
Tērvetes novada domē apstiprināti 
normatīvie dokumenti
Saistošie noteikumi Nr. 20
“Grozījumi 
Tērvetes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā 
Tērvetes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā””

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts 
- paplašināts personu loks, kurām tiek sniegta 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 
Saistošie noteikumi Nr.15  
„Sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi Tērvetes novadā”

Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko 
kārtību Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, 
nodrošinot teritorijas sakoptību un sanitārās 
tīrības uzturēšanu, apstādījumu un infrastruktūras 
objektu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu 
sabiedriskā vietā un koplietošanas telpās, kā 
arī paredzot administratīvo atbildību par šo 
noteikumu neievērošanu.
Saistošie noteikumi Nr.16
„Sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi sporta un bērnu rotaļu 
laukumos”

Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisko 
kārtību, kāda jāievēro Tērvetes novada pašvaldības 
īpašumā esošos sporta un bērnu rotaļu laukumos.
Saistošie noteikumi Nr.18
„Nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi Tērvetes novadā”

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
kopjama Tērvetes novada administratīvā 
teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, 
nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un 

aizsardzību. Vienlaicīgi saistošie noteikumi nosaka 
to personu loku, kurām piešķirami atvieglojumi 
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas kopšanai.
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”

Saistošie noteikumi nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu. 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību  
apdraudošas būves tiek apliktas ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.

Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņš tiek noteikts septiņi gadi no 
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Dokumenti tiek publicēti oficiālajā 
izdevumā www.vestnesis.lv, pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv/ 

pašvaldība/dokumenti/saistošie 
noteikumi un saistošo noteikumu 

pieejamība tiek nodrošināta Tērvetes 
novada pašvaldības administrācijas ēkā 

un pagastu pārvaldēs.
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Jau ejam mēs septembrim pretī
     Vēl pārpilni vasaras spara.

Tuvojas jaunais mācību gads un pirmā skolas diena uz atkalsatikšanos visus 
aicina 2018. gadā 3. septembrī – 

ZINĪBU DIENĀ
Augstkalnes vidusskolā

9.00 Zinību dienas svētku rīts pirmsskolas izglītības grupā „Zvaniņi”
9.00 Skolēnu un vecāku tikšanās ar klases audzinātājiem
10.00 Jaunā mācību gada svinīga atklāšana
10.40 Skolas un pirmsskolas vecāku pilnsapulce skolas zālē/ skolēniem klases stunda

Autobusu kursēšanas laiki 3. septembrī uz Augstkalnes vidusskolu:
7.50 Suteņi- Dzeguzēni- vidusskola /A. Kozlovs
8.30 Bukaišu centrs- vidusskola /A. Kozlovs
7.40 Griezes - Sniķere- Bukaišu skola- Bukaišu centrs- vidusskola /mikroautobuss
8.30 Veikals „Elvi”- DUS – Zelmeņi - vidusskola /Skolēnu autobuss, šoferis V.Lagutiks

Atgādinām, ka vasarā katram skolēnam ir jāapmeklē savs ģimenes ārsts, lai 
septembrī skolā iesniegtu izziņu par skolēna veselības stāvokli un informāciju,  
vai ģimenes ārsts ļauj skolēnam piedalīties sporta sacensībās.  
(Veidlapas var saņemt pie skolas lietvedes sākot no 6. augusta).

Annas Brigaderes pamatskolā
9.00 Jaunā mācību gada svinīga atklāšana  
9.40 Informācija vecākiem mācību gadu uzsākot (skolas zālē), skolēniem –  
 Klases audzinātāja stunda
11.00 Zinību dienas svētku rīts pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis”

Autobusu kursēšanas laiki 3. septembrī uz Annas Brigaderes pamatskolu:
7.30 no Klūnām /Skolēnu autobuss, šoferis V. Lagutiks

Tuvojas skolas laiks!
Cien. Pirmklasnieku vecāki!

Ja Jūsu lolojums 2018. gada 1. septembrī uzsāks mācības 1.klasē un  viņš 
ir deklarēts un patstāvīgi dzīvo Tērvetes novadā, AICINĀM Jūs rakstīt 

iesniegumu un saņemt “Pabalstu pirmklasniekam”.

Sociālais dienests ..
ATGĀDINA - novadā deklarētām un  

pastāvīgi dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm, 
ģimenēm ar bērnu, kam noteikta invaliditāte, 
ģimenei kurā aug bez vecāku gādības palicis 
bērns, ja lēmumu par bērna ievietošanu 
ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes 
novada Bāriņtiesa, un trūcīgām ģimenēm, ir 
iespēja saņemt pašvaldības  materiālu atbalstu  
mācību līdzekļu un skolas lietu iegādei bērniem 
sākot no obligātā pirmsskolas izglītības vecuma 
līdz pamatizglītības iegūšanai (izglītojamajiem 
no 5-6 gad. līdz 9.klasei). Pabalsta saņemšanai 
Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums.

Vienlaikus GAIDĀM iesniegumus 
ēdināšanas maksas atvieglojumam, tiem 
izglītojamajiem, kas apgūst pamatizglītības 
programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves 
vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, un izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības 
programmu no 10.- 12.klasei citu pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs, un kuru deklarētā 
un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kā arī Tērvetes 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu 
izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, 
kuru deklarētā vieta ir Tērvetes pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts 
bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā.

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks 
vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 
Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam 
dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu 
no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības 
programmas apguvi.

Sociālā dienesta sēdes, kurā tiek izskatīti 
iesniegumi, notiek  katra mēneša 1. un  
3. trešdienā! 

D. Freidenfelde,
Tērvetes novada domes  

sociālā dienesta vadītāja

Sirsnīgi sveicam ikvienu, lielu un 
mazu, augusta mēneša jubilāru 

Tērvetes novadā! 
Īpaši sveicam tos mūsu 
novada jubilārus, kas 

sasniedz nozīmīgu gadskārtu 
savā dzīvē!

Tērvetes novada dome

Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!
Dzīvot ik dienu, 

Ik mirkli,
Ik stundu...

Atrast sapni, kam ticēt, 
Un mērķi, ko piepildīt, 

Sajust mīlestību, ko otram dot, 
Cerību, kas spēku rod.

No Mežmuižas pils līdz Tērvetes silam –  
tāds bija Tērvetes novada svētku ceļš divu 
dienu garumā

20. jūlija vakarā Mežmuižas pils dārzā Augstkalnē 
ar koncertprogrammu “Klasika satiek džezu” tika 
atklāti Tērvetes novada svētki. Ar katru gadu šī 
dabas koncertzāle pulcē aizvien jaunus skatītājus 
arī no kaimiņu novadiem, jo sajūtas, kas ikvienu 
pārņem šajā laikā un vietā, liek apstāties un baudīt 
vakaru.

Roku rokā skanam Tērvetē! Ar šādu domu 
vienojāmies arī svētku gājienā Auces pūtēju 
orķestra skaņu apņemti. Jau par tradīciju kļuvušais 
gājiens apliecināja, ka mums ir ar ko dižoties 
svētku reizē. Ka mūsu mazais novads ieskanas 

Zemgalē, Latvijā un pat pasaulē, un to paveic mūsu 
pašu cilvēki. Mēs – esam!  

PALDIES VISIEM atsaucīgajiem, krāšņajiem, 
ar izdomu bagātajiem gājiena dalībniekiem, kas 
šogad ar savu klātbūtni kuplināja svētkus!  Paldies 
arī tiem kolektīviem, kas domās bija kopā ar 
mums, kam darba bija pilnas rokas labības druvā!

Katrai no svētku dienām bija savs skaistums, jo 
kopā būšana ir tas, kas mūs vieno. 
Svētku notikumu apkopojums skatāms  
www.tervetesnovads.lv foto galerijā un video

Ineta Strazdiņa,
kultūras pasākumu organizatore



Domes sēde

Īstenojam projektus

2018. gada 26. jūlijā tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds 
Bruss, Sandris Laizāns, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, 
Indriķis Vēveris,  attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē 
nepiedalījās Ieva Krūmiņa. 
Darba kārtībā izskatīšanai vienbalsīgi tika 
apstiprināti  22 jautājumi un viens ziņojums.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu jūlijā

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018. 
gada 1. pusgadā
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna  
5 151 892 EUR  izpilde uz 2018. gada 30. jūniju ir  
2 811 479 EUR jeb  55 %. 

Tai skaitā :
hh nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 50 %
hh nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde 68 % 
hh maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

plāna izpilde 57 %
hh valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna 

izpilde  59 %
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 42 %. 
No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 
45 %,  bet kapitālajiem izdevumiem izlietoti 21 % 
no plānotiem.

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 1 482 956 EUR. 
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 
2018. gadam ir, t. sk. mērķdotācija pašvaldības 
autoceļiem,  uz 30. jūniju izpildīts par 52 %. 
Speciālā budžeta izdevumu plāna izpilde sastāda 
44 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta 
bankas kontā 51 912 EUR.

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas 
līdzekļu atlikums ir 8 531 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz  
2018. gada 30. jūniju  ir 1 875 099 EUR. 1. pusgadā 
veikta pamatsummas atmaksa 216 652 EUR 
apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 
30. jūniju ir 2 576 EUR. Aizņēmuma atmaksājamā 
daļa līdz 2018. gada beigām 72 638 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2018. gada 
pirmajā pusgadā 

 � Augstkalnes pagasts 40638 EUR, t.sk. 
caurtekas remonts 5117 EUR, bedrīšu remonts  
7046 EUR, grants uzbēršana 26836 EUR u.c.

 � Bukaišu pagasts 14845 EUR, t.sk. ceļazīmju 
uzstādīšana 1783 EUR, tilta remonts  
12096 EUR u.c.

 � Tērvetes pagasts 37653 EUR, t.sk. ceļazīmju 
uzstādīšana 1874 EUR, bedrīšu remonts  
32590 EUR u.c.

29. jūnijā tika izsludināts un 17. jūlijā 
noslēdzās iepirkums “Ugunsdzēsēju garāžas ēkas 
atjaunošana». Tika saņemti divu pretendentu 
piedāvājumi. SIA “Cascade mining” apvienība 
ar SIA “Jelgavas Būve-V” iesniedza piedāvājumu 
par 100 413 EUR, bet SIA “SKORPIONS VS” 
apņēmās izpildīt darbus par 70 125 EUR, t. sk.  
PVN. Izvērtējot abus iesniegtos piedāvājumus, 

iepirkumu komisija nolēma slēgt būvdarbu līgumu 
ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA 
“SKORPIONS VS”. Būvdarbu izpildes termiņš  
90 kalendārās dienas.  Objektam paredzēts nomainīt 
jumta segumu, sakārtot fasādi un nomainīt garāžu 
vārtus.  Ugunsdzēsēju depo ēkas daļas pārbūve 
paredzēta 2019. gadā.

17. jūlijā tika izsludināts iepirkums “Šķeldas 
piegāde SAC “Tērvete”. Iepirkuma priekšmets paredz 
piegādāt SAC “Tērvete”  šķeldu 2100 beramo m3 
apjomā nākamās apkures sezonas nodrošināšanai. 
Šķeldu piegādāt paredzēts pa daļām no 2018. gada 
oktobra līdz 2019. gada aprīlim. Pretendentiem 
piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 30. jūlijam.

24. jūlijā trim pretendentiem – SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE””, SIA “Varpet” un 
SIA “Aspekt-V” izsūtīti uzaicinājumi piedalīties 
cenu aptaujā “Caurtekas nomaiņa autoceļam Au-1 
“Šalkas-Lapsas-Klinti”. Paredzēts nomainīt bojāto 
caurteku Augstkalnes centrā pie ēkas “Virsaiši”, 
saskaņā ar defektu aktu. Pretendentiem piedāvājumi 
bija jāiesniedz līdz 30. jūlijam. Tā kā pretendenti 
jau bija pieteikušies līdz 30. jūlijam, tad paredzētie 
darbi tika veikti jau 30. un 31. jūlijā. Finansējums - 
mērķdotācija pašvaldību autoceļiem. 

Augstkalnes pagastā uzsākta basketbola laukuma 
un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes vidusskolas.  
Darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE””, paredzēts, ka objekts jāpabeidz 3 mēnešu 
laikā.
 Augstkalnes pagastā ir arī sākts būvēt bruģētu gājēju 
celiņu no bērnudārza “Zvaniņi” līdz autoceļam 
V1056 “ Svēte - Augstkalne”. Būvdarbu veicējs SIA 
“Varpet”, izpildes termiņš līdz 10. oktobrim.

Parakstīts līgums ar SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrību “IGATE”” par betona bruģakmens seguma 
izbūvi jaunizbūvētajam grants ceļa Te70 posmam 
gar bērnudārzu “Sprīdītis». Līguma summa 19 561 
EUR, bez PVN, izpildes laiks līdz 30. augustam.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi 
un atbalstījusi projekta “Pašvaldības ceļu Te38 (0,7 
km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšana” iesniegumu.
Šajā sakarā ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA 
«Ceļu būvniecības sabiedrību «IGATE»» par darbu 
veikšanu minētajā objektā. Būvdarbus paredzēts
uzsākt 30. augustā un pabeigt trīs mēnešu laikā.  
Būvniecības izmaksas 166 443 EUR, bez PVN.

Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijas darbu.
Jūlija mēnesī komisijā saņemti un izskatīti  
4 iesniegumi:

 h Vienai personai piešķirtas dzīvokļa īres 
tiesības;

 h Nolemts piedāvāt personai īrēt dzīvojamās 
telpas ēkā Bukaišu pagasts, “Internāts”;

 h Personai uzlikts par pienākumu uzstādīt 
ūdens skaitītāju 30 dienu laikā;

 h Vienā gadījumā atteikts personu uzņemt 
dzīvokļu rindā, jo persona nav deklarēta 
Tērvetes novadā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Par dokumentu apstiprināšanu
Deputāti vienbalsīgi precizēja un apstiprināja:

 � saistošos noteikumus  Nr. 15 „Sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā”, 

 � saistošos  noteikumus  Nr. 16 „Sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu 
rotaļu laukumos”,

 � saistošos  noteikumus  Nr.18 „Nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 
novadā”  

 � saistošos noteikumus  Nr.19  “Nekustamā 
īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņš”,

Domes sēdē tika veikti grozījumi  2018. gada 
29. marta nolikumā  “Kārtība, kādā tiek sadalīta 
valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām”.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada  
26. septembra noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par 
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijām” ir izveidota Dobeles sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisija, kurā ietilpst 
Dobeles novads, Tērvetes novads un Auces novads.
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas likumu, kas noteic, ka pašvaldības 
domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, 
Tērvetes novada domes  sēdē deputāti vienbalsīgi 
apstiprināja Dobeles sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sastāvu un komisijas 
nolikumu.

Par Tērvetes novada teritorijas 
plānojuma izstrādi     
Tērvetes novada dome ir iepazinusies un izskatījusi 
Tērvetes novada teritorijas plānojuma publiskās 
apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, 
secinot, ka plānojumā ir nepieciešams veikt tā 
pirmās redakcijas pilnveidošanu. 
Sēdē tika pieņemts lēmums - Pilnveidot Tērvetes 
novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju 
atbilstoši 10.07.2018. sanāksmes protokola 
izrakstam par publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 
atzinumiem.
Par maksas pakalpojumiem
Iepazīstoties ar pašvaldības ekonomistes Sandras 
Latišas ieteikumiem, Dome apstiprināja maksas  
pakalpojumu izcenojumus:
1. Santehniķa pakalpojumi: 1 h izmaksa (bez 

PVN) 9.09 EUR/h 
Minimālā summa par pakalpojumu EUR 6.82 
+ PVN

2. Elektriķa pakalpojumi: 1 h izmaksa (bez PVN) 
9.09 EUR/h
Minimālā summa par pakalpojumu EUR 6.82 
+ PVN

Vienlaikus Dome lēma, ka abu speciālistu 
pakalpojumi pieejami darba dienās, darba laikā, 
iepriekš saskaņojot pakalpojuma sniegšanas laikus. 
Pakalpojuma cenā iekļautas transporta izmaksas 
pagasta teritorijas robežās. Nepieciešamos 
materiālus nodrošina klients. 
Par nekustamiem īpašumiem
Dome lēma nodibināt ceļa reālservitūtu pašvaldībai 
piekritīgā zemes vienībā „Krasti”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, nosakot ceļa platumu  
4,5 m par labu zemes vienībai „Kodoliņi”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.

Sēdē pieņēma lēmumu par adreses maiņu -  ēkām 
„Viesturi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, adresi 
mainot uz „Saulesdārzi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads.
Viens Domes lēmums paredz - Iznomāt pašvaldībai 
piekritīgo, apbūvēto zemes vienību “Lejnieku 
Senkapi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2,5 ha 
kopplatībā, nosakot zemes vienības izmantošanas 
mērķi – ēku (būvju) uzturēšana, nomas līguma 
termiņš uz 10 gadiem un  nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības 
gadā. 
Trīs jautājumi tika izskatīti par deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu.
Deputāti pieņēma lēmumus par Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
dzīvokļu īpašumu Nr. 5 un Nr. 6, “Sanatorija 
2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
atsavināšanu.
Trīs lēmumi tika pieņemti par neapdzīvojamo 
telpu nomas tiesību izsoli – īpašumos  “Tornis”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, “Dzirksteles” 
dz. 1, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, “Zelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads. 

Par komandējumu
2018. gada 20. jūnijā Vācijas sadarbības partneri 
no St.Goāras - Obervēzeles apvienotās pašvaldības 
izteikusi uzaicinājumu Tērvetes novada pašvaldībai 
10 cilvēku delegācijas sastāvā laikā no 8. līdz 
11.septembrim piedalīties sadarbības pasākumos 
St.Goāras - Obervēzeles apvienotajā pašvaldībā. 
Kā viesošanās mērķis norādīts -  nostiprināt 
un paplašināt Tērvetes novada pašvaldības un  
St.Goāras - Obervēzeles apvienotās pašvaldības 
sakarus un sekmēt pašvaldību sadarbību kultūras, 
izglītības, saimnieciskajā, sociālajā un pārvaldes 
jomā.
Izvērtējot nepieciešamās sadarbības attīstības 
veicināšanas jomas, Tērvetes novada pašvaldības 
administrācija ieteica komandēt sešus pašvaldības 
administrācijas un iestāžu attiecīgās jomas 
speciālistus, izglītības iestāžu vadītājus Ievu 
Krūmiņu un Aldi Tisenkopfu, Inetu Strazdiņu,  
SAC “Tērvete” direktori Signi Vinteri, Tērvetes 
pagasta pārvaldes vadītāju Daci Vāceri, un papildus 
šādus, attiecīgo jomu pārzinātājus – Tērvetes 
novada domes deputātu un novada uzņēmēju 
Sandri Laizānu, Tērvetes novada Augstkalnes 
pagasta biedrības ‘’Mežmuižas Mežrozītes’’ valdes 
priekšsēdētāju Anitu Kaņepi, Tērvetes novada 
Augstkalnes pagasta ev. lut. Mežmuižas draudzes 
priekšnieku Edvīnu Beržinski un pašvaldības 
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes 
priekšsēdētāju Valdi Grīnvaldu.
Tērvetes novada delegācijas vadītāja – Attīstības 
nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.

Par atvaļinājuma piešķiršanu
Tērvetes novada dome lēma piešķirt Tērvetes 
novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai 
apmaksātu atvaļinājumu no 2018. gada 1. augusta  
līdz 2018. gada 15. augustam.

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Iesaistāmies pārrobežu projektos
 Jau īstenotas aktivitātes un noris darbs 

pie turpmāko aktivitāšu sagatavošanas abos 
INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projektos, kuros Tērvetes 
novada dome ir sadarbības partneris:

 � Zemgales plānošanas reģiona projektā “Vietējo 
publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un 
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas 
pierobežā”/ Improvement of effiency and 
availability of local public security services in 
cross border regions of Latvia and Lithuania 
(Safe borderlands)” Nr.LLI – 302
Projekta ietvaros 14. jūlijā Tērvetes novada 

Ugunsdzēsības dienests organizēja Tērvetes 
novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju sacensības, 
kurās piedalījās arī komandas no Saldus, Tukuma 
un Brocēnu novada.

Šobrīd notiek turpmāko aktivitāšu 
sagatavošanas darbs (iepirkuma dokumentācijas 
izstrāde specializētās automašīnas iegādei, 
informatīvi – izglītojošu aktivitāšu organizēšana, 
reprezentācijas materiālu par drošības 
jautājumiem iegāde, drošības pasākumu plānošana 
un organizēšana). 

 � Žagares reģionālā parka  projekta ietvaros 
“Explore Zemgale by Bicycle” Nr.LLI-264 
notiek sagatavošanās darbs vairāku reklāmas 
video izveidei.

 Biedrībai “Dobeles lauku partnerība” 
iesniegti vērtēšanai divi Tērvetes novada domes 
projekti ELFLA izsludinātajā projektu konkursā 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” - „Rotaļu-atpūtas 
laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas 
“Labrenči”” (projekta kopsumma EUR 12 000) 
un „Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma 
pārbūve Tērvetes kapos” (projekta kopsumma  
EUR 43 185,89). 

Apstiprināts kārtējais Tērvetes 
novada pašvaldības projekts 
pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Šī gada jūlija sākumā Lauku atbalsta dienests 
ir apstiprinājis Tērvetes novada domes projektu 
„Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” Nr.18-
06-A00702-000080, kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēts pašvaldības 
autoceļš Bu 1 “Stūrīši-Mednieki” Bukaišu pagastā. 
Pārbūvējamā ceļa posma garums 2,214 kilometri. 
Plānots, ka ceļa posma pārbūve tiks veikta līdz šī 
gada novembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot ceļu, ko ikdienā 
izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot 
novada ekonomisko attīstību. Pēc Tērvetes novada 
domes pasūtījuma SIA „Rūķis AG” veicis tehniskā 
projekta izstrādi šī ceļa rekonstrukcijai. Līgums 
par būvdarbu veikšanu tiks slēgts ar SIA „ Ceļu 
būvniecības sabiedrību „Igate””. Projekta kopējās 
izmaksas sastāda EUR 444  357,73, t.sk. Tērvetes 
novada domes līdzfinansējums EUR 44 435,77.

Autoceļa Bu 1 trase virzīta pa privātiem 
īpašumiem. Ceļam Bu 1 nepieciešama pārbūve, lai 
nodrošinātu tā ekspluatāciju ilgstošā laika periodā 
un atvieglotu tā ikdienas uzturēšanu. Šobrīd ceļš 
atsevišķās vietās ir vienā līmenī ar lauku, grāvju 
nav lielākajā daļā ceļa posma, caurteku nav. Pār 
Svētaines upi izbūvēts tilts, kuram 2018.gada 
2.ceturksnī veikts remonts. Esošos kokus ceļa zonā 
uztur kārtībā zemes īpašnieki, nepieciešamības 
gadījumā tiks veikta to ciršana, tāpat plānota 
krūmu apauguma noņemšana. Nobraukšana 
no ceļa uz laukiem organizēta patvaļīgi. Ir 
piebraucamie ceļi uz atsevišķiem māju vai lauku 

īpašumiem. Esoša drenāžas sistēma atrodas visā 
piegulošajā teritorijā.

Projekta attīstība labvēlīgi ietekmēs 
lauksaimniecisko ražošanu Tērvetes novadā, 
jo tajā ieinteresēti vairāki novada uzņēmēji, un 
pārbūvējamais ceļš nodrošinās salīdzinoši liela 
lauksaimniecības zemju masīva apsaimniekošanu.

Šīs programmas ietvaros Tērvetes novada 
teritorijā jau pārbūvēti ceļu posmi Te 5 „Dambīši – 
Kaijas” Tērvetes pagastā un Au 49 “Jaunzemji - ceļš 
Nr.1” Augstkalnes pagastā ar kopgarumu 3,679 
km. Šo abu ceļu posmu pārbūvei kopā ieguldīti 
EUR 472 461,17. Tika arī izbūvēts piebraucamais 
ceļš uz AS „Agrofirma Tērvete” biroju (no P103 gar 
pirmsskolas grupu „Sprīdītis”) Kroņaucē, Tērvetes 
pagastā 88,74 m garumā par EUR 51 180,52.

Tērvetes novada teritorija ir 224,242 km2. 
Autoceļu kopgarums ir 179,672 km. Ceļu tīkla 
vidējais blīvums Tērvetes novadā ir 0,8 km uz  
1 km2.

Tērvetes novadam kopējā atvēlētā kvota grants 
ceļu pārbūvei apmēram EUR 1 200 000. Atbilstoši 
novada uzņēmēju sanāksmēs lemtajam, līdz  
2019.gada oktobrim plānots iesniegt vēl vienu 
projekta pieteikumu Pašvaldības ceļa Te  
67 pārbūvei.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere.



Dome informē

Dubultās virsmas 
apstrāde uz valsts 
vietējās nozīmes autoceļa 
Tērvetē ir pabeigta
Valsts vietējā autoceļa Tērvete-Penkule posms 
400 m garumā Tērvetē  - gar Tērvetes kapiem 
„Labrenču” mājas virzienā ieguvis jaunu segumu. 
Tā ir alternatīva cietajam segumam uz autoceļiem, 
kur auto plūsma un iedzīvotāju skaits ekonomisku 
apsvērumu dēļ neļauj izvēlēties dārgāko asfalta 
segumu, tā ir būtiski lētāka grants virsmas apstrādes 
metode, ko izmanto arī Igaunijā. 
Latvijā pirmie ceļu posmi šādi sakārtoti jau 
pirms 10 gadiem un veiksmīgi kalpo vēl šodien. 
Galvenais – ceļi neput un neveido bedres, kas ir 
lielākā grants ceļu problēma. Šo metodi sauc par 
grants ceļu dubulto virsmas apstrādi, jo Latvijā to 
veic , divās kārtās uzklājot īpašas cietā dolomīta 
šķembas uz elastīgas pamatnes. Igauņi klāj pat trīs 
kārtas. Tam nepieciešamā speciālā tehnika ir tikai 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētāja” rīcībā. Galvenā 
problēma, kas var būtiski ierobežot šīs metodes 
plašāku pielietojumu, ir cieto dolomīta šķembu 
ierobežotais daudzums Latvijā. Līdzko šķembas 
būs jāiepērk, seguma izmaksas augs. 

Saudzības nolūkos aicinām iegaumēt: ceļam 
uzklātās virsmas pamatne ir elastīga, uzbraucot 
uz šī ceļa seguma no grants ceļa, veiksim 
manevrus lēni un saudzīgi, pa šo ceļa posmu 
nevajadzētu izvēlēties braukt ar pārkrautu 
smago tehniku, nekādā gadījumā uz ceļa seguma 
nedrīkst “spolēt” un driftēt, tas var bojāt ceļa 
segumu neatgriezeniski! Izturēsimies saudzīgi 
pret jaunieguvumu.
Tā kā pašvaldībai nav nācies tērēt savu naudu 
Tērvetes ceļa posma grants virsmas atputekļošanai, 
un sasniegtais rezultāts ir gana labs, aicinām 
iedzīvotājus un ceļa lietotājus to novērtēt un saudzēt  
ceļu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk!

Linda Mierlauka,
Būvvaldes vadītāja

Tērvetes novada teritorijā turpinās tās 
labiekārtošanas darbi
Augstkalnes pagastā uzsākta basketbola laukuma 
un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes vidusskolas.  

Darbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE””. Līgumā paredzēts, ka objekts jāpabeidz 
3 mēnešu laikā līdz 10. oktobrim. Projekta 
izmaksas ir 84  217 EUR, bez PVN. Projekts tiek 
finansēts no pašvaldības līdzekļiem.

Augstkalnes pagastā notiek darbi pie bruģēta gājēju 
ceļa izbūve gar pašvaldības ceļu Au-1 “Šalkas-
Lapsas-Klinti-Stūri” posmā no PIG “Zvaniņi” 
līdz valsts autoceļam V1056 “Svēte-Augstkalne””, 
kas paredz izbūvēt bruģētu gājēju celiņu no 
pirmsskolas grupas līdz ceļu krustojumam pie 
Augstkalnes vidusskolas. 

Līgumā paredzēts, ka objekts jāpabeidz 3 mēnešu 
laikā līdz 10. oktobrim. Būvdarbu veicējs ir SIA 
“Varpet”. Projekta izmaksas ir 37 881 EUR, bez 
PVN. Projekts tiek finansēts no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Šobrīd darbi tiek veikti arī Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu pārbūvē. Projektā paredzēta 
iekšējo apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu nomaiņa, kā arī ārējā ūdensvada pieslēguma 
pārbūve. Būvdarbu līgums slēgts ar SIA “EKOM 
SERVISS”, līguma summa ir 57 939 EUR, t. sk. 
PVN, darbi tika uzsākti 4. jūnijā, to izpildes laiks 
4 mēneši. Finansējums paredzēts no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Tērvetes pagasta Kroņauces ciematā ar ELFLA 
atbalstu pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
tika īstenots projekts „Piebraucamā ceļa izbūve 
AS „Agrofirma Tērvete” birojam”. Šobrīd darbi 
turpinās un tiek veidots betona bruģakmens segums 
jaunizbūvētajam grants ceļa Te70 posmam gar PIG 
“Sprīdītis». Seguma izveides darbus veic SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrību “IGATE””. Darbu izmaksas 
sastāda 19 561 EUR, bez PVN, izpildes laiks līdz 
30. augustam.

AICINĀM autobraucējus ievērot 
teritorijā izvietoto informāciju un 
nenovietot savus spēkratus pretī 
vārtiņiem, kā arī ievērot dzelteno līniju! 

Māris Berlands,
pašvaldības izpilddirektors

Tērvetes novadā plānota teritorijas apsekošana dabā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informē, ka 2018. gadā Tērvetes 
novada teritorijā turpināsies lauku apsekošanas darbi.
Aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā 
esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar 
Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384 
„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem 
iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās 
informācijas pamatdatus, kas ietverta 
topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs 
mērogu rindas 1:250 000 – 1:10 000 ietvaros. 
Informējam, ka laika periodā no 2018. gada 
augusta līdz oktobrim, Aģentūras darbinieki 
turpinās veikt topogrāfisko karšu M 1:10 000 
sagatavošanas darbus Tērvetes novada teritorijā, 
tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā. 
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā 
īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko 
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā 
īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto 
spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts 
reģistrācijas numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA. 
Lauka apsekošanu veic brigāde divu darbinieku 

sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un 

precizitāti atbilstoši noteikumiem un situācijai 
apvidū;

2. Uzmēra objektus (veicot piemērīšanu 
ar mērlenti, tālmēru vai pieejamiem 
individuālajiem mērīšanas instrumentiem), 
kas parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas 
vai nav skaidri saredzami ortofotokartē;

3. Precizē situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem 
jautājumiem par neskaidrajām vietām un 
objektiem;

4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus 
objektu fotografēšanu.

Karšu apsekošana notiek pēc karšu lapu 
nomenklatūras ne pagasta teritoriālā iedalījuma. 
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru 
šajā teritorijā esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju.  
Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūru atrodama ww.lgia.gov.lv 

Dmitrijs Timofejenko 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras  

IT departamenta 
Dienvidu nodaļas vadītājs

Atkārtoti informē atkritumu 
apsaimniekotājs Tērvetes novadā!
Sākot ar š.g. 1. augustu Tērvetes 

novadā atkritumu izvešana ir 
TREŠDIENA.
Jūsu Eco baltia

IZSOLE
Nomas objekts – 
Viena nedzīvojamā telpa Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošā pašvaldības 
centrālās administrācijas un kultūras 
centra ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, 1.stāvā, platība 30,1 m2. 

Nomas objekts – 
Viena nedzīvojamā telpa Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošā nedzīvojamo telpu 
grupā “Dzirksteles” - 1, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, kas telpu eksplikācijas 
atzīmēta ar Nr.2, platība 12,3  m2.

Telpu lietošanas mērķis – 
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem 
(piem. friziera pakalpojumus, 
kosmetologa u.tt.). Pašvaldība nodrošinās 
nomnieku ar pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamo – pieeja siltajam un 
aukstajam ūdenim, kanalizācijai, 
elektrības pieslēgumam.

Iznomāšanas termiņš – 3 gadi

Izsoles norises vieta un laiks - 
2018. gada 16. augustā 

plkst.10.00 un plkst.11.00 
Tērvetes novada domes sēžu 

zālē, „Zelmeņi”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads.

Nomas objekts - 
Ēkas „Tornis”, Augstkalne, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads,  telpas 324,00 
m² platībā.
Telpu lietošanas mērķis – 
noliktava.
Iznomāšanas termiņš – 3 gadi

Izsoles norises vieta un laiks - 
2018. gada 16. augustā 

plkst.11.30 Tērvetes novada 
domes sēžu zālē, „Zelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.
Vairāk informācijas www.tervetesnovads.

lv/pašvaldība/izsoles
Māris Berlands,

pašvaldības izpilddirektors

Šogad aicinām novada seniorus  ekskursijā 
pa Jelgavas un Bauskas novadiem.

Augstkalnes pagasta senioriem 
brauciens plānots 20. augustā,
savukārt Bukaišu un Tērvetes 

pagastu senioriem 
ekskursija PĀRCELTA uz  

28. augustu!
Precizējoša informācija un pieteikšanās pie 
saviem sociālajiem darbiniekiem vai telefoniski:

 � Augstkalne 27842693 no 6. augusta,  
 � Tērvete 27843419 vai 27842350 no  
20. augusta; 

 � Bukaiši 63729387, 27840623 no 
20.augusta.

Sociālais dienests

Informē Valsts 
meža dienests!

Sakarā ar silto un sauso laiku Valsts meža 
dienests atkārtoti informē, ka šobrīd ir noteikts 
meža ugunsnedrošais laika posms visā valsts 
teritorijā. Atgādinām, ka katrs iedzīvotājs ir 
atbildīgs par savu rīcību un ugunsdrošības 
prasību ievērošanu.
Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās 
iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un 
ierobežojumi, par kuru neievērošanu var 
piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī 
kriminālatbildību.
Uzturoties mežos un purvos 
aizliegts:
nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, 
izsmēķus vai citus priekšmetus;

 � kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas 
vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos 
ārpus šīs vietas;

 � atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 � dedzināt atkritumus;
 � braukt ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem pa mežu un purvu 
ārpus ceļiem;

 � veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt 
ugunsgrēku.

Bez saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta  mežniecību, nedrīkst  veikt jebkādu 
dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt 

uguns novērošanas darba veicējus.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu par fizisko personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi atkārtoti informējam, 
ka Tērvetes novada pašvaldības rīkoto publisko 
pasākumu laikā informācijas atklātības 
nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem 
mērķiem un publicitātei, var tikt veikta 
fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. 
Fotoattēli un video var tikt izvietoti Tērvetes 
novada pašvaldības portālā www.tervetesnovads.lv, 
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret savas 
fotogrāfijas izvietošanu pašvaldības  mājas lapā, 
nosūtot elektronisko vēstuli uz e pastu: inita.roze@
inbox.lv , norādot saiti uz konkrēto fotogrāfiju, 
kā arī sniedzot par sevi informāciju, lai mēs Jūs 
varētu identificēt kā datu subjektu.

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Kultūras pasākumi

LVM dabas parkam 
Tērvetē – 60!
Šogad LVM dabas parks Tērvetē svin savu 60. 
dzimšanas dienu! Kopš 1958. gada, kad Tērvetes 
mežniecība mežkopja Miķeļa Kļaviņa vadībā 
parka teritorijā sāka pirmos labiekārtošanas 
darbus, mežs no necaurredzamiem brikšņiem 
izveidojies par vienu no iecienītākajiem tūristu 
dabas objektiem Latvijā. 

Kopš 2000. gada, kad parku savā pārvaldībā 
pārņēma AS “Latvijas valsts meži”,  tā vēsturē 
iezīmējās jauna “ēra” – ar daudz plašākām attīstības 
iespējām. To novērtējuši Latvijas un ārvalstu tūristi 
– no 2000. gada līdz šim parkā ciemojušies jau 1,5 
miljoni apmeklētāju. Pēdējos piecos gados parka 
apmeklētāju skaits pārsniedzis 100 tūkstošus gadā. 
Vairāk nekā 40% no kopējā apmeklētāju skaita ir 
ārvalstu tūristu. 

Dabas parks Tērvetē, kā teritorija pārsniedz 1200 
ha, piedāvā atpūsties vairākās tematiskajās daļās - 
Saules noskaņu un Veco priežu parkā, Pasaku vai 
Rūķīšu mežā. Gleznainās ainavas, garākās un vecākās 
priedes Latvijā, Tērvetes upītes dzidrās čalas, vairāk 
nekā 100 koka skulptūru un veidojumu, rakstnieces 
Annas Brigaderes devums – katram tūristam savs 
ierašanās iemesls Tērvetē. 
Nemitīgi tiek domāts par bērnu un jauniešu 
izglītošanu  - LVM programmas “Izzini mežu” 
ietvaros parkā atpūšas, apgūstot arī dažādas meža 
gudrības zinošu meža speciālistu vadībā.
Lielu ieguldījumu parka attīstībā devuši mežam 
uzticīgie tērvetnieki, kuriem te rit 20 un vairāk 
darba gadu. Sākotnēji par parka vadītāju, bet šobrīd 
par projektu vadītāju strādā ar plašu attīstības 
vīziju apveltītais N. Namnieks, ciparu pasauli 
lieliski “pārvalda” uzskaitvede J. Olšauska. Savukārt 
viena no pirmajām kasierēm, kas pēc labākajiem 
komunikācijas paraugiem joprojām sagaida 
apmeklētājus, ir A. Milta, bet Z. Maslauska ir viens 
no pieredzes bagātākajiem pasaku tēliem. Rūdītajai 
darbinieku “kalvei” palīdz teju 50 cilvēku liela 
komanda, kas radoši un enerģiski strādā, lai Tērvete 
ir vieta, kur atgriezties. 
Parks vairākkārt atzīts par ģimenei draudzīgāko 
vietu Latvijā un guvis arī starptautisku atzinību. 
EDEN projekta ietvaros tas godalgots kā Eiropas 
izcilākais tūristu galamērķis Latvijā aizsargājamās 
dabas teritorijās. 
Ar muzikālu uzvedumu “Sprīdītis”, īpaši 
sagatavotām radošajām darbnīcām, svētku  
kliņģeri un tikšanos ar visiem iemīļotajiem Pasaku 
meža tēliem svinēsim parka 60. dzimšanas dienu –  
25. augustā. Parka jubilejas pasākumā aicinām 
piedalīties ikvienu! 
Nāc, mācies diženumu no Tērvetes sila priedēm, 
apmīļo ar skatienu pārsteidzošo pasaku un meža 
izziņas pasauli! Te, augstajās priežu galotnēs, auklēts, 
sargāts un lolots gan liela, gan maza dabas parka 
apmeklētāja bērnības sapnis. Lilita Kauste,

LVM dabas parka Tērvetē informācijas centra vadītāja

2018. gads

Ieeja parkā 2003. gadā

Ieeja parkā 2018. gadā

90 – tie gadi

KULTŪRAS AFIŠA

25. AUGUSTĀ
Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. baznīcai – 370
14.00 aicinām uz jubilejai veltītu SVĒTKU DIEVKALPOJUMU

Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Jānis Vanags,  
bīskaps Hanss Martins Jensons

Gatavojamies!
Ik gadu septembrī Latvijā notiek Eiropas kultūras mantojuma dienas. 
To mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairot izpratni par 
aizsargājamo pieminekļu dažādību, apzināšanu un saglabāšanu. 
2018.gadā Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde ir izvirzījusi 
“Tērvetes sanatoriju” kā valsts izveides un uzplaukuma , pašapziņas un 
ticības valstij nozīmīgu objektu.

15. SEPTEMBRĪ PL. 11.00
Rehabilitācijas centrā “Tērvete” pasākums, kura ietvaros   ieskatīsimies 
gan ēkas vēstures lapaspusēs, gan iepazīsim tautā sauktās sanatorijas  
šodienu. 

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu organizatore

“ XV Zemgaļu svētki Tērvetē ”
TĒRVETES KOKA PILĪ

11.AUGUSTS
11:00 Amatnieku tirdziņš un amatu demonstrējumi 
12:00-12:30 Grupas “Lity Taler “ koncerts Tērvetes koka pils pagalmā
13:00 Svētku dalībnieku gājiens no Tērvetes koka pils uz Tērvetes estrādi 
14:00-14:20 Ekspozīcijas “ Nameja gredzens, jeb gredzens ar vītu vai tordētu priekšpusi  
 “atklāšana Tērvetes koka pilī
14:00 -17:00 Loka šaušanas turnīrs pie koka pils
14:20-14:50 Vīru kopas “Vilki” koncerts 
15:00-15:30 Folkloras kopas “Laiva” un “Ceļteka” koncerts 
15:30-16:00 Grupas “Lity Taler “ koncerts 
10:30-19:00 Tērvetes koka pils ekspozīcijā:

 Zemgaļu rotas un sadzīves priekšmeti (arheoloģiskie)
 Zemgaļu rotu un sadzīves priekšmetu atdarinājumu ekspozīcija 
 Garozas kaujas zemgaļu un Livonijas ordeņbrāļu bruņojums un ieroči
 Zemgaļu dzelzs laikmeta apģērbu rekonstrukcijas 
 Rotu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas

15:00-17:00 Baltu maztautu un Livonijas bruņinieku turnīrs .Cīnīsies drošsirdīgākie un 
veiklākie vietējo baltu maztautu un Livonijas ordeņbrāļu karavīri 
16:00-16:30 Konkurss svētku viesiem “Zemgaļi senatnē” 
Bērniem abas svētku dienas:
Trušu pilsētiņas pārstāvji. Truši, kazas, tītari, pīles, zosis, nutrijas un vistas ar cālīšiem.

12.AUGUSTS
11:00-17.30 Amatnieku tirdziņš un amatu demonstrējumi 
10:30-19:00 Tērvetes koka pils ekspozīcijā:

 “ Nameja gredzens jeb gredzens ar vītu vai tordētu priekšpusi” 
 Zemgaļu rotas un sadzīves priekšmeti (arheoloģiskie 
 Zemgaļu rotu un sadzīves priekšmetu atdarinājumu ekspozīcija 
Garozas kaujas zemgaļu un Livonijas ordeņbrāļu bruņojums un ieroči
 Zemgaļu dzelzs laikmeta apģērbu rekonstrukcijas 
 Rotu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas

13:00-13:30 Lity Taler “ koncerts Tērvetes koka pils pagalmā
14:00-14:30 Livonijas bruņinieku cīņas paraugdemonstrējumi
15:30-16:00 Uzbrukums Tērvetes pilij
16:30 Svētku noslēgums
Tērvetes koka pils 
Ieeja pieaugušajiem 5,- eiro,  skolēniem, pensionāriem 3,- eiro. 
Ieejas maksā iekļauta Tērvetes koka pils ekspozīcijas apskate.

TĒRVETES ESTRĀDĒ 
11.AUGUSTĀ

11:00 Amatnieku tirdziņš
13:00 Svētku atklāšana 
13:15 Koncerts - Folkloras kopas “Ceļteka” un “Laiva” koncerts , 
 vadītāja Anda Ābele 
13:30 Vīru kopa “Vilki”
13:50 grupa no Baltkrievijas “Lity Taler “ 
14:20-16:00 Brīvās gribas ansamblis “Stiprās sievas”,
 Etnoprieka grupa “Ogas”, studijas “Tev un man” audzēkņi, 
 vadītāja Igeta Gaiķe
Dalībnieki:
Latvija:  Tērvetes zemgaļi, Heiligenberg, Senzeme, Baltava, Komturia Riga, Excalibur, Senā 
vides darbnīca, Upmale, Baltic-Snakes, Excercitus Rigensis, Comturia Vinda, Moonlight 
dancers, Laiva, Lübeck 
Lietuva:  “Leitgiris,” “Kovarniu Brolija” Baltkrievija: Lity Taler
Svētkus organizē Biedrība „Latviešu karavīrs”.
Svētkus atbalsta: Zemgales plānošanas reģions, Tērvetes novada dome,  SIA “Lielķēniņš”.

Policijas ziņas

Pašvaldības policija informē
Dažādiem pasākumiem un notikumiem bagāts ir 
aizvadīts jūlija mēnesis, kurā saņemti vairāk kā  
20 dažādi izsaukumi. 

 � Pagājušajā mēnesī ir nācies strādāt pie 
situācijām, kuras kārtējo reizi izraisījuši  
pieklīduši suņi. Šai sakarā saņemti pat vairāki 
izsaukumi. Labā vēsts ir tā, ka divos gadījumos 
izdevās atrast suņu īpašniekus, jo viņi bija 
pildījuši visus noteikumus, kas ir prasīti 
saistībā ar suņu čipošanu. Nolasot čipu, tika 
veiksmīgi noteikti suņu īpašnieki. Paldies tiem 
tiem dzīvnieku īpašniekiem, kas savus mīluļus 
ir čipojuši, tā atvieglojot policijas darbu!

 � Neskatoties uz to, jābilst, ka diemžēl Bukaišu 
pagastā ir saimnieki, kas savus mīluļus 
nepieskata, tādēļ ar viņiem nu jau vairākkārtīgi 
ir jāizved audzinoša rakstura pārrunas.

 � Jūlijā aizvadīti Tērvetes novada svētki.  Liels 
paldies jāpasaka Valsts policijai, kas palīdzēja 
nodrošināt kārtību šajā vērienīgajā pasākumā, 
kā arī zemessardzei, kas nodrošināja kārtību 
gājienā! Diemžēl pasākumā neiztika arī 
bez dažādiem starpgadījumiem, t.sk. viena 
persona no Tērvetes tika nogādāta Jelgavas 
pašvaldības policijas medicīnas atskurbtuvē, 
bez tam vēl piecas personas, kas pasākuma 
laikā bija “pārgurušas”, tika nogādātas mājās 
gan uz Tērveti, gan Bukaišiem. Tomēr 
visumā pasākums tika aizvadīts bez īpašiem 
starpgadījumiem.

 � Jūlija mēnesī vienai personai tika sastādīts 
Administratīvā pārkāpuma protokols, kā 
rezultātā tika piemērots sods - izteikts 
brīdinājums.

 � Aizvadītajā mēnesī, iesaistoties ģimeņu 
apsekošanā, daudz kopīgi strādāts ar Bāriņtiesu 
un Sociālo dienestu.

Tērvetes novada iedzīvotāju 
uzmanībai!
Sakarā ar ilglaicīgi karstajiem laika 
apstākļiem, īpaši ievērosim ugunsdrošību! 
Tā kā ir nācies konstatēt, ka ir atpūtnieki, kas 
izvēlas vēlajās vakara un nakts stundās iedegt 
ugunskurus, ATGĀDINĀM - Pirms iekuriniet 
ugunskuru, pārliecinieties, vai Tērvetes 
novada pašvaldības saistošie noteikumi atļauj 
jūsu izvēlētajā vietā kurināt ugunskuru. Ja tas 
ir aizliegts, par to pienākas bargs sods.
Savukārt, vietās, kur atļauts kurināt 
ugunskuru, ir jāizvēlas tāda vieta, kur tuvumā 
nav sausa zāle, koki un viegli uzliesmojoši 
priekšmeti, kas var aizdegties.
Pirms došanās prom, jāatceras, ka ugunskurs 
ir jānodzēš, lai uzpūšot stiprākam vējam tas 
neuzliesmotu no jauna!
Šajā laikā AICINĀM izvairīties no atpūtas pie 
ugunskuriem!

Uzmanību peldētgribētājiem!
Joprojām turpinās karsti laika apstākļi, kas 
vilināt vilina uzturēties pie ūdenstilpnēm. 
Diemžēl valsts mēroga statistika liecina, ka 
ūdenstilpnēs ļoti daudz iet bojā cilvēki, kas 
peldēšanai izvēlas nepazīstamas vietas, kas 
neievēro drošību uz ūdens, aizpeldot par tālu, 
neizvērtējot savus spēkus u.tml.
Aicinām ikvienu būt atbildīgam par savu 
drošību uz ūdens, lai nesagādātu sev un 
saviem tuviniekiem nepatīkamus, pat dzīvībai 
bīstamus pārsteigumus! ATGĀDINĀM, ka 
bērni pie ūdenstilpnēm drīkst atrasties tikai 
pieauguša cilvēka pavadībā, pretējā gadījumā 
vecākiem var tikt piemērots administratīvais 
sods.

Informāciju sagatavoja
Jānis Kozuliņš,

Pašvaldības policijas priekšnieks

Lai arī vasara pašā karstumā, aicinām 
padomāt, ar ko padižoties rudenī.  

LABRENČA TIRGUS  
29. SEPTEMBRĪ!

Vai jums ir brīnumaini izaudzis dižķirbis, līks 
kabacis, degustācijai un andelei piemērots 
konservs burciņā vai vienkārši vēlaties tirgoties 
ar dārzeņiem, saviem ražojumiem un esat 
gatavi citām Miķeļdienas lustēm – gaidām jūs!

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”


