar mini ekskavatoru 

„Bobcat E14” (darbinieks, automašīna ar treileri)
1.2.1. Maksa par mini ekskavatora nogādāšanu uz 

un no objekta (bez PVN) 0.60 EUR/km
1.2.2. Rakšanas maksa (bez PVN) 19.00 EUR/

stundā
Minimālā summa par pakalpojumu EUR 19.00 + PVN
Minētie pakalpojumi pieejami darba dienās un darba 
laikā, iepriekš saskaņojot laikus.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Stājušies spēkā Tērvetes novada 
domes saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 14 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada 
pašvaldībā”

Saistošie noteikumi paredz decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību, tie ir attiecināmi  tikai uz  Tērvetes novada ciemu 
teritorijām. 

Saistošie noteikumi nosaka: 
• decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav 

pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles 
un uzraudzības kārtību; 

• minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 

• prasību minimumu asenizatoriem; 
• asenizatoru reģistrācijas kārtību; 
• decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas 

kārtību; 
• decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-

šanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības 
kompetenci minētajā jomā; 

• decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un 
valdītāju pienākumus; 

• atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi 

Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā””

Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā ir veiktas izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas regulējumā, t.sk. par atkritumu 
apsaimniekošanas maksas sastāvu. Ar saistošajiem 
noteikumiem tiek grozīts Tērvetes novada domes 
2013. gada 21. novembra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā” 
33. un 35. punkts, lai nodrošinātu tā atbilstību Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma regulējumam.

Mainoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātajam tarifam vai dabas 
resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, 
pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu 
apsaimniekošanas maksu un apsaimniekotājs to 
piemēros ar tās spēkā stāšanās dienu.   

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Saistošo noteikumu pilna redakcija lasāma 
publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 
– vietnē https://likumi.lv/ta/veids/tervetes-novada-
dome/saistosie-noteikumi, pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.tervetesnovads.lv, to pieejamība 
tiek nodrošināta Tērvetes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

Tērvetes novada domes sociālais dienests informē!
Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra 

saistošie noteikumi Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” paredz pabalsta 
piešķiršanu EUR 30.00 apmērā mācību līdzekļu un 
skolas piederumu iegādei Tērvetes novadā deklarētām 
un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar obligātās izglītības 
vecumu sasniegušiem bērniem līdz pamatizglītības 
iegūšanai, kuras atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 
trūcīga ģimene, daudzbērnu ģimene, bērns/ bārenis vai 
bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna 
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes 
novada Bāriņtiesa, bērns, kam noteikta invaliditāte. 

Šogad pašvaldībā noteikts arī jauns atbalsta 
veids novadā deklarētam un pastāvīgi dzīvojošam 

izglītojamajam, kurš pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē 
– “Pabalsts pirmklasniekam”.  Pabalsts tiek piešķirts EUR 
50,00 apmērā.  

Pabalstu saņemšanai jāiesniedz iesniegums un 
dokumentāls apliecinājums no izglītības iestādes par 
tās apmeklēšanu, ja izglītojamais neapmeklēs Tērvetes 
novada izglītības iestādi. Bērnam, kam noteikta 
invaliditāte – VDEĀK izziņa.          

Aicinām no 2018. gada 1. augusta ģimenes, 
kuras atbilst augstāk minētajiem kritērijiem vērsties  
sociālajā dienestā, lai saņemtu pašvaldības materiālu 
atbalstu  mācību piederumu un skolas lietu iegādei!   

D. Freidenfelde, 
Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja 

Par Tērvetes novada teritorijas plānošanu
Š.g. 10.maijā noslēdzās Tērvetes novada teritorijas 

plānojuma 2018. – 2024. gadam publiskā apspriešana. 
Savukārt  š.g. 10.jūlijā Tērvetes novada domē varēja 
iepazīties ar Tērvetes novada teritorijas plānojuma 
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem 
un institūciju atzinumiem. 

Šobrīd dokumenta redakcija tiks izvērtēta un 
pieņemts lēmums par laiku, līdz kuram iespējams 
sagatavot dokumenta galīgo redakciju apstiprināšanai 
Domes sēdē.   

Linda Mierlauka, 
Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina 
īpaši apgleznotu ģerboņu sienu

26. jūnijā Rīgā, pie ēkas Torņa ielā 4, LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, Rīgas vicemērs Andris 
Ameriks, arhitekts Jānis Lejnieks un mākslinieks 
Leonards Laganovskis atklāja dekoratīvo sienu 
„Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”.  Siena ir 
visu Latvijas pašvaldību dāvinājums valsts nozīmīgajā 
jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un 
novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes un Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas un to apgleznojis 
starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards 
Laganovskis. 

Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, tomēr, 
ņemot vērā faktu, ka pa šo laiku ir notikusi Administratīvi 
teritoriālā reforma un daudzas pašvaldības mainījušas 
savas administratīvās aprises, Latvijas simtgadē tapa ideja 
sienas gleznojumu atjaunot ar aktuālajiem pašvaldību 
ģerboņiem. 

Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots 
valsts galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik starptautiski 
atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas 
ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu 
ģerboņi un tiem seko novadu ģerboņi alfabēta secībā. 

Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, 
tā cieši saistīta ar 1991. gada barikāžu notikumiem. 
Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda 
Annas Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa 
ielas krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu 
laukuma nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāksne 
“Laukums nosaukts par godu 1991. gada 13.–27. 
janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas 
Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas iestādes, lai 
nepieļautu pret valsts neatkarības atjaunošanu vērsto 
bruņoto apvērsumu”. 

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna 
un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu ēkas Torņa 
ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma nosaukums, gan 
sienas gleznojums ir kā vēstījums par laiku, kad cilvēki 
no visas Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu savu dzimteni. 

“Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas 
pašvaldību un tautas saliedētībai, jo nu jau otro reizi 
tapis par piemiņu vēstures notikumam, kurš saules mūžu 
paliks ierakstīts mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir dziļš 
vēstījums Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas pašvaldībai par 
iniciatīvu un visām pašvaldībām par atbalstu šīs idejas 
realizēšanā,” pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. 

Katra Latvijas pašvaldība ģerboņu sienas atjaunošanā 
piedalījās ar līdzfinansējumu.

Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija 
ir Latvijas Pašvaldību savienības un vairāku Rīgas 
domes struktūrvienību (SIA “Rīgas nami”, Rīgas 
Austrumu izpilddirekcija, SIA “Rīgas meži”, Satiksmes 
departaments) kopprojekts.    

Jana Bunkus,  
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

Kapu svētki Tērvetes novada kapsētās
“Klusums, tevis vairs nav,
tikai atmiņas
un vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Gļauda)

Tērvetes pagastā
4. augustā pl. 12.30 Tērvetes kapos

Augstkalnes pagastā 
12. augustā pl. 14.30  Gaiļu kapos 

Bukaišu pagastā
21. jūlijā pl. 12.00 Trušu kapos

12. augustā pl. 14.00 Priežu kapos
12. augustā pl. 16.00 Mednes kapos

     

Jelgavas novada Vilces pagastā
11. augustā pl. 14.00 Vaiteņu kapos

11. augustā pl. 12.00 Sila kapos

Lietuvas republikas Žagares kapos
12. augustā pl. 13.00

Neskaidrību gadījumos interesēties 
pagastu pārvaldēs.

Informē atkritumu apsaimniekotājs 
Tērvetes novadā!

Sākot ar š.g. 1. augustu Tērvetes novadā atkritumu izvešana vairs nebūs svētdiena, bet gan darba 
diena. 16. jūlijā informēsim pašvaldību par konkrēto dienu, kā arī izsūtīsim informāciju par dienas 

maiņu klientiem.                                            Jūsu Eco baltia



14.jūlijā pl.16.00
Bukaišu tautas namā
Amatierteātra “Ukri” izrāde, Māra Rītupes luga 
“Es pazinu tēva sētu”
Režisore Gunta Razdovska
Ieeja – bezmaksas

28. JŪLIJĀ -   BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI

10.00 Bukaišu pagasta svētku atklāšana
Dobeles novadpētniecības muzejam iedzīvotāju 
ziedoto vēstures liecību eksponātu izstāde 
Bukaišu Tautas namā
11.30 Sporta spēles (info un pieteikšanās 
pa tel. 27854291, Arvis) atrakcijas bērniem,
14.00 Tradicionālā Bukaišijas zupa
16.00 Ekspozījas “Bukaiši vēstures liecībās – 
atmiņās, fotogrāfijās un faktos” iepazīšana 
bijušajā Bukaišu biedrību namā
20.00 Brālēnu Jarānu koncertprogramma 
“Pēc Jūsu izvēles!”
22.00 Svētku balle ar Sandi Kiopu 

Līdz 20.07. iedzīvotāji aicināti iesniegt 
bibliotēkā Maijai Strazdai fotogrāfijas, 
gleznas vai zīmējumus, kur attainoti Bukaišu 
iedzīvotāji, daba, notikumi, saimniecības 
piederumi radīti laika posmā līdz 1. pasaules 
karam. Eksponāti tiks atgriezti atpakaļ.

Info par pasākumu – pie Bukaišu pagasta 
kultūras darba organizatores Zanes Grīsles, 
tel. 26322702  

GATAVOJAMIES!
25. augustā Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. 
baznīcai – 370! Aicinām uz jubilejai veltītu 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMU.

KULTŪRAS AFIŠA

Aizvadīts skaistais izlaidumu laiks 
Jūnijs ir skaistais izlaidumu laiks, kad mirklis apstājas, smaržo meijas un neierasti absolventu rokās 

gulst krāšņākie ziedi. Tas ir laiks, kad absolventiem vēl nopietnāk kā jebkad ir jāizdara pareizākā izvēle 
turpmākajam sevis pilnveidošanas ceļam.  

Tērvetes novadā 15 jaunieši absolvēja 9. klasi un 10 jaunieši ieguva Atestātus par vidējo izglītību.
Augstkalnes vidusskolā 9. klasi absolvēja 9 jaunieši, 
no kuriem septiņi mācības turpinās vidusskolā un 
divi – tehnikumā. Seši jaunieši mācības turpinās 
Augstkalnes vidusskolas 10. klasē.   

   
  
  

Annas Brigaderes pamatskolu absolvēja 6 
jaunieši, no kuriem viens jaunietis ir izvēlējies 
mācības turpināt Dobeles Valsts ģimnāzijā, divi  
– vidusskolā un divi jaunieši par savu turpmāko 
izglītības iestādi izvēlējušies tehnikumu.

Augstkalnes vidusskolas 12. klasi absolvēja 
10 jaunieši. Ir gandarījums, ka seši no viņiem 
mācības turpinās augstskolā: Karlīna Veide 
– LU Dabaszinātņu fakultātē, Gita Cīrule – 
Latvijas Mākslas akadēmijā, Asnate Egle 
studēs inženierzinātnes, Elīna Berga – 
medicīnu, savukārt Sendija Ruva un 
Kristians Vilciņš studēs Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē. 

No sirds vēlam, lai visiem jauniešiem 
ir veiksmīgs turpmākās izglītības ceļš, lai 
viņiem pietiek gribasspēka un prasmes 
veidot savu dzīvi tādu, kādu viņi vēlas to 
ieraudzīt!  

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Augstkalnes vidusskolas 12. klašu jaunieši uzrādīja 
labus sasniegumus centralizētajos eksāmenos 

Š.g. 29. jūnijā Latvijā tika izsniegti 19 103 
centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti 
jauniešiem, kas kārtoja CE par vispārējās vidējās 
izglītības programmas apguvi. 

Valsts izglītības satura centra (VISC) viedoklis.
Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu CE, 

var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, rezultāti nav mainījušies. Šogad sniegums 
ir pat nedaudz uzlabojies latviešu valodā, angļu 
valodā un krievu valodā. Matemātikas eksāmena 
vidējais rezultāts šajā mācību gadā ir tāds pats 
kā iepriekšējā mācību gadā. Plašāka eksāmenu 
rezultātu statistiskā analīze skolām būs pieejama 
vien augusta beigās, taču pirmie rezultāti jau 
publiskoti VISC mājas lapā. 

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir 
obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās 
vidējās izglītības ieguvējiem, pārējos eksāmenu 
priekšmetus jaunieši izvēlas paši, atbilstoši 
izraudzītajai specialitātei kādā no augstskolām. 

Izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos 
eksāmenos tiek izteikti procentuāli, ko ieraksta 

vispārējās vidējās izglītības sertifikātā. Eksāmena 
rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība 
punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu 
eksāmenā. 

Rezultāts netiek ņemts vērā, ja skolēns 
nav ieguvis vismaz 5% no vērtējuma. Zem 5% 
eksāmena kopvērtējums šogad bija 28 eksāmenu 
kārtotājiem latviešu valodā un 223 eksāmenu 
kārtotājiem matemātikā, kā arī 1 eksāmena 
kārtotājam fizikā.  

Alise Bērziņa,
 VISC sabiedrisko attiecību speciāliste 

Augstkalnes vidusskolas jauniešu CE rezultātu 
vidējie procentuālie sasniegumi:
• Latviešu valoda – 54,66% ( kārtoja 10 skolēni)
• Angļu valoda – 57,94 %  (kārtoja 8 skolēni)
• Krievu valoda – 47,23% (kārtoja 3 skolēni)
• Matemātika – 34,88% (kārtoja 10 skolēni)
• Bioloģija – 67,67% (kārtoja 2 skolēni).  

Pēc VISC sniegtās informācijas
materiālu apkopoja Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Vasaras pasakas Tērvetē
Vasara ir īstais laiks, lai dotos dabā un izzinātu 

tās burvību. Šīs vasaras pasākumi, kurus noteikti ir 
vērts apmeklēt LVM dabas parkā Tērvetē:

14. jūlijā - Atrodi mūziku mežā.
Baudīsim  ģitāras un perkusiju skaņas, kas ļaus 

piedzīvot saskaņu ar dabas ritmiem un veldzēties 
zaļajā meža pasaulē.

21. jūlijā - Savādnieku diena.
Paraudzīsimies uz apkārt notiekošo ar 

“savādāku skatienu”, no plkst.13 baudot jautru, 
koncertšovu “Izklausies dzirdēts – mežā”, kura 
pamatā ir stāsts par diviem zaķiem – Rūculi un 

Jautruli. Krāšņi kostīmi, asprātīgs un jautrs sižets, 
kas liks smieties ne tikai bērniem, bet arī viņu 
vecākiem, bērnu un jauniešu aktuālie superhiti 
nevainojamā izpildījumā – tas viss savādnieku 
dienā Tērvetē!

25. augustā - LVM dabas parkam Tērvetē - 60! 
Lielie un mazi tiek aicināti uz muzikālu 

uzvedumu “Sprīdītis” Bērnu un jauniešu centra 
“Kurzeme” izpildījumā. Šajā dienā Pasaku mežā 
ģimenes gaidīs īpaši sagatavotas radošās darbnīcas, 
neizpaliks jubilejas kliņģera ēšana un tikšanās ar 
visiem iemīļotajiem Pasaku meža tēliem.  

Dabas parka Tērvetē sila saime

Asnate Egle – projekta “Simtgades loterija” stipendiāte 
Latvijas simtgadi atzīmējot, Finanšu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un 

VAS “Latvijas Loto” sākusi īstenot Latvijas nacionālās momentloterijas projektu “Simtgades loterija” ar 
tālejošo mērķi – atbalstīt Latvijas izcilākos vidējās izglītības iestāžu absolventus ar stipendiju 500 eiro 
apmērā, izmaksājot to šajā gadā 346 labākajiem absolventiem. 

Atbalsts stipendijas formā tiek piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos 
mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

2017./2018. mācību gadā atbilstoši “Simtgades loterijas” nolikumam Augstkalnes vidusskola izvirzīja, 
un stipendija tika piešķirta 12. klases absolventei Asnatei Eglei, kas izlaidumā saņēma Ministru prezidenta 
Māra Kučinska pateicību.

Viennozīmīgi liels paldies Asnates vecākiem par 
ieinteresētību un ieguldījumu viņas izglītošanā un 
sniegto atbalstu meitas dalībai ārpusskolas 
aktivitātēs.

“Mūsu cilvēki ir Latvijas lielākā vērtība, tāpēc 
man ir liels prieks, ka sadarbībā ar “Latvijas loto” un 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu varam 
īstenot skolēnu skaita ziņā līdz šim vērienīgāko 
stipendiju projektu Latvijā. Tas ir unikāls projekts, 
kas veido mākslas un cēlu mērķu sinerģiju. Lai tas 
kalpo kā papildu motivācija tiem jauniešiem, kas 
tikai uzsāks jauno mācību gadu izlaiduma klasēs, 
ar degsmi, neatlaidību un neizsīkstošu enerģiju 
tiekties pēc augstiem rezultātiem gan mācībās, gan 
ārpusskolas aktivitātēs,” norādīja finanšu ministre 
Dana Reizniece-Ozola.

Simtgades stipendijas projekts turpināsies arī nākamajā gadā, kad izglītības iestādēm būs iespēja 
izvirzīt vienu 2018./2019. mācību gada labāko absolventu Latvijas simtgades stipendijas saņemšanai.

Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies “Latvijas loto” 
organizētajā simtgades loterijā, pērkot biļetes tirdzniecības vietās un piedaloties loterijā vietnē “www.
latloto.lv”.  

Materiāls apkopoja Inita Roze  pēc aģentūras LETA sniegtās informācijas

No Saulgriežiem līdz Pētera dienai 
Skaistām tradīcijām bagāti aizvadīts Saulgriežu 

laiks Tērvetes novadā. Izdziedāta Garākā 
Līgodziesma, degti Jāņu ugunskuri, daudzināti 
Jāņi un Līgas, ritināts dejas solis un atzīmēta arī 
Pētera diena.

To mūsu senči svinēja kā Jāņu dienas atsvēti, 
kā Saulgriežu svētku noslēguma laiku, kad saule 
atkal sāk slīdēt uz leju un daba sasniegusi augstāko 
krāšņuma stāvokli. 

29. jūnijā Saulgriežu laiks noslēdzās ar skaistu 
kopā būšanu, uz kuru ikvienu bija aicinājis 
Augstkalnes pagasta amatierteātris, lai izrādītu 
Aivara Bankas komēdiju “Meitiņa”.

Paldies aktieriem, režisorei un mūsu 
skatītājiem!  

Jeļena Belova,
Augstkalnes pagasta amatierteātra dalībniece

Izglītība Kultūra

Informācija Tērvetes 
novada senioriem!

Bukaišu un Tērvetes pagastu senioru 
ekskursija plānota 15. augustā 

Augstkalnes pagasta senioriem 
ekskursija plānota 20. augustā  

Sīkāka informācija par braucienu – augusta 
informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”, kā 

arī informācijas stendos un pie pagastu 
sociālajiem darbiniekiem.   

Sociālais dienests

REZERVĒ DATUMU!
2018. gada 11. augustā notiks
Latvijā un pasaulē kopā sanākšana un 

svinēšana –
100 dienas pirms Latvijas valsts 

dzimšanas dienas!
Tiekamies Tērvetes estrādē pl. 22.00

SIMTGADES  ZAĻUMBALLĒ!
muzicē “Pilnmēness”

KONCERTŠOVS 
"IZKLAUSIES 

DZIRDĒTS MEŽĀ"
21.jūlijā plkst.13:00

LVM dabas parkā Tērvetē

Lomās aktieri - Jānis Skanis, 
Ravita Rozīte un 13 jaunie 

Latvijas estrādes solisti, kuri 
caur meža dzīvnieku tēliem 

atveidos pasaules un Latvijas 
estrādes superzvaigznes.

XV ZEMGAĻU 
SVĒTKI TĒRVETĒ

11. un 12. augustā
Svētku pasākumi 

Tērvetes koka pils pagalmā
11.augustā Tērvetes estrādē: 

no plkst. 11:00 amatnieku tirdziņš, 
plkst.13:00 svētku atklāšana un 

koncerts.
Uzstājas folkloras kopas “Ceļteka” 

un “Laiva”, vadītāja Anda Ābele
Brīvās gribas ansamblis “Stiprās 
sievas”, Etnoprieka grupa “Ogas” 

un studijas “Tev un man” dalībnieki, 
vadītāja Igeta Gaiķe.

12. klases absolventi



Pašvaldības policija informē   
Jūnija mēnesī ir saņemti vairāk kā 30 

izsaukumi. Pamatā ir nesaskaņas ģimenē, 
kur galvenais iemesls par nožēlu ir alkohola 
pārmērīga lietošana.

Šomēnes saņemti 6 iesniegumi, t.sk. trīs – 
Tērvetē un trīs – Augstkalnē. Pieci iesniegumi 
ir izskatīti, ar vainīgajām personām izvestas 
audzinoša rakstura pārrunas, un sniegtas atbildes 
iesniedzējiem.

Pēdējos mēnešos ļoti cieši strādājam kopā ar 
Sociālo dienestu un Bāriņtiesu.

Jūnijā aizvadīti divi pasākumi ar zaļumballēm. 
Ar nožēlu jāsecina, ka liela daļa jauniešu neprot 
atpūsties, pārmērīgi lieto alkoholu, kā rezultātā 
notiek savstarpēji strīdi un kautiņi, kur jāiejaucas 
policijai, lai noskaidrotu vainīgo personu un 
pieņemtu attiecīgo lēmumu.

Tērvetes novada iedzīvotāju uzmanībai!
Ir saņemtas vairākas informācijas par to, 

ka vēlās vakaru un nakts stundās privātmāju 
pagalmos iegriežas nelūgti ciemiņi. Esiet 
uzmanīgi! Ja ar jums atgadās kas tamlīdzīgs, 
nekavējoties par esošo situāciju informējiet 
Valsts policiju pa tālruni 112 un Tērvetes novada 
pašvaldības policiju.

Būsim uzmanīgi uz ūdens!
Atgriežas karstāki laika apstākļi, tādēļ 

lūdzam ikvienu peldoties būt uzmanīgam uz 
ūdens, vecākiem pieskatīt savus bērnus! Nekādā 
gadījumā nelaidiet viņus vienus uz ūdens 
tilpnēm, neuzticiet nepilngadīgajiem mazāku 
bērnu pieskatīšanu! 

Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Policijas ziņas

Īstenojam projektus

Sports

Norisinājies reklāmas velo tūrisma brauciens 
Tērvete – Žagare

13. un 14. jūnijā 20 velobraucēji no Viļņas, 
Žagares un Tērvetes novada apmeklēja tūrisma, 
atpūtas vietas Tērvetes novadā un Žagarē. Velo 
tūrisma brauciena mērķis – identificēt 
interesantākos objektus Tērvetes novadā un 
Žagarē. Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem un 
braucēju pozitīvajam noskaņojumam, brauciens 
norisinājās atbilstoši iepriekš sastādītajai 
programmai.

 

Tika apmeklēti: LVM dabas parks Tērvetē, 
Tērvetes koka pils, Tērvetes ev. lut. draudzes 
baznīca un Pālēnu dzimtas kapliča, “Tērvetes vīni”, 
Mezmuižas pils komplekss, konstruktora, pilota 
un žurnālista Herberta Cukura memoriālā istaba, 
Žagares dolomīta atsegums, Žagares tirgus 
laukums, Žvelgaičio pilskalns, Žagares ezers, 
Žvelgaičio ezers, Žagares baznīca, vietējo kaļķu 
izgatavošanas fabrika “Kaliausių fabrikėlis” un 
Žagares muiža, kurā apskatāma arī Žagares 
reģionālā parka ekspozīcija. Liels paldies par jauko 
uzņemšanu un atraktīviem stāstījumiem Tērvetes 
koka pils īpašniekam Normundam Jērumam, vīna 
darītavas saimniekiem Dacei un Sandrim 

Laizāniem, kā arī Žagares muižas darbiniecēm 
Giedrei Rakstienei un Modestai Bielskienei.

Brauciena rezultātā taps velo maršruta karte. 
Velo tūrisma brauciens Tērvete – Žagare ir pirmā 
Tērvetes novada domes organizētā aktivitāte 
projekta “Explore Zemgale by Bicycle” Nr.LLI-264 
ietvaros. 

Visa projekta ietvaros plānots izveidot 
pārrobežu velosipēdu maršrutu Tērvete-Žagare, 
izveidot Mūšos Tyreļa dabas taku Žagares 
reģionālajā parkā un velosipēdu piedzīvojumu 
taku LVM dabas parkā Tērvetē. Projekts paredz, ka 
piedāvātās aktivitātes un inovatīvie risinājumi 
padarīs Zemgali par pievilcīgu, ilgtspējīgu un 
pazīstamu tūrisma galamērķi.

Projekta sadarbības partneri: Žagares reģionālā 
parka administrācija, Dabas mantojuma fonds 
(Lietuva), Tērvetes novada dome un biedrība 
“Tērvetes meža izglītības centrs”. Projekta 
īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 
4.marts.

Otra Tērvetes novada domes aktivitāte 
projektā plānota 3-4 minūšu gara reprezentatīva 
video materiāla izveide par Tērvetes – Žagares 
pārrobežu reģionu. Šīs aktivitātes īstenošana 
plānota 2019.gada martā.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas 
– Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai 
skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 
plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai 
skaitā EUR  1064 Tērvetes novada domes 
līdzfinansējums.    

Dace Vācere, projekta vadītāja

Tērvetes novada handbolistu starti Vācijā 
Laika posmā no 28. jūnija līdz 1. jūlijam 

Tērvetes novada handbolisti bija to 63 cilvēku 
grupā, kas devās uz Vāciju, lai piedalītos handbola 
turnīrā Lībekā. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja 
divas komandas no Tērvetes, četras komandas  no 
Dobeles un nejauši sastaptā jauniešu komanda  no 
Ulbrokas. 

Ceļš, ko visi mērojām ar autobusu, bija garš, 
toties pa ceļam Polijā apskatījām Poznaņas 
vecpilsētu, kas pārsteidza ar savu krāšņumu. 
Nokļūstot galamērķī, sapratām, ka divstāvīgajam 
autobusam braukt pa Polijas un Vācijas vecpilsētām  
bija īsts pārbaudījums, jo reizēm pārņēma sajūta, 
ka nepārbrauksim  tiltus un neizbrau ksim  šaurās 
ielas. 

Lībekā handbola turnīrs sākās ar komandu 
parādi 3km garumā pa pilsētu, no sirds lepojāmies, 
ka pārstāvam Latviju.

Turnīra pirmā diena izrādījās gana grūta, jo 
katrai komandai bija jānospēlē 5 spēles pa 17 
minūtēm vienā dienā. Jau pēc pirmās sacensību 
dienas kļuva skaidrs, kuras komandas tiks A, kuras 
B finālā.  A finālā tiek pirmās 16 komandas, kas 
izvirzījušās līderos.   

Apkopotā statistika par kriminālsoda – piespiedu darbs 
izpildi laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 20.jūnijam 

Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālā 
struktūrvienība ir apkopojusi informāciju par 
kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi Dobeles, 
Auces un Tērvetes novados: 

 Ar kriminālsodu piespiedu darbs sodīta 81 
persona – 23 personas ir sodītas pirmo reizi, bet 58 
personas ir sodītas atkārtoti un vairākkārt;

 Krimināllikuma panti, kuri visbiežāk ir 
pārkāpti: 180.panta pirmā daļa – Zādzība, 
krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā, 175.
panta trešā daļa – Par zādzību, ja tā izdarīta, 
iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no 
glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai 
transportlīdzekļa, 262.panta otrā daļa – Par 
transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt 
transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa 
vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) 
un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu 
ietekmē;

 No sodītajām personām 71 ir vīrietis un 7 
ir sievietes;

 Dominējošais notiesāto personu vecums ir 
22–25 gadi, 41–50 gadi un 31–40 gadi;

 14 personām soda izpildes laikā tika 
konstatēti pārkāpumi, līdz ar to tika sagatavoti un 
tiesai nosūtīti 14 iesniegumi par kriminālsoda 
piespiedu darbs aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu;

 17 notiesātajām personām tiesa ir aizstājusi  
kriminālsoda piespiedu darbs aizstāšanu ar 
īslaicīgu brīvības atņemšanu;

 Uz 2018.gada 20.jūniju ir nostrādātas 5736 
piespiedu darba stundas;

 Paveiktie darbi: probācijas klienti ar 
prasmēm celtniecības un telpu remontdarbos ir 
veikuši remontu Zebrenes pagasta pārvaldes ēkā 
un Dobeles novadpētniecības muzejā, ir sakoptas 
un labiekārtotas pilsētu, pagastu, iestāžu, kapu 
teritorijas, veikti dažādi palīgdarbi Latvijas Sarkanā 
krusta Dobeles komitejā un LLU APP “Dārzkopības 
institūtā”.    

Agnese Stārka,
Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālās 
struktūrvienības vecākā probācijas speciāliste 

Pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem 
fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu
saliedētībai Tērvetē 

Šajā un nākošajā gadā līdz 2019. gada 
septembrim Latvijas pašvaldībās Slimību 
profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā 
ar SIA “Prakse.lv” organizē “Pasākumus visu 
vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu 
veicināšanai un paaudžu saliedētībai ESF projekta 
“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti 
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” 
ietvaros.

Pasākumu mērķis ir veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un nodarbošanos ar fiziskajām 
aktivitātēm ikdienā, popularizējot aktīvo atpūtu kā 
veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi visām 
iedzīvotāju vecuma grupām. Parādīt vietējiem 
novada iedzīvotājiem, ka ar saviem tuviniekiem, 
ģimeni, draugiem u.c. domubiedriem, kopīgi 
pavadītais laiks, esot fiziski aktīviem, ne tikai 
palīdz saglabāt savu un iesaistīto cilvēku veselību 
un motivāciju turpināt fiziskās aktivitātes, bet arī 
palīdz stiprināt sociālo kontaktu tīklu, uzlabot 
savstarpējās attiecības un veicināt dažādu paaudžu 
saliedētību.

Pasākumu ietvaros iedzīvotāji veidos kopējas 
komandas, katra sastāvēs no trim dažādu paaudžu 
dalībniekiem: bērniem (līdz 18 gadu vecumam), 
pieaugušajiem (no 18–54 gadu vecumam), 
senioriem (no 54 gadu vecuma) un, veicot 

pārgājiena maršrutu sava novada teritorijās, iegūs 
zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un iepazīs 
novada materiālo un nemateriālo kultūr-
mantojumu. Maršruti būs aptuveni 4 km gari un to 
laikā 4 dažādos kontrolpunktos atbildēs uz 
jautājumiem un izpildīs dažādus uzdevumus, lai 
parādītu savas zināšanas, fiziskās spējas un 
komandu saliedētības līmeni. Maršruta ietvaros 
komandas arī meklēs dažādus atslēgas vārdus, lai 
radītu jaunu leģendu par savu novadu. 

Pēc maršruta veikšanas dalībnieki kopā 
pagatavos novadam raksturīgu ēdienu, kā arī 
dalīsies iespaidos par pasākumu un vērtēs radītās 
leģendas. Kopējais paredzamais pasākuma ilgums 
būs līdz 4 stundām.

Pasākumi tiek finansēti ES fonda projekta 
“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti 
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” 
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.    

Dace Vācere, projekta vadītāja

U-13 grupas komanda

U-15 grupas komanda

Tērvetes komandas startēja divās vecuma 
grupās U-15, 48 komandu konkurencē, un U-13, 
42 komandu konkurencē. Abas komandas tikām A 
finālā, jo pēc nospēlētām sešām spēlēm bijām U-13 
grupā pirmie un U-15 grupā trešajā vietā. Vēlāk 
izrādījās, ka Tērvetes U-13 komandai pietrūka 
pavisam maz, lai iekļūtu pusfinālā, jo izšķirošā 
spēle beidzas neizšķirti 10:10 un soda metienos 
zaudējām. Mums nācās samierinātiess ar dalīto 5.- 
11. vietu no 42 komandām, U-15 komanda A 
finālā uzvarēja pirmo spēli, bet otrajā piedzīvojām 
zaudējumu, tādēļ arī palikām līdzīgās pozīcijās. 

Dobeles U-10 grupas spēlētāji 25 komandu 
konkurencē ieguva trešo vietu, savukārt U-8 grupā 
divpadsmit komandu konkurencē, tika izspēlētas 6 
spēles, piedzīvoti 2 zaudējumi kā rezultētā - otrā 
vieta. 

Liels paldies vecākiem, kuri devās līdzi un bija 
liels atbalsts gan bērniem, gan trenerēm, paldies 
sponsoriem: Tērvetes novada domei, SIA ,,Silāres’’, 
“Balticcandles” un Dobeles sporta skolai! Paldies 
Dobeles kolēģiem Ilzei Abramovičai un Aināram 
Meieram, kuri man kā trenerei palīdzēja visa 
turnīra gaitā, bez jūsu atbalsta mēs nevarētu 
piedalīties šādā turnīrā!

Ar savu līdzdalību turnīrā un sasniegtajiem 
rezultātiem esam apmierināti, jo tā bija lieliska 
pieredze visiem mums!    

Linda Karloviča, handbola trenere

14. jūlijā -
Tērvetes novada 

SPORTA SVĒTKI Kroņaucē
Plkst. 10.00. svinīga sporta svētku atklāšana
PROGRAMMĀ: 

 Pl. 10.30 ugunsdzēsēju sacensības bērniem un 
pieaugušajiem;

 Pl. 10.30 atrakcijas “Meklēsim dārgumus” 
bērniem no 2–7 gadu vecumam kopā ar Pirātu; 
sporta aktivitātes bērniem no 9–14 gadiem 
(tāllēkšanas sacensības ar ieskrējienu, 100 m); 
no pl. 12.30 Sumo cīņa, virves vilkšanas sacensības 
1:1 un 330 m skrējiens;

 Vīrieši un sievietes sacentīsies volejbolā (4+1) 
un futbolā (4+1), no pl. 13.00 streetbolā 3:3 un 
individuālajos vingrinājumos – tāllēkšanā ar 
ieskrējienu četrās vecuma grupās, virves vilkšanā 
1:1, pl. 14.00 hallē florbolā (4 vīrieši + 1 sieviete) 
svaru celšanā (jaunieši, vīrieši no 15-35 gadiem, 
vīrieši 35 + un jaunietes – sievietes, šautriņu 
mešanā divās vecuma grupās, svaru bumbu celšanas 
sacensības;

 Pl. 13.00 krustvārdu mīklu konkursi un 
pl. 14.00 konkurss “Ātrāk, augstāk, tālāk!”;

 Pl. 16.00 Slapjo balonu konkurss.
Interesentiem zvanīt: 29766085 (Lindai)

Darbosies piepūšamās atrakcijas 
no plkst. 10.30.‒15.00.

Darbosies mājražotāju tirdziņš.


