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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Sirsnīgi sveicam ikvienu, lielu 
un mazu, septembra mēneša 

jubilāru Tērvetes novadā! 

Īpaši sveicam tos mūsu 
novada jubilārus, kas 

sasniedz nozīmīgu 
gadskārtu savā dzīvē!

Tērvetes novada dome

Atļauties ziedēt, atļauties nolīt lietū,
Atļauties vējam, atļauties priekam būt,

Pārsvītrot pagurumu, kas citu acīm nav rādāms,
Uzšķilt sevi no jauna ik rītu, ik mirklīti būt...

/M. Laukmane/

KLĀT SEPTEMBRIS 
un Tērvetes novada izglītības iestādēs 

2018./ 2019. mācību gadā jau durvis vēruši 
145 pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” un 

“Sprīdītis” mazuļi, 300 Augstkalnes vidusskolas 
un Annas Brigaderes pamatskolas skolēni.
Sirsnīgi sveicam visus pedagogus, 

skolēnus un viņu vecākus jauno mācību 
gadu uzsākot! Lai mums izdodas visiem būt 
savstarpēji ieinteresētiem, saprotošiem un 
gataviem sadarboties! Lai nezūd mūsu spēks 
un sirdsdegsme zinību un jaunu prasmju 
apgūšanā, jo jaunā mācību gada sākums ir 
brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko 
jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu 
augstākus mērķus. Vienmēr paturēsim prātā, 
ka dzīve ir tieši tik interesanta un aizraujoša, 
cik mēs paši to vēlamies!

SKOLĒNIEM VĒLAM INTERESI 
UN CENTĪBU DAROT KATRU 

DARBIŅU!
VECĀKIEM - PACIETĪBU UN 

VĒLMI SADARBOTIES!
PEDAGOGIEM VĒLAM RADOŠU 

GARU UN NEIZSĪKSTOŠU 
ENERĢIJU!

SAVUKĀRT VISI KOPĀ BŪSIM 
VAROŠI, DARBĪGI UN ATBILDĪGI! 

Tērvetes novada dome

Ar jaunu apņemšanos sācies 
jaunais 2018./2019. mācību gads!

Zinību dienā, kas šogad visus pulcēja jaunajam 
mācību gadam 3. septembrī, Tērvetes novadā 
durvis vēra divas pašvaldības dibinātas izglītības 
iestādes Augstkalnes vidusskola ar pirmsskolas 
izglītības grupām „Zvaniņi” un Annas Brigaderes 
pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām 
„Sprīdītis.” 

5. septembrī Valsts izglītības informatizācijas 
sistēmā Tērvetes novadā tika reģistrēti un 
apstiprināti 445 izglītojamie, kas ir par 11 vairāk 
nekā pagājušajā mācību gadā.
Pirmsskolas izglītības grupās – 145 mazuļi , t.sk. 93 
Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības grupās 
“Sprīdītis” un 52 mazuļi Augstkalnes vidusskolas 
pirmsskolas izglītības grupās “Zvaniņi”. Savukārt 
1.–12. klašu grupā mācīsies 300 skolēni.
yy Līdz 5 gadu vecumam – 86 mazuļi 

(„Zvaniņos” – 27, „Sprīdītī” – 59),
yy Obligātā vecuma (5–6 gad.) pirmsskolas 

grupās – 59 bērni 
(„Zvaniņos” – 25, „Sprīdītī” – 34),
yy No 1.–12. klasei novadā mācības uzsākuši – 

300 skolēni (Augstkalnes vidusskolā – 172 un 
Annas Brigaderes pamatskolā – 128)
yy 1. klasē mācības uzsākuši 23 skolēni 

(Augstkalnes vidusskolā – 15 un Annas Brigaderes 
pamatskolā – 8).
yy 1.–4. klasēs mācīsies 118 skolēni 

(Augstkalnes vidusskolā – 58 un Annas Brigaderes 
pamatskolā – 60).
yy 5.–9. klasēs mācīsies 147 skolēni 

(Augstkalnes vidusskolā – 88 un Annas Brigaderes 
pamatskolā – 59).
yy Augstkalnes vidusskolas 10.–12. klasēs 

mācības uzsākuši 26 jaunieši, 
(10. klasē – 6 jaunieši, 11. klasē – 9 un 12. klasē 
– 11 jaunieši)

Lai veiksmīgs Jaunais mācību gads skolēniem, 
skolotājiem un skolēnu vecākiem! 

Annas Brigaderes pamatskolas 1. klases skolēni 
un audzinātāja Ingrīda Kļaviņa.

Latvijas Bērnu fonds, tā prezidents Andris 
Bērziņš, sadarbībā ar Tērvetes novada domi kā 
patīkamu pārsteigumu bija sarūpējis katram 
Tērvetes novada izglītības iestāžu pirmklasniekam 
dāvaniņu Zinību dienā.

Zinību dienas svētku pasākumā Annas 
Brigaderes pamatskolas karogs uzticēts topošajiem 
šī mācību gada absolventiem.

Arī Augstkalnes vidusskolā mācību gada 
svinīgā atklāšana sākās ar cieņas un goda 
izrādīšanu skolas karogam, topošajiem 
absolventiem un skolēniem, kas uzsāk savas skolas 
gaitas.

Augstkalnes vidusskolā 12. klases topošajiem 
absolventiem svētkos uzticētas rūpes par 
pirmajiem. Prieks un satraukums arī 1. klases 
audzinātājai Sandrai Vasilei un 12. klases 
audzinātājam Jānim Izakam. 

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības 
grupu “Zvaniņi” mazuļu acīs vērojams svētku 
satraukums, savukārt vecāku sirdīs bija jaušams 
prieks un lepnums. Mazuļi, vēl nepieskaitījuši 
bizbizmārītes septīto spārnu punktiņu, nolēma 
mācības vēl turpināt pirmsskolas grupās.  

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Aizvadīti tradicionālie 
Zemgaļu svētki Tērvetē

Augusta vidū jau piecpadsmito reizi Tērvete 
un biedrība “Latviešu karavīrs” vēsturnieka 
Normunda Jēruma vadībā interesentus aicināja uz 
Zemgaļu svētkiem, kas nu jau guvuši lielu atzinību 
Latvijas iedzīvotāju un kaimiņvalstu vēstures 
interesentu un tūristu vidū. Svētki norisinājās  
XII  gs. Tērvetes koka pils pagalmā un šī gada 
svētku tēma bija Nameja gredzens, kam par godu 
tika atklāta arī īpaša ekspozīcija koka pilī. Savukārt 
Tērvetes estrādē notika koncerts, kurā muzicēja arī 
Igetas Gaiķes vadītais Brīvās gribas ansamblis 
“Stiprās sievas”, kā sastāvā klausītājus priecēja arī 
Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde.

Pēc koncertēšanas Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika ministri iepazīstināja 
ar vēstures glabātāju un popularizētāju, svētku 
galveno organizētāju Normundu Jērumu, kas 
labprāt dalījās vēsturiskajos stāstos par Zemgali un 
Tērveti.

Vērojot svētku norises, ministre bija patīkami 
pārsteigta par vērienīgo pasākumu un ļoti lielu 
interesi izrādīja par redzētajām aktivitātēm un 
izveidotajām ekspozīcijām koka pilī. Ar neviltotu 
prieku un lepnumu viņa pateicās Normundam 
Jērumam par ieguldījumu Zemgales vēstures 
lappušu popularizēšanā ne tikai Latvijā, bet arī 
ārpus mūsu valsts robežām.   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

NO SIRDS LEPOJAMIES AR AUGSTKALNES VIDUSSKOLAS 
ABSOLVENTES ALISES MISULES SASNIEGUMIEM! 
Septembra pirmajā svētdienā- Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienas 

pasākumā “Pikšās” katru gadu tiek pasniegtas Kārļa Ulmaņa 
stipendijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem par 
izciliem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 

Tērvetniece, LLU Pārtikas tehnoloģiju fakultātes 4. kursa studente  
Alise Misule, savā studiju bakalaura programmā “Ēdināšanas un 
viesnīcu uzņēmējdarbība” pēc brīvas iniciatīvas izstrādāja zinātniski 
pētniecisko darbu “Mazpulki Latvijā 1918.–2018”, ar kuru vienlaikus 
pieteicās LLU izsludinātajai Kārļa Ulmaņa stipendijai.

Alises darbs tika atzīts par vienu no četriem labākajiem darbiem, 
kas viņai garantē bijušā Latvijas Valsts un Ministru prezidenta Kārļa  
Ulmaņa izcilnieka stipendiju 2018./2019. mācību gadā.

Apsveicam un no sirds lepojamies ar mūsu absolventu 
sasniegumiem! Tērvetes novada dome

turpinājums 2. lpp. ▶

6. oktobrī - 13. Saeimas vēlēšanas
Saeimas vēlēšanas Tērvetes novadā notiks piecos 

vēlēšanu apgabalos
Tērvetes novada vēlēšanu iecirkņu adreses:
vēlēšanu iecirknis Nr.432. - Tērvetes pagasta pārvalde, 
„Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes pagasts;
vēlēšanu iecirknis Nr.439. - Tērvetes novada kultūras 
nams, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts;
vēlēšanu iecirknis Nr.440. - Augstkalnes vidusskolas 
pirmsskolas grupa, „Zvaniņi”, Augstkalne;
vēlēšanu iecirknis Nr.441. - Bukaišu Tautas nams, 
„Lidoņi”, Bukaiši.

Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv 
var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par 
kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām.

Par Vēlēšanu tiesībām un balsošanas iespējām 
informācija sniegta 2. lpp. 

13.Saeimas vēlēšanu laikā š.g. 6.oktobrī tiks 
nodrošināts transports vēlētāju nodrošināšanai uz 
vēlēšanu iecirkņiem uz atpakaļ 

  uz vēlēšanu iecirkni Nr.432
10:00 Klūnas
10:10 Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”
10:20 Kroņauce, „Mēnestiņš”

  uz vēlēšanu iecirkni Nr.439
10:35 Veikals „Elvis”
10:45 Rehabilitācijas centrs „Tērvete”

  uz vēlēšanu iecirkni Nr.440
10:00 Dzeguzēni
10:20 Lietuvas robeža

  uz vēlēšanu iecirkni Nr.441
10:00 Ruči – Rociņas – Bebri 
10:10 Gundegas – Krustiņi – Bukaišu skola  

Svētkos apciemoju Viestardu - tā ministre



Dome informē

2018. gada 30. augustā tika sasaukta 
kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Domes sēde

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja arhīva speciāliste Laila Buķevica. 
Sēdē piedalījās deputāti: A. Bruss, I. Krūmiņa, Dz. 
Sirsone, M. Darguža, I. Vēveris, A. Miķelsons, L. 
Karloviča, attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts 
S. Laizāns.
Domes sēdē tika uzklausīts izpilddirektora ziņojums un 
izskatīti 15 darba kārtībā iekļautie jautājumi.

IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA ZIŅOJUMS 
PAR PAŠVALDĪBAS DARBU AUGUSTĀ

 21. augustā  EIS e-konkursu apakšsistēmā tika 
izsludināts iepirkums Nr.TND2018/16 “Vienas jaunas 
ugunsdzēsības automašīnas piegāde”, kas paredz  
INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta “Vietējo publisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 
Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros 160 dienu laikā 
no iepirkuma līguma noslēgšanas piegādāt vienu jaunu 
ugunsdzēsības automašīnu saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz 
elektroniski līdz 14. septembrim plkst. 11:00.
 16. augustā notika trīs nedzīvojamo telpu nomas 

tiesību izsoles. Tika piedāvāts uz trim gadiem iznomāt 
Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma “Dzirksteles 
“dz.1, Bukaišu pagastā, nedzīvojamo telpu 12,3 m2 platībā 
un nekustamā īpašuma “Zelmeņi” nr. 32 nedzīvojamo 
telpu 30,1 m2 platībā friziera pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem.  
Trešajā izsolē tika izsolītas nedzīvojamo telpu nomas 
tiesības pašvaldības īpašumam “Tornis”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, 324 m2 platībā noliktavas 
izveidei.
Katrā izsolē bija pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, 
kā rezultātā visu iznomājamo objektu nomas maksa par 
vienu mēnesi tika noteikta izsoles noteikumos 
paredzētajā sākotnējā apmērā.
 28. augustā tika izsludināts iepirkums normatīvo 

aktu kārtībā «Kokskaidu granulu piegāde”. Granulas 250 t 
apjomā paredzēts piegādāt piecām pašvaldības 
katlumājām 2018./2019. gada apkures sezonas 
nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz 
līdz 10. septembrim plkst. 10:00.
 23. augustā notika pašvaldībai piederošo 

nedzīvojamo telpu “Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads internāta telpu Nr. 2, 3 un 5 ar kopējo 
platību 45,0 m2 nomas tiesību izsole. Telpu izmantošanas 
mērķis – ražošanas vai noliktavas vajadzībām. Izsolē bija 
pieteicies viens pretendents, kuram telpas tiks iznomātas 
uz 10 gadiem par izsoles noteikumos sākotnēji noteikto 
nomas maksu.
 10. augustā diviem pretendentiem – SIA “Uzars 

bruģēšana” un SIA “Rotas” izsūtīti uzaicinājumi 
piedalīties cenu aptaujā “Tērvetes novada domes 
administratīvās ēkas “Zelmeņi” lietus ūdens kanalizācijas 
izbūves darbi”. 17. augustā tika saņemti piedāvājumi no 
SIA “Uzars bruģēšana” par summu 8785 EUR, bet no SIA 
“Rotas” par 9689 EUR, t. sk. PVN.
Finansējuma piešķiršanas gadījumā paredzēts slēgt 
līgumu ar SIA “Uzars bruģēšana” par lietus ūdens 
kanalizācijas izbūves darbiem ēkai “Zelmeņi”. 

 21. augustā divām būvfirmām SIA “Uzars bruģēšana” 
un SIA “Bierens Būve» tika izsūtīti uzaicinājumi 
piedalīties cenu aptaujā “Labiekārtošanas darbi pie 
dienvidu fasādes ēkai “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads”. Darbu apjomos paredzēts esošo betona 
plātņu demontāža, tā vietā izbūvēt bruģētu celiņu un 
ierīkot zaļo zonu.
SIA “Bierens Būve» iesniedza piedāvājumu par 9594 
EUR, bet SIA «Uzars bruģēšana» par 8321 EUR, t. sk. 
PVN.
 Augstkalnes pagastā turpinās basketbola laukuma 

izveide. Šobrīd izbūvēts asfaltēts laukuma pamats, uz 
kura uzklāts speciāls gumijots basketbola laukumu 
segums. Uzsākta laukuma norobežojošo konstrukciju 
montāža. Darbus paredzēts pilnībā pabeigt 30. oktobrī.  
 Jau 1. septembrī  Augstkalnes pagastā bija pabeigta  

bruģēta gājēju celiņa izbūve no pirmsskolas izglītības 
grupas “Zvaniņi” līdz autoceļam V1056 “Svēte – 
Augstkalne”.
 Līdz 3. septembrim SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 

“IGATE”” pabeidza betona bruģakmens seguma izbūvi 
jaunizveidotajam grants ceļa Te70 posmam gar 
pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis”. Vēl turpinās SIA 
“RGR pluss” plānotie darbi pie jauna žoga izbūves.
 Septembra vidū noslēgsies SIA “EKOM SERVISS” 

veiktie Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūves darbi.
 Uzsākti pašvaldības autoceļu Te 38A (0,7 km) 

“Dobeles šoseja-Laktas” un Te-36C (0,4 km) ”Zemzari-
Pilskalni” pārbūves darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “IGATE”” būvdarbi 
jāpabeidz līdz 30. novembrim.   
 Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Tērvetes 

novada domes projektu „Gājēju celiņa atjaunošana un 
stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”, kas tika iesniegts 
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros. Darbus atbilstoši iepirkumam veiks 
SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””. Projekta 
kopējās izmaksas 43 953 EUR.

PAR KOMUNĀLO, DZĪVOKĻU 
JAUTĀJUMU UN PARĀDU PIEDZIŅAS 

KOMISIJAS DARBU
Augustā komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi:
• Divas personas uzņemtas dzīvokļu rindā;
• Vienā gadījumā komisija piekrita daudzbērnu ģimenei  

dzīvokļa maiņai uz lielāku platību;
• Divos gadījumos panākta vienošanās grafika 

sastādīšanai komunālo maksājumu parādu dzēšanai;
• Sakarā ar ilgstošu atrašanos stacionārā personai tiks 

veikts pārrēķins par atkritumu apsaimniekošanu;
• Vienā gadījumā persona atteikusies no pašvaldības 

dzīvojamās platības;
•  Domes juristam nodotas trīs lietas par parādu dzēšanu 

sakarā ar personu nāvi;
• Augusta mēnesī parādniekiem izrakstīti 32 brīdinājumi. 

Iemaksātā parādu summa ir 6019,45 EUR.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Par dokumentu apstiprināšanu
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 20 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  piešķiršanas 
kārtību Tērvetes novadā”. 

Īss projekta satura izklāsts – Saistošie noteikumi 
nosaka apmēru kādā Tērvetes novada pašvaldība piešķir 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus mazno-
drošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā 
pašvaldība, papildus likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju 
kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus par Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām. 

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 21 
„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 
septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 
pašvaldības nolikums””. 

Īss projekta satura izklāsts – Ar saistošajiem 
noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības administrācijas 
struktūra, kas izriet no grozījumiem Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likumā, saskaņā ar kuriem vēlēšanu komisijai ir 
noteikts iestādes statuss

Par lēmumu precizēšanu
Domes sēdē tika atcelts Tērvetes novada domes 

2018.gada 26. jūlija sēdes lēmums un precizēts 2008. 
gada 16. septembra sēdes Nr. 9, lēmums „Par Bukaišu 
pagasta lauku apvidus zemes piekritību Tērvetes novada 
pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes 
reformas pabeigšanai”, kas saistīts ar nekustamo īpašumu 
„Karjers”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Ar deputātu vienbalsīgu lēmumu tika pagarināti 

2018.gada 4. aprīlī  noslēgtie zemes nomas līgumi par 
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
daļām, kas atrodas Tērvetes pagastā – “Sudrabvītoli 
pašvaldības” 1,6 ha platībā; par zemes vienības daļu 
“Pagasta zeme Zvaņos”, 3,4 ha platībā; par zemes vienības 
daļu “Laukgaļi”, 2,3 ha platībā; par zemes vienības daļu 
“Edvīnas”, 1 ha platībā. Visi pagarinātie zemes nomas 
līgumi slēgti ar vienu personu, nosakot zemju platību 
izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība. Nomas 
līguma pagarināšanas termiņš noteikts – 5 gadi.

Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu
Deputāti pieņēma lēmumus – Atsavināt Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – 
dzīvokļa īpašumu Nr. 13, “Spīdolas”, Augstkalnes 
pagasts, dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Spīdolas”, Augstkalnes 
pagasts, dzīvokļa īpašumu “Labrenči” – 46, Tērvete, 
Tērvetes pagasts, dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Sanatorija 5”, 
Tērvete, Tērvetes pagasts, dzīvokļa īpašumu Nr. 2, 
“Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts,Tērvetes novads.

Par aizņēmumu Valsts kasē
Deputāti pieņēma lēmumu – Lūgt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
līdz 201 868,73 EUR apmērā, ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projekta ”Atbalsts uzņēmējdarbības 
attīstībai Tērvetes novadā” īstenošanai, ar aizņēmuma 
izņemšanas laiku līdz 2018. gada 15. decembrim. 
Aizņēmums plānots ņemt uz 20 gadiem ar atlikto 
pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma 
noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no 
Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par klases komplektēšanu Augstkalnes 
vidusskolā ar nepilnu skolēnu skaitu

Saskaņā ar Augstkalnes vidusskolas pedagoģiskās 
padomes sēdes un Tērvetes novada domes Izglītības, 
kultūras un sociālo jautājumu komitejas lēmumiem, 
Dome lēma – Atļaut Tērvetes novada Augstkalnes 
vidusskolā 2018./2019. mācību gadā komplektēt 10. klasi 
ar nepilnu skolēnu skaitu – ar 6 skolēniem. Vienlaikus 
tika noteikts, ka lēmuma izpilde veicama no piešķirtās 
valsts mērķdotācijas Augstkalnes vidusskolai pedagogu 
darba samaksai.

Par papildus vienošanos pie deleģēšanas 
līguma un atbalstu dalībai projektā

Deleģējot karjeras izglītības funkcijas īstenošanu 
Dobeles novada Izglītības pārvaldei, Domes deputāti 
atbalstīja Pašvaldības izglītības iestāžu: Augstkalnes 
vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas dalību 
Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā projektā 
Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ar statusu – projekta 
īstenošanā  neiesaistītās izglītības iestādes.

Par Tērvetes novada Enerģētikas rīcības 
plāna (ERP) 2018.–2025. gadam apstiprināšanu

Dome vienbalsīgi apstiprināja Tērvetes novada 
Enerģētikas rīcības plānu (ERP) 2018.–2025. gadam.

2018. GADA 24. AUGUSTĀ TIKA SASAUKTA 
TĒRVETES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Domes sēdē tika izskatīts viens darba kārtības jautājums.
Par Annas Brigaderes pamatskolas Pamatizglītības 
programmas saskaņošanu

Dome izskatīja Annas Brigaderes pamatskolas  
direktora Alda Tisenkopfa iesniegumu ar lūgumu 
saskaņot izstrādāto Pamatizglītības programmu ar kodu 
21011111, kas nepieciešams, lai atjaunotu tās licenci. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija 
noteikumiem Nr.775 “Vispārējās un profesionālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” un, 
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, pieņēma 
lēmumu – Saskaņot Annas Brigaderes pamatskolas 
Pamatizglītības programmu ar kodu 21011111.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

2018. gada 6. oktobrī Latvijā notiks 
kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 

13. Saeimu 100 deputātu sastāvā
Saeimas vēlēšanas Tērvetes novadā notiks 

piecos vēlēšanu apgabalos, vēlēšanu iecirkņu 
adreses skatīt izdevuma 1. lpp.

Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām.

VĒLĒŠANU  TIESĪBAS
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem 

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 
18 gadu vecumu. 

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, par dalību 
vēlēšanās vēlētājam pasē tiks izdarīta īpaša atzīme 
ar spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai 
personas apliecība (ID kartes), bet nav derīgas 
pases, no 2018.gada 24. septembra līdz 2018. gada 
5.oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība.

Vēlētāju apliecību dalībai 13.Saeimas vēlēšanās 
varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. 
oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta 
personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski 
informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi 
līdz 2018. gada 24. septembrim.

Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas.
BALSOŠANAS  IESPĒJAS
Vēlēšanu dienā  vēlēšanu iecirkņi  vēlētājiem 

būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji 
un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā 
atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā 
jāpiesaka no š.g. 1. - 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja 
atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, 
var balsot  kādā no vēlēšanu iecirkņiem 
ārvalstīs  vēlēšanu dienā vai arī pieteikties 
balsošanai pa pastu. Pasta balsošanai varēs 
pieteikties no 5. maija līdz 14. septembrim. 

ATGĀDINĀM – PĀRBAUDIET PASES 
DERĪGUMA TERMIŅU! 

Informāciju sagatavoja 
Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

Dace Vācere

Tiek uzsākti ceļu Te 36 un Te 38 asfaltēšanas darbi

Atbilstoši Tērvetes novada domes un SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” noslēgtajam līgumam, 
pakāpeniski tiek uzsākti darbi pašvaldības ceļu Te 38 
“Dobeles šoseja — Laktas” un Te 36 “Zemzari Pilskalni” 

asfaltēšanai. Darbi plānoti ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 
“Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
Tērvetes novadā” ietvaros, tie plānoti 
līdz 2018. gada 30. novembrim (4 
mēneši).

Būvdarbu laikā transporta 
kustība būs ierobežota. Lūdzam 
iedzīvotājus būt saprotošiem un 
iecietīgiem! Būvdarbi tiks organizēti 
tā, lai maksimāli nodrošinātu 
iedzīvotāju piekļūšanu savām 
mājām, tomēr atsevišķos gadījumos 
iespējami īslaicīgi piekļūšanas 
traucējumi.

Vairāk informāciju par projekta 
īstenošanu var saņemt pie Tērvetes 

novada Būvvaldes vadītājas Lindas Mierlaukas (mob.tel. 
29533614) vai pie projekta koordinatores Daces Vāceres 
(mob.tel. 22443406).  

Dace Vācere, projekta koordinatore 

Pasta pakalpojumi Bukaišos 
netiks pārtraukti

VAS “Latvijas Pasts” informē, ka tiek izsolīts 
nekustamais  īpašums “Rotas-2”, Bukaišu pagastā, 
Tērvetes novadā. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti no 2018. gada 
14. augusta līdz 2018. gada 14. septembrim darba 
dienās Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes 
novadā, VAS „Latvijas Pasts” telpās, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 26101509, 29420864 vai pa 
e-pastu info@pasts.lv. 

Tērvetes novada dome vienlaikus informē, ka 
pasta pakalpojumi Bukaišos sakarā ar īpašuma 
izsoli netiek pārtraukti.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes priekšsēdētāja 
informē 

Ar lielu nepacietību visi gaidām, kad tiks 
uzsākta ceļa posma Tērvete-Žagare pārbūve. Varu 
painformēt par pēdējiem jaunumiem – šī ceļa 
remonts IR iekļauts Latvijas valsts ceļu 2018. gada 
plānos, un tā izbūve notiks.  

Sazinoties ar Satiksmes ministriju, esam 
saņēmuši iepriecinošu informāciju - laika posmā  
no 20. līdz 25. septembrim tiks izsludināts 
IEPIRKUMS ceļa būvniecībai. Ņemot vērā, ka 
iepirkuma procedūra ir laikietilpīga, būvniecības 
darbi visdrīzāk varētu tikt uzsākti 2019. gadā.  
Mums bija svarīgi, lai nerastos kaut kādi apstākļi, 
ka šis ceļš tiek izņemts no remontējamo ceļu 
saraksta. 

Tas nozīmē, ka satiksmes ministrs Uldis 
Augulis ir pildījis solījumu novada iedzīvotājiem, 
ko deva, atklājot atjaunoto ceļa posmu Kroņauce- 
Tērvete, ka tiks izbūvēts arī jauns asfaltēts ceļš no 
Tērvetes līdz Žagarei. 

Par ceļa remontdarbu turpmākām norisēm  
informēsim Jūs  ar publikācijām novada mājas lapā 
un mūsu informatīvajā izdevumā.  

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

ATGĀDINĀM IEDZĪVOTĀJIEM!
Saeima pieņēmusi grozījumus 
likumā “Par svētku, atceres un 

atzīmējamām dienām”, kas paredz

noteikt par brīvdienu
pirmdienu, 2018. gada 24. septembri,
kad plānota Viņa Svētības pāvesta 
Franciska pastorālās vizīte Latvijā  

Pašvaldības policija atgādina!
Sākoties jaunajam mācību gadam, 

atgādinām bērniem un viņu vecākiem – 
bez pieaugušajiem ārpus mājas bērni 

līdz 16 gadu vecumam drīkst uzturēties 
līdz plkst. 22.00.

Vienlaikus aicinām vecākiem kontrolēt 
savu bērnu uzvedību dzīvojamo māju 

pagalmos un kāpņu telpās.



Ar ko jaunu Tērvetes novada izglītības 
iestādes sagaida savus izglītojamos 
2018./2019. mācību gadā? 

Ar ko jaunu Tērvetes novada izglītības 
iestādes sagaida savus izglītojamos 2018./2019. 
mācību gadā?

Tērvetes novada dome ar katru gadu turpina 
labiekārtot, uzlabot infrastruktūru un modernizēt 
savas izglītības iestādes. Savlaicīgi pieņemti 
nopietni lēmumi un plānoti finansējuma 
ieguldījumi veikti arī šajā 2018. gadā, lai pēc 
iespējas veiksmīgāk sakārtotu un modernizētu to 
vidi, kas var sekmēt mūsu novada izglītojamo 
mācība procesa apguvi.

Dienu pirms jaunā mācību gada Tērvetes 
novada priekšsēdētāja Dace Reinika, 
izpilddirektors Māris Berlands, deputāte Linda 
Karloviča, Attīstības nodaļas vadītāja Linda 
Mierlauka un izglītības darba koordinatore Inita 
Roze devās uz skolām, jo vēlējās redzēt izglītības 
iestādes tādas, kādas tās Zinību dienā ieraudzīs 
mūsu izglītojamie un viņu vecāki.

Atsevišķi infrastruktūras sakārtošanas darbi 
vēl turpināsies līdz 30. oktobrim, tādēļ Dome pilnā 
sastāvā plānojusi apmeklēt skolas pēc darbu 
nodošanas.

Annas Brigaderes pamatskolā joprojām 
kolektīvs priecājas un bauda pirms laika vērienīgi 
izremontētās un labiekārtotās telpas, vislielāko 
prieku izrādot par atjaunoto skolas aktu zāli un 
labiekārtotajām virtuves un ēdnīcas telpām. 
Mācību vides darbi turpinās:
 y Divās sākumskolas klasēs veikts kosmētiskais 

remonts, kur papildus ierīkota arī ventilācija.
 y 2. klases kolektīvs mācības varēs apgūt, 

izmantojot tikko uzstādīto jauno interaktīvo 
tāfeli.
 y 1. klases telpa mazuļus sagaidīs ar jaunām 

skolēnu mēbelēm un ierīkoto ventilāciju. 
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupā “Sprīdītis”:
 y Ņemot vērā Mazo Tērvetnieku skaitu pašvaldībā, 

PIG “Sprīdītis” papildus izveidota viena jauna 
vismazāko rotaļnieku grupiņa. Darbu tajā sākuši 
arī jauni pedagogi - Ārija Vīmere, Marita Stola 
un Iveta Teliševska.
 y Īstenojot infrastruktūras labiekārtošanas 

projektu, arī pirmsskolas grupa ir ieguvēji, jo 
radikāli ir uzlabojusies grupām piebraucamā 
teritorija. 

 y Teritorijā ir uzstādīts jauns žogs, kas ļaus pa 
divām ieejām bērnu vecākiem savus lolojumus 
ievest drošāk un ātrāk grupiņās.  
 y Arī ēkas labajā pusē ir izveidots bruģēts un ērts 

piekļuves ceļš grupas tehniski apkalpojošo 
transportu vajadzībām. 

Šis ceļa posms nebiedēs vairs braucējus ar 
bedrēm, dubļiem un izbraukāto zālāju.
 y Septembrī tiks papildināts arī bērnu rotaļu 

laukums grupas pagalmā ar vēl vienu jaunu 
rotaļu konstrukciju.

 y Pirmsskolas grupā “Sprīdītis” turpmāk metodiķa 
pienākumus veiks Aiga Kuģe.

Augstkalnes vidusskolā:
 y 5. klasē mācības apgūs 26 skolēni, tas prasīja 

līdzekļu ieguldījumu, lai aprīkotu mācību telpas 
ar papildus jaunām mēbelēm.
 y Tehnisku problēmu novēršanai, atremontēta ir 

skolas virtuves telpas flīžu grīda. 
 y Pie skolas internāta ēkas tiek veidots jauns 

multifunkcionāls sporta laukums, kas ir sporta 
skolotāju un skolēnu piepildīts sapnis. 

 y Savukārt pašā internāta ēkā, kur izvietotas 
vairākas mācību telpas, tiek sakārtotas ūdens, 
kanalizācijas un apkures sistēmas.

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības 
grupā “Zvaniņi”:
 y Pateicoties vecāku iniciatīvai, viņu sadarbībai ar 

Tērvetes novada domi, rotaļu laukums ir ieguvis 
jaunu aprīkojumu un ērtības pēc nodarbībām 
Skolēnu autobusa sagaidīšanai. 

Pagalmā uzstādīta nojume un slidkalniņš ar 
šūpolēm.
 y Ērtāka un drošāka kļuvusi mazuļu ierastā taka, 

nu jau bruģēta gājēju ietve no “Zvaniņiem” līdz 
drošai gājēju pārejai, kas ved uz pusdienām un 
launagu lielajā skolā. 

 y Palielinoties mazuļu skaitam un papildinot 
grupu skaitu ar vienu jaunu, mazuļu diendusai 
sarūpētas jaunas guļvietas. 

 

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Skolēnu autobusu maršruti un laiki
Tērvetes novada domes izpilddirektors un 

izglītības iestāžu vadītāji 2018. gada 30. augustā ir 
savstarpēji saskaņojuši un apstiprinājuši pašvaldības 
nodrošināto Skolēnu autobusu maršrutus un laikus 
2018./2019. mācību gadam.

Autobuss, kas saistīts ar Augstkalnes 
vidusskolas un Annas Brigaderes 

pamatskolas skolēnu pārvadāšanu
Autobusa Mercedes Benz Intouro HN7382 (šoferis 
V. Lagutiks) maršruts 
Rīta maršruts
7:00 Klūnas (darbnīcas) – 7:05 Krievaiņi – 7:10 
Zelmeņi – 7:16 SAC “Tērvete” – 7:20 Tērvetes kapi – 
7:22 Veikals “Elvi” – 7:25 Tērvetes mežniecība – 7:30 
PIG “Sprīdītis” – 7:35 Kroņauce – Ružēni – Jelgavas 
šoseja – 7:40 Brigaderes skola – 7:45 Ķirpēni – 7:50 
Auri – 8:00 Brigaderes skola – 8:02 pietura “Agrofirma 
Tērvete” – 8:05 veikals “Elvi” – 8:10 Zelmeņi – 8:12 
Zelmeņu ciemats – 8:15 Šalkas – 8:25 Augstkalnes vsk.
Vakara maršruts
14:50 Brigaderes pamatskola – 15:00 Ķirpēni – 15:05 
Auri (apgriežas) – 15:15 Ružas – 15:20 šoseja uz 
Tērveti – 15:25 veikals “Elvi” – 15:30 SAC “Tērvete” 
– 15:40 Klūnas – 15:45 Krievaiņi – 15:50 Zelmeņi – 
16:00 Augstkalne, PIG “Zvaniņi”, vidussskola – 16:10 
Zelmeņu ciemats, Dāmnieki, – 16:25 SAC “Tērvete” 
– 16:30 “Labrenči” – 16:35 veikals “Elvi” – Klūnas.
Vakara maršruts piektdienā
14:00 Augstkalnes vsk. – Zelmeņi – Dāmnieki –SAC 
“Tērvete” – “Labrenči” – veikals “Elvi” – Bauskas 
šoseja, Likteņi (apgriežas) – 14:50 Brigaderes 
pamatskola – Ķirpēni – Auri (apgriežas) – Ružas – 
Tērvete – SAC “Tērvete” – Zelmeņi –Klūnas

Autobuss, kas saistīts ar Augstkalnes 
vidusskolas skolēnu pārvadāšanu

Rīta maršruts
Mikroautobuss  HR1254, šoferis V.Baumgartens
1. reiss 
7:00 garāža Lidoņi – Griezes – 7:10 Ruči – 7:15 Kvietes 

– krustojums Krustiņi – 7:20 Sniķere – 7:30 Bukaišu 
skola – 7:50 Augstkalnes vidusskola, PIG “Zvaniņi”
2. reiss  
8:00 Bukaišu skola – 8:10 Bukaišu centrs – 8:15 
Augstkalnes vidusskola – 8:20 PIG “Zvaniņi”
Mikroautobuss HN8349, šoferis A. Kozlovs
7:05 Ķepenes – 7:10 Suteņi – 7:20 Dzeguzēni – 7:25 
Grunduļi – 7:30 Pogu ceļa gals – 7:35 Kauliņi ceļa gals 
– 7:40 Augstkalnes vidusskola – 7:45 PIG “Zvaniņi” – 
7:50 Pluģi – 8:00 Zvirbuļi ceļa gals Kūlīši – 8:00 
Bukaišu centrs – 8:15 Augstkalnes vidusskola
Vakara maršruts
Mikroautobuss HR1254, šoferis V. Baumgartens
15:35 PIG “Zvaniņi” – 15:40 Augstkalnes vidusskola 
– 15:50 Ogļi – 15:55 Bukaišu centrs – 16:00 Bukaišu 
skola
16:10 PIG “Zvaniņi” – 16:15 Augstkalnes vidusskola 
– 16:25 Griezes – 16:30 Ruči-Kvietes – 16:45 Sniķere 
– krustojums Krustiņi – Bukaišu centrs
Piektdienās
14:00 PIG “Zvaniņi” – 14:05 Augstkalnes vidusskola 
– Bukaišu centrs – Bukaišu skola
14:30 PIG “Zvaniņi” – 14:35 Augstkalnes vidusskola 
– Griezes – Ruči – Kvietes – Sniķere –krustojums 
Krustiņi – Bukaišu centrs
Mikroautobuss HN8349, šoferis A. Kozlovs
15:40 Augstkalnes vidusskola – 15:50 Zvirbuļi ceļa 
gals – Kūlīši – 16:00 Bukaišu centrs – Palmas
16:05 PIG “Zvaniņi” – 16:10 Augstkalnes vidusskola 
– 16:20 Dzeguzēni – Grunduļi – Suteņi – Ķepenes – 
16:30 Augstkalnes vidusskola –Zelmeņi – 16:55 
Likteņi – Kroņauce – Jelgavas šoseja 4 km – Kroņauce
Piektdienās
14:00 Augstkalnes vidusskola – Dzeguzēni –Grunduļi 
– Suteņi – Ķepenes – 14:30 Augstkalnes vidusskola – 
Zvirbuļu ceļa gals – Kūlīši – 14:55 Bukaišu centrs – 
Palmas.  

Māris Berlands, 
izpilddirektors

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” – 
kultūrvērtību dāvana katram skolēnam

Uzsākot jauno mācību gadu, 6. septembrī, Rīgā 
tikās 6000 skolēni no katra Latvijas novada, lai 
atklātu Latvijas valsts simtgades iniciatīvu “Latvijas 
skolas soma”. Pasākumā bija iespēja apmeklēt gan 
izzinošas, gan interaktīvas darbnīcas, savukārt 
grandiozais koncerts ļāva iepazīties ar “Latvijas 
skolas somas” saturu un pieeju, lai tālāk nestu šo 
ziņu saviem vienaudžiem un pārējiem skolēniem 
visā Latvijā.

Skolas somas īstenotāji ir Latvijas Kultūras 
ministrija, kas sadarbībā ar Izglītības ministriju, 
Rīgas domi un Latvijas 100 - gades biroju šo 
projektu dāvina Latvijas 100. dzimšanas dienā 
katram Latvijas skolēnam. 

Uzrunājot atklāšanas koncertā skolu jauniešus 
Kultūras ministre Dace Melbārde teica: “Lai izjustu 
piederības sajūtu savai valstij, ir svarīgi to iepazīt, 

un “Latvijas skolas soma” ar radošas līdzdalības 
rosināšanu pavērs iespēju katram skolas bērnam 
un jaunietim dziļāk iepazīt Latviju, tās valstiskuma 
veidošanos, kultūras vērtības, zinātnes un 
uzņēmējdarbības sasniegumus, arī dabas 
bagātības.”

Tērvetes novada skolu delegācija, kas piedalījās 
“Latvijas skolas somas” atklāšanas pasākumā.
Lai veiksmīgāk veidojas mūsu piederības 

sajūta Latvijai, rūpējoties par mūsu Skolu sirds 
somu bagātībām!  

Vairāk par atklāšanas pasākumu 
www.tervetesnovads.lv

delegāciju pavadīja Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Izglītība
Tērvetes novada domes delegācija devusies vizītē uz sadarbības 
St. Goāras - Obervēzeles apvienoto pašvaldību Vācijā

Pēc Vācijas sadarbības partneru izteiktā 
uzaicinājuma laikā no 8. līdz 11. septembrim Tērvetes 
novada pašvaldības delegācija 10 cilvēku sastāvā piedalās 
sadarbības pasākumos St. Goāras – Obervēzeles 
apvienotajā pašvaldībā. Viesošanās mērķis – nostiprināt 
un paplašināt Tērvetes novada pašvaldības un St. Goāras 
– Obervēzeles apvienotās pašvaldības sakarus un sekmēt 
pašvaldību sadarbību kultūras, izglītības, saimnieciskajā, 
sociālajā un pārvaldes jomā.

Delegācijas sastāvā – Izglītības iestāžu vadītāji Ieva 
Krūmiņa un Aldis Tisenkopfs, Tērvetes novada kultūras 
nama pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa, SAC 

“Tērvete” direktore Signe Vintere, Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Vācere, Tērvetes novada domes 
deputāts un novada uzņēmējs Sandris Laizāns, Tērvetes 
novada Augstkalnes pagasta biedrības “Mežmuižas 
Mežrozītes’’ valdes priekšsēdētāja Anita Kaņepe, Tērvetes 
novada Augstkalnes pagasta ev. lut. Mežmuižas draudzes 
priekšnieks Edvīns Beržinskis un pašvaldības SIA 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētājs 
Valdis Grīnvalds.

Tērvetes novada delegācijas vadītāja – Attīstības 
nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.  

Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Visskaistākā mūsu pazīšanās zīme
ir prasme lidot bez spārniem

un bezbēdu vieglā smējienā uzdzirkstīt
pirms krāces pāriet

/M. Laukmane./

Cienījamie Tērvetes novada bijušie un 
esošie skolotāji! 

Tuvojas Jūsu profesionālie svētki –

SKOLOTĀJU DIENA!
Tērvetes novada dome 
š.g. 5. oktobrī pl. 19.00 

Annas Brigaderes pamatskolas 
aktu zālē 

Jūs visus mīļi aicina uz kopīgu svētku 
mirkli un tikšanos ar dziedošajām 

māsām Legzdiņām

Š.g. 20. septembrī pl. 17.00 – 19.00
Augstkalnes vidusskolas mājturības kabinetā

interesenti tiek aicināti uz 
teorētisku un praktisku bezmaksas 

nodarbību par ekonomisku un 
veselīgu uzturu

Iepriekšēja pieteikšanās pie Ievas Krūmiņas (tālr. 28810599)
Nodarbību vadīs sertificēta uztura speciāliste Līga Balode

Pasākums organizēts projekta “Slimību profilakses un kontroles 
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 

veicināšanai un profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros

Klātesošos uzrunā Kultūras ministre Dace Melbārde

Ērtas un praktiskas guļvietas



15. septembrī pl.11.00
Rehabilitācijas centrā “Tērvete” 
Eiropas kultūras mantojuma dienas ietvaros  
aicinām ieskatīties gan ēkas vēstures lapaspusēs, 
gan iepazīt rehabilitācijas centra  šodienu. 

22. septembrī no pl.12.00 
Tērvetes estrādē
LABRENČA TIRGUS
Andele (pieteikties pa tel. 26352751, Monta) . 
Radoša darbošanās. 
Miniizsole Ja vēlies izsolei piedāvāt savu preci, 
piesakies (tel. 26413219, Ineta) līdz 19. 
septembrim! Izsolei noder gan ievārījuma burciņa, 
gan maiss ar kartupeļiem, kā arī sadzīves 
priekšmeti.
Labrenča tirgus mielasts – šogad to gatavosim uz 
vietas, sākot jau no pl. 12.00.Tāpēc aicinām līdzi 
paņemt dārzeņus, kuri “piestāvētu” Labrenča 
tirgus zupai.
13.00 – svēršanās tūre “Tērvetes dižķirbis-2018” 
meklējumos.
Aptuvenais pasākuma ilgums 2 stundas.

26.septembrī pl. 14.00
Augstkalnes vidusskolas zālē
Dzejas dienu pasākumu ietvaros Tērvetes novada 
bibliotēkas sadarbībā ar Augstkalnes vidusskolu 
organizē pasākumu “Es sirdi iestādīšu ceļa malā…” 
Tiksimies ar biedrības “Spārni” vadītāju, dzejdari 
Intu Tuzu. Sarunas raisīsim par dzeju, tās tapšanu, 
par to, kā autori sastopas ar ideju, protams, skanēs 
arī mūzika un dzeja.
Gaidīti visi interesenti.

28. septembrī  pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
SENIORU BALLE

KULTŪRAS AFIŠA
Kopā ar Lielplatones vīru vokālo ansambli “Tikai 
Tev” (vad. Inguss Leilands) un balles muzikantiem 
– grupu “The Teachers”.
Dalības maksa senioriem un jauno senioru 
sveicējiem – EUR 3,50
Tiem, kas pensionējušies periodā no 2018. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim, lūgums, 
pieteikties līdz 20. septembrim. Jums – ieeja ar 
ielūgumiem.

Pieteikties pa tālr. pie sociālajiem darbiniekiem:
Augstkalne 27842693, Bukaiši 27840623, 
Tērvete 27843419.
Kursēs autobuss:
Klūnas 17.00 – SAC 17.10 – Kroņauce 17.20 – 
Tērvete 17.30 .
Bukaiši 17.00 – Augstkalne 17.20.

7. oktobrī p. 19.00
Annas Brigaderes pamatskolas zālē
Skolotāju dienai veltīts pasākums un tikšanās ar 
dziedošajām māsām Legzdiņām.
Pasākumā aicināti piedalīties visi Tērvetes novada 
skolu un pirmsskolu grupu pedagogi un tehniskie 
darbinieki. Mīļi gaidīti tie pedagogi, kas skolās 
vairs nestrādā, bet sirdis joprojām ir saistītas ar 
darbu mūsu esošajās vai bijušajās skolās.

11.oktobrī pl. 20.00
Tērvetes novada kultūras namā
Tērvetes amatierteātra “Trīne” izrāde. Adolfs 
Alunāns, “Skolotāja tupeles”.
11. oktobris ir Ādolfa Alunāna 170.dzimšanas 
diena. Par godu dramaturga jubilejai amatierteātri 
visā  Latvijā tieši šajā vakarā izspēlēs savus 
iestudējumus.

Īsumā!
15.09.Augstkalnes amatierteātris ar Aivara Bankas 
lugas “Meitiņa” iestudējumu viesojas Ukros.

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore

Kultūra

Sports

Eiropas kultūras Mantojuma dienu  - 2018 
pasākumu ietvaros

apmeklējamo objektu sarakstā ir iekļauts 
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis 
“Tērvetes sanatorija” kā valsts izveides un 
uzplaukuma, pašapziņas un ticības valstij 

nozīmīgs objekts.
Š.g. 15. septembrī ikviens 

interesents tiek gaidīts uz izzinošu 
pasākumu rehabilitācijas centrā 

“Tērvete”  Pl. 11.00-12.30
tautā dēvētajā sanatorijā notiks pasākums 

“Ceļojums no vēstures līdz šodienai”, kas sniegs 
ieskatu sanatorijas ēkas tapšanā, izzināsim 
sanatorijas ēkas ciļņu autora K. Zemdegas 
veidotos stāstus, atskatīsimies uz medicīnas 
vēsturi un klātienē iepazīsim rehabilitācijas 
centra “Tērvete” šodienu, iespējas un 
piedāvājumu. Kopīgi baudīsim sanatorijas laikā 
iecienīto kartupeļu putru ar gaļu. 

Tērvetes novada dome

Eiropas kultūras mantojuma dienas aizsākušās 
1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas 
vēstures pieminekļos. Kopš 1999. gada Mantojuma 
dienas ir kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un 
Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 
valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras 
Konvencijai.

2018. gadā Mantojuma dienas Latvijā plānotas 
kā galvenais Eiropas kultūras mantojuma gada 
notikums un tās tiks veltītas Latvijas Republikas 
dibināšanai un attīstībai Latvijas valsts simtgades 
gadā. Pasākums veltīts, lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību vietām, kas saistītas ar valstiskuma 
ideju, izveidi un mūsu valsts sasniegumiem, 
tādejādi veicinot šo vietu vērtību izpratni un 
apzināšanos, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu 
attīstību, saglabājot ar tām saistīto materiālo un 
nemateriālo kultūras mantojumu.

Mantojuma dienu nacionālais koordinators 
Latvijā ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 
bet par pasākumu norisi ir atbildīgi attiecīgo 
objektu īpašnieki, valdītāji un pašvaldības.   

Elvīra Mantrova,
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes

Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja

Komandas sastāvā Kristapam Mierlaukam 
sudrabs pasaules čempionātā

Augusta sākumā Latvijā norisinājās pasaules 
čempionāts orientēšanās sportā. Skrejošie 
orientieristi sacentās Rīgā un Siguldas apkaimē, 
taku orientieristi – Daugavpilī. Par lielu 
pārsteigumu parūpējās Latvijas taku orientieristu 
izlase, izcīnot sudraba medaļas stafetē. Pirmo 
etapu Latvijas izlasē pieaugušajiem veica 
piecpadsmitgadīgais Dobeles kluba “TSK Sprīdītis” 
pārstāvis, Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases 
audzēknis Kristaps Mierlauks.

Taku orientēšanās ir sporta veids, kurā sportisti 
no attāluma novērtē distancē izvietotos 
kontrolpunktus. Sacensību laikā nav atļauta 
sarunāšanās un jebkādu sakaru līdzekļu lietošana. 
Pēdējos gados pasaules čempionātā ir trīs 
disciplīnas – PreO (precīzā orientēšanās), TempO 
(ātrās reakcijas orientēšanās) un trīs cilvēku stafete, 
kurā apvienoti PreO un TempO elementi. Stafetē 
viens dalībnieks izpilda gan PreO posmu, gan 
TempO posmu, nododot stafeti nākošajam 
dalībniekam, komandas rezultātu nosaka visu triju 
dalībnieku laiku summa.

Latvijai līdz šim pasaules čempionātos taku 
orientēšanās sportā ir gūti vērā ņemami panākumi 
– bronzas medaļa 2016. gadā un zelta medaļa 2014. 
gada PreO distancē un, pateicoties zelta rezultātam, 
bronza komandu kopvērtējumā. 

Šī gada Latvijas izlase atklātajā grupā tika 
veidota pilnīgi no jauna, jo lielākā daļa izlases 
sportistu tika iesaistīta pasaules čempionātu 
organizēšanā, līdz ar to startēt nedrīkstēja. 

CEĻŠ  UZ  LATVIJAS  IZLASI

Pretendēt uz vietu Latvijas izlasē Kristapam 
Mierlaukam ļāva pagājušā gada sacensību izcilais 
sniegums, kur PreO divu distanču summā jūlija 
sākumā Latvijas čempionātā tika  izcīnīta bronzas 
medaļa. Savukārt, sacensībās Klaipēdā trīs dienu 

cīņās vasaras svelmē Kristaps arī bija pārliecinoši 
labākais junioru konkurencē. Līdz ar to Latvijas 
orientēšanās federācijas valde apstiprināja Latvijas 
izlases sastāvu, kurā Kristaps Mierlauks tika 
iekļauts atklātajā grupā.

PASAULES  ČEMPIONĀTS
Šī gada augustā, Pasaules čempionātā 

Daugavpilī piedalījās 24 valstu komandas, tajā 
skaitā nosacīti eksotiskas – Ēģipte, Japāna, 
Hongkonga. 

Sacensības sākās ar TempO kvalifikācijas 
sacīkstēm divās grupās. Jāpiezīmē, ka tieši pēdējā 
gada laikā pasaules elitē parādās jaunieši, kam 
objektīvi ir labāka reakcija, asāka uztvere, reizēm 
arī mazāks satraukums par uzrādīto rezultātu. 
Kristaps, šķiet, līdz galam pirmajās divās dienās 
netika galā ar satraukumu, kas liedza uzrādīt 
labākus rezultātus: TempO kvalifikācijā – 30. vieta 
grupā.  PreO distancē divu dienu garumā rezultāti 
bija ļoti blīvi, bez nevienas kļūdas abas distances 
pieveica tikai pieci sportisti. 

Latvijas izlasē abu dienu distancēs Kristaps 
ierindojās 53. vietā. Pirmais starts Kristapam nesa 
ne tik labus rezultātus, bet otrā dienā, samazinot 
kļūdas, beidzot pašam bija gandarījums par 
sniegumu distancē. 

Sacensību pēdējā diena – komandu stafetes. 
Latvijas izlases komandā kopā ar 19 konkurentiem 
pirmais mežā devās Kristaps. Tā kā sacensībās 
visas atzīmēšanās notiek elektroniski, tad skatītāji 
savā zonā izvietotajā ekrānā rezultātus uzzina 
ātrāk kā paši sportisti. Kristapa mammas 
ieraudzītie skaitļi nemeloja – Kristaps savā etapā 
pēc portugālietes otrais veicis distanci bez kļūdām. 
Pēc otrā etapa Kristapa komandas biedrenei, veicot 
distanci bez kļūdām,  Latvija izvirzījās pirmajā 
vietā! Bez kļūdām distancē vēl tikai dāņi; norvēģi, 
čehi, angļi, poļi un spāņi - ar vienu kļūdu. Distanci 
turpinot, tomēr neiztika bez 2 kļūdām, kas Latvijas 
izlasi ierindo godpilnajā 2. vietā. 

Pasaules čempionātā no pirmās vietas 
(Norvēģija) Latvijas komandu šķīra vien 34 
sekundes, bet 3. vieta (Somija) apsteigta par 15 
sekundēm.

Apbalvošanas ceremonijā Daugavpils centrā 
tika baudīts īsts triumfa brīdis, jo šīs Latvijai ir 
vienīgās medaļas, skaitot kopā ar klasiskā 
orientēšanās skrējiena dalībniekiem.    

Saīsināti pēc Normunda Narvaiša stāstītā,
līdzjutēja, atbalsta un Kristapa tēta

NĀC UN PIEDALIES VĒL NEBIJUŠĀ PASĀKUMĀ!
SPORTA SENIORU DIENA - 2018 TĒRVETES NOVADĀ

Vieta: Pie Augstkalnes vidusskolas 
Laiks: 7. oktobrī no pulksten 10.00.–12.00.
Dalībnieki. Visi, kas atbalsta devīzi ,,Sporto un esi vesels jebkurā vecumā!”
Senioru sporta dienas uzdevumi: Veicināt senioru un citu interesentu sporta aktivitātes Tērvetes 
novadā nūjojot vai pastaigājoties jaukā draugu, kolēģu sabiedrībā, baudot krāsaino rudens noskaņu. 
Pasākuma norise: Visi kopīgi nūjosim vai izstaigāsim 4 km garu distanci, ar trim kontroles 
punktiem. Kontroles punktos komandai, kura sastāv no 2–3 dalībniekiem, būs jāatbild uz 
jautājumiem, kas saistīti ar Tērvetes novada pagastu vēsturi, kultūru, sportu.
Pirmais punkts AUGSTKALNE (atbildēsim uz jautājumiem, kas būs saistīti ar Augstkalnes pagasta 
vēsturi, kultūru, sportu), otrais punkts BUKAIŠI (jautājumi par Bukaišu vēsturi, kultūru, sportu), 
trešais punkts – TĒRVETE (jautājumi par Tērvetes pagasta vēsturi, kultūru, sportu).
Gaidīts ir ikviens, kas vēlās doties lēnā pastaigā pa Augstkalnes pagasta teritoriju!

UZ TIKŠANOS RUDENĪGI KRĀSAINĀ NOSKAŅĀ!

21. SEPTEMBRĪ 
TĒRVETES NOVADA SKOLĀS

 

OLIMPISKĀ DIENA 
TĒMA - “IEPAZĪSTI TENISU!”

Pl. 10.00 dienu sāksim ar rīta 
vingrošanu vienlaicīgi kopā ar 

citiem – pasākumam pieteiktajiem 
145 000 dalībniekiem no 95 Latvijas 

pašvaldībām.
Rīta vingrošanas mērķis ir 

dalībniekus pamodināt un sagatavot 
turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī 

atgādināt par pareizi veiktu rīta 
vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas 

sastāvdaļu.
Dienas turpinājumā – daudzveidīgas 
sportiskas aktivitātes, kas saistītas ar 

tenisu.
Ikvienam būs iespēja piedalīties 

zīmējumu konkursā 
“Mana tenisa zvaigzne!”

SPORTA PASĀKUMU PLĀNS SEPTEMBRIM
14.-16. septembris
Paņevežos
Starptautiskas handbola sacensības Lietuvā 
Piedalās Tērvetes novada komanda
17. – 23. septembris
Annas Brigaderes pamatskolā un Augstkalnes 
vidusskolā
BE ACTIVE Eiropas sporta nedēļa Tērvetes novadā
21. septembris pl. 10.00
Annas Brigaderes pamatskolā un Augstkalnes 
vidusskolā Olimpiskā diena

23. septembris pl. 12.00
Augstkalnes vidusskolā
Skrējiens ,,Apkārt Augstkalnes ezeram”
25. septembrī pl. 11.00
Augstkalnē
Auces, Dobeles un Tērvetes novadu izglītības 
iestāžu sacensības Rudens krosā
7. oktobrī pl. 10.00–12.00
Augstkalnes vidusskolā
Sporta senioru diena - 2018 Tērvetes novadā

Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja


