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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Sirsnīgi sveicam ikvienu, 
lielu un mazu, oktobra mēneša 

jubilāru Tērvetes novadā!

Īpaši suminām tos jubilārus, 
kas rudens krāsainākajā 

mēnesī sagaida nozīmīgu
gadskārtu savā dzīvē!

Tērvetes novada dome

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl ir projām laist.

Aicinām izvirzīt 
pretendentus 
apbalvojumu 
saņemšanai

Tuvojas Latvijas valsts 100. dzimšanas diena! 
Lai gan simtgades svinības notika visa gada 
garumā, Valsts dzimšanas diena – 18. novembris, 
ir šo svētku kulminācija!

Turpinot tradīciju, arī šogad  Valsts svētku 
priekšvakarā Tērvetes novada dome vēlas sveikt 
savus iedzīvotājus, kas ar savu devumu darījuši 
godu novadam, rūpējušies par tā attīstību un 
atpazīstamību, veidojuši mūsu pašvaldību par 
vietu, kuru mēs mīlam un kurā dzīvojam!

Tērvetes novada pašvaldība aicina iedzīvo
tājus, iestāžu vadītājus, uzņēmējdarbības 
veicējus, darba kolektīvus pieteikt pretendentus 
uz pašvaldības apbalvojumiem. 

Apbalvošanas pasākuma mērķis:
Novērtēt un godināt personu ieguldījumu 

Tērvetes novada attīstībā, sumināt par nozīmīgu 
darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā 
sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā 
arī nopelnus citās novadam nozīmīgās darbības 
jomās.

Apbalvošanas komisija aicina līdz 2018. gada 
17. oktobrim izvirzīt pretendentus apbalvojumu 
piešķiršanai un ierosinājumus iesniegt pagastu 
pārvaldēs vai novada domes sekretārei

Papildu informāciju un iesnieguma veidlapu 
var saņemt pie pagastu pārvalžu vadītājiem, kā arī 
novada mājaslapā www.tervetesnov.lv (pašvaldība/
dokumenti/nolikumi/Tērvetes novada domes 
apbalvojumi) vai pa tālr. 29284561.  

Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāja 
Sandra Latiša

Noslēgušās 13. Saeimas vēlēšanas
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Latvijā 

valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Viens no 
veidiem, kā tauta var īstenot savu varu, ir brīvas un 
demokrātiskas vēlēšanas.

Kopš valsts neatkarības atjaunošanas 1990.gadā 
Latvijā ir notikušas septiņas kārtējās parlamenta 
vēlēšanas – 1993., 1995., 1998., 2002., 2006., 2010. un 
2014.gadā un vienas ārkārtas parlamenta vēlēšanas – 
2011.gadā. Tāpat šajā laikā notikušas arī septiņas 
pašvaldību vēlēšanas – 1994., 1997., 2001., 2005., 2009., 
2013. un 2017.gadā.

2018. gada 6. oktobrī strādāja visi vēlēšanu iecirkņi 
Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknis ārvalstīs, papildus trīs 
vēlēšanu komisijas nodrošināja arī balsošanu Rīgas 
ieslodzījuma vietās un starptautisko operāciju rajonos 
Mali un Afganistānā.

2018. gada 7. oktobrī Centrālā vēlēšanu komisija bija 
saņēmusi visu 1078 vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu 
skaitīšanas protokolu datus par 13.  Saeimas vēlēšanās 
nobalsojušo skaitu, rezultātus sadalījumā pa kandidātu 
sarakstiem un kandidātiem.

Apkopotie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina, ka 
vēlēšanās piedalījušies 845 196 jeb 54,60% balsstiesīgo 
vēlētāju, kas ir par 4,3% mazāk nekā 12. Saeimas 
vēlēšanās. Visaugstākā vēlētāju aktivitāte bijusi Vidzemes 
vēlēšanu apgabalā – 60,96%, tai seko Kurzeme ar 55,86%, 
Zemgale ar 54,76%, Rīgas vēlēšanu apgabals ar 53,93% 
un Latgale ar 43,07% vēlētāju. Vēlēšanu iecirkņos 
ārvalstīs nobalsojuši 31 946 jeb 24,44% vēlētā

Vairāk informāciju par 13. Saeimas vēlēšanu 
rezultātiem var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas 
lapā www.cvk.lv

Tuvākās vēlēšanas: 2019. gada 25. maijs –Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas un 2021. gada 5.  jūnijs – 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti Tērvetes 
novadā

Balsstiesīgie: 2601
Nobalsojušie: 1420 (54,59%)  

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja 

Dace Vācere 

Erasmus+ projekts „EkoAktīvs” - starpskolu 
stratēģiskās partnerības projekts

Laika posmā no 2016.–2019. gadam aktīvi 
darbojas straptautiska mēroga projekts „Erasmus 
+ projekts „EkoAktīvs” – starpskolu stratēģiskās 
partnerība”. Projektā ir iesaistītas 5 skolas no 
piecām valstīm: Itālija (Sicīlija): School Circolo 
Didattico Cavour Marsala, Latvija: Annas 
Brigaderes pamatskola, Nīderlande: Primary 
school De Weijerwereld, Polija: Szkola 
Podstawowa Nr 2 im. K.K.Baczynskiego w 
Pulawach un Slovēnija: Osnovna sola Toneta 
Pavcka. Projekta koordinētājvalsts – Polija.

Projekta aktivitātes ir saistītas ar vairāku 
praktisku tēmu izzināšanu: Veselība: Es zinu, ko es 
ēdu; Ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, 
samazinot ražošanas atkritumus. Vienlaikus 
notiek ekoburtnīcas aizpildīšana – resursu (ūdens, 
elektroenerģija, gāze, degviela) patēriņš mājās un 
skolā un makulatūras vākšanas konkurss. 

Projekta pirmajā gadā starp visām dalībvalstu 
skolām tika izsludināts projekta logo konkurss.

K o n k u r s ā 
uzvarēja Annas 
Brigaderes pamat
skolas tolaik 7.
klases skolnieka 
Kristapa Elvja 
Kļaviņa veidotais 
logo. Šobrīd 
Kristaps Elvis jau 
mācās 9. klasē.

7. oktobrī četru 
projekta dalībskolu 
delegācijas ieradās 
Latvijā, Tērvetes 
novadā, lai uzzinātu, 

kā projekta aktivitātes tiek īstenotas Annas 
Brigaderes pamatskolā, lai piedalītos ar projekta 
tēmām radošajās darbnīcās un aktīvi atpūstos 
kopīgās sporta aktivitātēs.

Pirmdienas rītā Annas Brigaderes pamatskolā 
svinīgi tika atklāta projekta dalībvalstu vizīte 
Latvijā.

Ārvalstu delegācijas 32 cilvēku sastāvā pirmajā 
dienā apmeklēja arī Tērvetes novada domi, kur 
tikās ar Domes priekšsēdētāju Daci Reiniku un 
pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu, lai 
iepazītu Tērvetes novadu skaitļos un faktos, 
galvenajās darbības jomās, kultūras un sporta 
tradīcijās. Īpašu interesi viesi izrādīja par izglītības 
sistēmu Latvijā.

Eiropas kultūras 
mantojumu dienas 
ietvaros aizvadīts 
izzinošs pasākums 
Rehabilitācijas 
centrā “Tērvete”

Eiropas kultūras mantojuma dienu 2018 visā 
Latvijā apmeklējamo objektu sarakstā tika iekļauta 
arī tautā dēvētā Tērvetes sanatorijas ēka, tādēļ 15. 
septembrī ikviens interesents tika  aicināts un 
gaidīts uz tikšanos pasākumā “Ceļojums no 
vēstures līdz šodienai”.

Bija prieks gan par kuplo apmeklētāju skaitu, 
gan par to, ka ar savu klātbūtni pasākumu 
pagodināja arī Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas Valsts 
inspektors Atis Artmanis. 

Pasākumā īpašu uzmanību veltījām tieši 
sanatorijas ēkas tapšanai, tās unikalitātei, izzinājām  
uz ēkas rizalītiem no mākslīgā akmens veidoto 
ciļņu stāstus, kā autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, 
bet paši ciļņi tiek uzskatīti kā atsevišķi valsts 
nozīmes mākslas pieminekļi.  

Interesanta bija atklāsme, ka līdzās ēkas fasādes 
pusaploces izvirzījumam pirmo reizi pievērsām 
uzmanību ēkā iestrādātajām deformācijas 
kompensācijas šuvēm, kas ēkai ļautu saglabāties, ja 
to skartu zemestrīce.

Mūsu lepnums  valsts kultūras piemineklis 
“Tērvetes sanatorija’’ atrodas skaistā un veselībai 
draudzīgā vietā.

Pateicoties rehabilitācijas centra vadībai un 
darbiniekiem, mums bija iespēja atskatīties uz 
medicīnas vēsturi  un kopīgi baudīt sanatorijas 
laikā iecienīto bukstiņa putru ar čurkstinātu 
speķīti.

Savukārt ikviens interesents klātienē varēja 
iepazīt Rehabilitācijas centra “Tērvete” šodienu, 
iespējas un piedāvājumu. 

Paldies RC „Tērvete” direktoram Valdim 
Grīnvaldam, grāmatvedei Dainai Kaufmanei, 
virtuves saimniecēm un jauktajam korim „Tērvete” 
par to burvīgo atmosfēru, ko mēs kopīgi uzbūrām, 
lai pasākuma apmeklētāji ar vislielāko interesi 
saklausītu stāstu par vārda īstākajā nozīmē šo 
unikāli veidoto ēku, kas uzcelta vien 15 mēnešu 
laikā un kuru pēc tās nodošanas ekspluatācijai 
devās vērot un apbrīnot pat no ASV, Lielbritānijas, 
Vācijas, Itālijas, Polijas, Somijas un pat no Ķīnas.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināti un publicēti 
saistošie  noteikumi  Nr. 22 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu  piešķiršanas 
kārtību Tērvetes novadā”

Saistošie noteikumi nosaka apmēru, kādā 
Tērvetes novada pašvaldība piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām 
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.

Noteikumi stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.  

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

turpinājums 4. lpp. ▶

Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti
1 “Latvijas Krievu savienība” 16 1,12%
2 Jaunā konservatīvā partija 214 15,11%
3 Rīcības partija 4 0,28%

4 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 178 12,57%

5 “PROGRESĪVIE” 27 1,90%
6 “Latvijas centriskā partija” 3 0,21%
7 “LSDSP/KDS/GKL” 1 0,07%
8 No sirds Latvijai 12 0,84%
9 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 77 5,43%

10 Attīstībai/Par! 225 15,88%
11 Latvijas Reģionu Apvienība 53 3,74%
12 “Latviešu Nacionālisti” 8 0,56%
13 Jaunā VIENOTĪBA 83 5,86%
14 Par Alternatīvu 5 0,35%
15 Politiskā partija “KPV LV” 262 18,50%
16 Zaļo un Zemnieku savienība 240 16,94%



Dome informē

Domes sēde

Sēdē piedalījās visi Domes deputāti, izpilddirektors 
Māris Berlands, izglītības darba koordinatore Inita Roze, 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 
ekonomiste Sandra Latiša, nekustamā īpašuma speciāliste 
Andra Šafare.
Sēdes sākumā Domes priekšsēdētāja lūdza papildināt 
darba kārtību ar 7 jautājumiem, kā rezultātā Dome 
pieņēma lēmumus par 20 darba kārtībā iekļautajiem 
jautājumiem un diviem ziņojumiem.

ATTĪSTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJAS LINDAS MIERLAUKAS 
ZIŅOJUMS PAR TĒRVETES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2.REDAKCIJAS PROJEKTU
Pilnsabiedrības «Baltkonsults, Plānošanas eksperti 

un Anrijs Straube» sagatavotajā Tērvetes novada 
teritorijas plānojuma 2.redakcijas projektā iestrādāti  
2018. gada 10. jūlija Tērvetes novada teritorijas 
plānojuma publiskās apspriešanas sapulces laikā 
saņemtie  priekšlikumi  un institūciju atzinumi, norādot 
labojumus Protokola Nr. 2 izrakstā. 

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas 
izstrādes  procesā Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) tika lejupielādēti aktuālie 
kadastra dati, kas tika salīdzināti ar teritorijas plānojuma 
1.redakcijā izmantotajiem kadastra datiem, tā rezultātā 
tika konstatēts, ka vietām zemes vienību robežas ir 
mainījušās. Ņemot vērā aktuālo kadastra informāciju,  
teritorijas plānojuma 2. redakcijas projektā tika integrēti 
aktuālie kadastra dati.  

Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas 
izstrādes procesā tika saskaņota Tērvetes un Augstkalnes 
ciema kultūrvēsturisko pieminekļu individuālo 
aizsardzības zonu robežas ar Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldi. Zonu robežas iestrādātas teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas kartēs, to izmatošanas prasības 
iestrādātas teritorijas  izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA  ZIŅOJUMS 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBU
 14. septembrī  noslēdzās atklātais konkurss 

Nr.TND2018/16 “Vienas jaunas ugunsdzēsības 
automašīnas piegāde”, projekta INTERREG VA Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta  
“Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un 
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” 
ietvaros. Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. SIA 
“D19 Supply” iesūtīja savu piedāvājumu par 199 500 
EUR, bet lietuviešu firma UAB “Iskada” iesniedza 
piedāvājumu par 129 800 EUR, bez PVN.

Notiek iesniegto piedāvājumu atbilstības iepirkuma 
nolikuma prasībām izvērtēšana.

 10. septembrī noslēdzās iepirkums “Kokskaidu 
granulu piegāde”. Tika saņemti divu pretendentu 
piedāvājumi. SIA “Latgales Granulas” piedāvāja veikt 
piegādi par 209,90 EUR par 1piegādāto tonnu, bet SIA 
“AKVARIUS”  182,00 EUR/t, bez PVN .

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu 
komisija  atzina, ka SIA “AKVARIUS” piedāvājums ir 
atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām, tādējādi tika 
nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar minēto pretendentu. 
Granulas 230 t apjomā paredzēts piegādāt piecām 
pašvaldības katlumājām 2018./2019. gada apkures 
sezonas nodrošināšanai. 

 Veicot cenu aptauju, 12. septembrī no trim 
uzaicinātajiem pretendentiem tika saņemti 3 piedāvājumi  
“Interreg Latvijas  Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.2020. gadam projekta LLI264 
“Explore Zemgale by Bicycle”/Zemgale by Bicycle 
ietvaros.

SIA “Finger Film Production” iesniedza piedāvājumu 
par 4132,23 EUR, Biedrība “Vides Fakti” par 5600,00 
EUR, bet SIA “Vides Filmu Studija” piedāvāja darbu veikt 
par 8320,00 EUR, bez PVN. 

Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, paredzēts slēgt 
pakalpojuma līgumu ar SIA “Finger Film Production”.

Projektā paredzēts izveidot video materiālu, ieskaitot 

scenārija izstrādi, filmēšanu, video montāžu, 
apskaņošanu, tekstu tulkošanu un titru sagatavošanu. 
Video materiāls tiks izmantots, lai veicinātu tūrisma 
objektu atpazīstamību plašākā sabiedrībā un sasniegtu 
mērķa grupas aktīvos un dabas tūrisma mīļotājus, 
ģimenes ar bērniem un jauniešiem, kā arī materiāls tiks 
izmantots projekta partneru mājaslapās un sociālo tīklu 
kontos, semināros un konferencēs. 

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes 
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” septembrī 
Tērvetes pagastā atjaunoja grants seguma virskārtu 
šādiem pašvaldības grants autoceļu posmiem:

Te  7 “Meirēni  Bušas” 720 m garā posmā;
Te  67 “Dūņu Trīņi  Lakstīgalas” 1000 m posmā;
Te 21 “Kliņģeru krustojums  Klaukas”, kur laboti 

atsevišķi bojātie posmi.
 29. augustā bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmaliešu 
kapi” cirsmu izsole, jo uz objekta pārdošanas tiesību 
izsoli nebija reģistrējies un iesniedzis dokumentus 
neviens pretendents.

Šajā sakarā minētais objekts  izsludināts pārdošanai 
par novērtējuma cenu 1650 EUR.

 Septembra sākumā tika saņemti SIA “CMB” 
veiktie Tehniskās apsekošanas atzinumi SAC “Tērvete” 
galvenajam korpusam, saimniecības korpusam, ēdnīcas 
ēkai un pansionāta ēkai.

Atzinumos konstatēts, ka pēc būvju pamat
konstrukciju nolietojuma kopumā ēku stāvoklis ir 
apmierinošs ar nolietojumu 3134 % trim korpusiem, bet 
galvenajam korpusam tas sastāda 38%. 

Konstatēts, ka tehniskā stāvokļa dēļ galvenajā un 
pansionāta ēku korpusos šobrīd nav ekspluatējamas 
dažas lodžijas. Līdz neatbilstību novēršanai šobrīd ir 
norobežota izeja uz atsevišķām lodžijām. Plānots 
tuvākajā laikā izstrādāt tehnisko projektu, lai šīs 
problēmas novērstu.

PAR KOMUNĀLO, DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU UN PARĀDU 
PIEDZIŅAS KOMISIJAS DARBU

Septembrī komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi:
• Divas personas uzņemtas dzīvokļu rindā;
Divos gadījumos panākta vienošanās grafika sastādīšanai 

komunālo maksājumu parādu dzēšanai;
• Sakarā ar mācībām ārpus novada personai netiks veikts 

aprēķins par komunālajiem pakalpojumiem;
• Pamatojoties uz  iedzīvotāju  sūdzību, persona brīdināta 

par īres līguma laušanu, ja turpmāk netiks ievērotas  
sanitāri higiēniskās normas daudzdzīvokļu mājā;

•  Domes juristam nodotas trīs lietas par parādu dzēšanu 
sakarā ar personu nāvi.

TĒRVETES NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Par Tērvetes novada saistošo noteikumu 

precizēšanu 
Ar Domes lēmumu tika precizēti saistošie noteikumi 

Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā”, mainot 
dokumenta numerācijas kārtību.

Deputāti apstiprināja saistošos  noteikumus  Nr.23 
„Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  gada 1. 
februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2018. gadam””.

Par grozījumiem Tērvetes novada 
normatīvajos dokumentos

Domes sēdē tika pieņemti grozījumi noteikumos 
“Noteikumi par  grāmatvedības organizāciju un 
kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā“, grozījumi 
Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, kādā 
Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto 
mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības pedagogu darba samaksai”.

Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2. 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai

Domes deputāti lēma nodot publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai Tērvetes novada teritorijas 

plānojuma 2. redakciju, nosakot publiskās apspriešanas 
termiņu trīs nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc 
paziņojuma par teritorijas plānojuma publisko 
apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmes 
publicēšanas teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS), pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Laikam līdzi” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tervetesnovads.lv. Par lēmuma izpildi nosakot atbildīgo 
– Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindu 
Mierlauku.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Dome pieņēma lēmumu – Anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu adresē „Lielružēni”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads.

Par nekustamiem īpašumiem
Dome precizēja Tērvetes novada domes 2018. gada 

31. maija sēdes lēmuma Nr. 39 „Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Ciedras” 
sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 
lemjošās daļas 2.1.punktu, nosakot, ka paliekošajai 
zemes vienībai tiek atstāts iepriekšējais nosaukums un 
adrese “Ciedras”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un 
visā tās platībā (5,6 ha) tiek noteikts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Ar lēmumu no nekustamā īpašuma „Čiekuri”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads tika atdalīta, zemes 
vienība, tai piešķirot jaunu nosaukumu „Mežmalas”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 
(1,89 ha) tika noteikts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Sēdē tika pieņemts lēmums par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Brieži”  
sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa 
piešķiršanu.

Dome ar lēmumu atsavināja Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 
īpašumu Nr. 73, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4500,00 EUR. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu

Deputāti apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Tērvetes novadā par nešķiroto 
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu – 8,57 EUR par vienu kubikmetru, bez PVN. 
Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi vienlaikus atzina par 
spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2017. gada 07. 
decembra sēdes 1. paragrāfa lēmumu “Par grozījumiem 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”.

Par jaunas štata vietas izveidošanu
Domes sēdē tika veikti grozījumu 2017. gada 28. 

decembra  domes sēdē apstiprinātajā Tērvetes novada 
pašvaldības iestāžu darbinieku štatu sarakstā, nosakot ar  
2018. gada 1. oktobri Tērvetes novada domes 
administrācijā izveidot jaunu štata vietu “Iekšējais 
auditors” uz 1 slodzi, nosakot algas likmi  800 euro 
mēnesī.

Ar 2018. gada 1. oktobri tiek izveidota Annas 
Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupā “Sprīdītis” 
jauna štata vieta “Skolotāja palīgs” – 0,5 likmes mēnesī, 
nepieciešamo finansējumu rodot no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

Par izglītību
• Deputāti apstiprināja Tērvetes novada izglītības 

iestāžu 1.4. klašu skolēnu ēdināšanai   piešķirtos valsts 
budžeta līdzekļus 1.42 euro dienā vienam izglītojamajam 
ar 2018. gada 1. septembri sadalījumu: 1.00 euro novirzīt 
pusdienu izmaksu segšanai (t.sk. 0.70 euro pārtikas 
produktu iegādes vidējās izmaksas); 0.42 euro novirzīt 
papildpusdienu izmaksu segšanai (t. sk 0.35 euro 
pārtikas produktu iegādes vidējās izmaksas) un atzina 
par spēku zaudējušu Tērvetes novada domes 2016. gada 
28. janvāra lēmumu „Par skolēnu ēdināšanai paredzēto 
valsts budžeta līdzekļu sadalījumu”.

• Ar 2018. gada 1. septembri Dome noteica 
pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas izglīto bērnus no 
1,5 gadu vecuma, zemāko mēneša darba algas likmi 710 
EUR apmērā, nepieciešamo finansējuma palielinājumu 
no EUR 680 uz EUR 710 rodot no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Ar 2018. gada 1. septembri Dome noteica  

pašvaldības algotajiem pedagogiem, kas īsteno interešu 
izglītības programmas un nodrošina pagarināto dienas 
grupu nodarbības, zemāko mēneša darba algas likmi 710 
EUR apmērā, nepieciešamo finansējuma palielinājumu 
no Euro 680 uz Euro 710 rodot no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītājiem sekojošas likmes un darba 
algas likmes: Augstkalnes vidusskolas direktors 
(Izglītojamo skaits 197) vienu likmi ar zemāko mēneša 
algas likmi 1050 euro, Annas Brigaderes pamatskolas 
direktors (zglītojamo skaits 162) vienu likmi ar zemāko 
mēneša algas likmi 1050 euro. 

• Dome apstiprināja Valsts piešķirto mērķdotācijas 
plānu Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 
2018. gada septembrim – decembrim (4 mēneši).

• Sākot ar 2018. gada 1. septembri tika apstiprinātas 
viena izglītojamā izmaksas Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs saskaņā ar grāmatvedības izstrādāto 
izdevumu tāmi: Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas 
izglītības grupu “Zvaniņi” – 84,60 EUR mēnesī;  Annas 
Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu 
„Sprīdītis” – 107,50 EUR mēnesī.

• Ar 2018. gada 1. septembri tika noteikta  
pašvaldības sociālajam pedagogam zemākā mēneša 
darba algas likmi 710 EUR apmērā, nepieciešamo 
finansējuma palielinājumu no Euro 680 uz Euro 710 
rodot no pašvaldības budžeta līdzekļiem  struktūrvienībā 
„Citai Izglītībai”.

• Ar 2018. gada 1. septembri noteikta skolu direktora 
vietniekiem, kas finansējumu saņem no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem,   tika noteikta zemākā mēneša darba 
algas likme 840 EUR apmērā – Annas Brigaderes 
pamatskolai – 0,32 likmei. Finansējumu lēmuma 
īstenošanai lemts rast no izglītības iestādei 2018. gada 
budžetā paredzētajiem pašvaldības līdzekļiem pedagogu 
atalgojumam.

2018. GADA 4. OKTOBRĪ TIKA SASAUKTA TĒRVETES 
NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Deputāti darba kārtībā apstiprināja 5 jautājumus.
• Sēdē apstiprinot Tērvetes novada domes 

noteikumus “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba 
samaksai Tērvetes novadā”, deputāti atzina par spēku 
zaudējušiem 2016. gada 25. augusta Tērvetes novada 
domes noteikumus ”Kārtība, kādā Tērvetes novada 
pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 
darba samaksai”.

• Sēdē tika precizēts Tērvetes novada  domes 2018. 
gada 27. septembra  lēmums   “Par Valsts mērķdotācijas 
sadalījumu izglītības iestādēm”, apstiprinot  plānoto 
Valsts piešķiramo mērķdotāciju apjomu Tērvetes novada 
izglītības iestāžu pedagogu algām 2018. gada septembrim 
– decembrim, kas paredz valsts piešķirtā finansējuma 
sadalījumu katrai izglītības iestādei – Vispārizglītojošo 
pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 
īstenošanai un pedagogu kvalitātes pakāpju piemaksai, 
pirmsskolas izglītības programmu bērniem no piecu 
gadu vecuma īstenošanai, interešu izglītības programmu 
īstenošanai un tarifikācijās neatspoguļoto finansējumu. 
Valsts mērķdotācijas apmērs Tērvetes novada izglītības 
iestāžu pedagogu atalgojumam par iepriekšminēto laika 
posmu kopsummā ir 167 840 EUR.

• Domes sēdē tika precizēts Tērvetes novada 
Attīstības programmas projekts atbilstoši publiskās 
apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un 
Zemgales plānošanas reģiona atzinumam. 

• Deputāti pieņēma lēmumu – Nodot atkārtotai 
publiskajai apspriešanai precizēto Tērvetes novada 
Attīstības programmas projektu, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu  trīs nedēļas, sākot ar sesto darba 
dienu pēc paziņojuma par Attīstības programmas 
projekta publisko apspriešanu teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

• Sēdē Augstkalnes pagasta pārvaldei tika dota 
atļauja ar 2018. gada 8. oktobri organizēt angļu valodas 
pulciņu Augstkalnes pagastā, nosakot angļu valodas 
pulciņa vadītāja slodzi un atalgojumu, kas rodams no 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem Augstkalnes pagasta 
pārvaldei.    

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Paziņojums par teritorijas plānojuma 
2.redakcijas un precizētās attīstības 
programmas projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 27. septembra Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 
16 publiskai apspriešanai tiek nodota Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2. 
redakcija. Publiskās apspriešanas laikā būs iespējams iepazīties arī ar Tērvetes 
novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam precizēto projektu.

Publiskā apspriešana notiks no š. g. 15.10.2018. līdz 5.11.2018., publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 18.10.2018. plkst. 11:30 Tērvetes novada domē, 
Zelmeņos.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 5. novembrim Tērvetes novada 
domē,  Zelmeņos, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV3730, vai arī sūtot 
elektroniski: tervetesnd@tervetesnd.lv.

Ar teritorijas plānojumu un attīstības programmu var iepazīties Tērvetes 
novada domē tās darba laikā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās 
no plkst. 8:00–16:30, piektdienās no plkst. 8:00–14:30, vai interneta vietnē 
www. tervetesnovads.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.

Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Linda Mierlauka Būvvaldes vadītāja

2018. gada 27. septembrī tika sasaukta 
Tērvetes novada domes kārtējā sēde

Latvijas ainavu dārgumu sarakstā arī Tērvetes parka 
ainava ar pilskalnu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas 
reģioniem ir izveidojusi ceļojošu izstādi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, 
šodien, rīt”.

Izstāde ir stāsts par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas, iesaistot 
sabiedrību, izraudzīti jau pērnajā gadā. Izstādē ir iekļautas mums visiem 
nozīmīgo Latvijas ainavu fotogrāfijas, kas uzņemtas valsts jubilejas gada 
maijā, kā arī vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju un LNB krājumiem. 
Katru Latvijas reģionu izstādē raksturo 10 ainavu dārgumi, kas vispirms 
aplūkojami reģionālajās izstādēs.  

Zemgalē, kā pirmajā no pieciem reģioniem, minētā izstāde tika 
atklāta 5. septembrī Jelgavas pils Sudraba zālē. Izstādes atklāšanā 
piedalījās Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.

Ainavu izvēle tika noskaidrota sabiedrības balsojuma un Ainavu 
ekspertu padomes vērtējuma rezultātā.

Vienlaikus pasākumā risinājās arī plaša diskusija par Zemgales 
ainavu vērtību un nozīmi mūsu dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu 
Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu.

Lepojamies, ka  Tērvetes parka ainava ar pilskalnu arī ir iekļauta 
Latvijas ainavu dārgumu sarakstā.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstādes atklāšana

Informējam iedzīvotājus!
Latvijas valsts ceļi 2018. gada 21. septembrī ir 

izsludinājuši iepirkumu Valsts reģionālā autoceļa P95 
Jelgava  Tērvete  Lietuvas robeža (Žagare) posma km 
28,36 – 43,55 segas pārbūvei. 

Pārbūves rezultātā ceļa posms no Tērvetes līdz 
Žagarei būs asfaltēts.

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika



Šo dienu klāt pie citiem mīļiem 
mirkļiem likšu…

Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība, jo liktenis tik atbildīgu un arī smagu darbu uztic vien garā 
stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem, kas ir spējīgi būt par iedvesmas avotu. Skolotāju 
grūtākais uzdevums ir palīdzēt skolēniem atrast atbildes uz viņu zinātkāro prātu jautājumiem un reizē 
palīdzēt rast drošu pamatu visai viņu tālākajai dzīvei.

Par pedagogu dvēseles stiprumu, veicot šo atbildīgo un nozīmīgo darbu, par iekšējo spēku un 
gaišajām domām, par spēju saskatīt gaišo arī rūpju pilnajā ikdienā 5. oktobrī Tērvetes novada dome teica 
sirsnīgu paldies Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas pedagogiem.

Bija patiess prieks, ka Annas Brigaderes pamatskolas atjaunotajā aktu zālē vienkopus tikās Domes un 
pagastu pārvalžu vadītāji, pedagogi un skolu tehniskie darbinieki. Daudziem prieku sagādāja 
atkalredzēšanās ar saviem bijušajiem darba kolēģiem, kas ikdienu vairs nevada skolā, bet sirdīs joprojām 
ar to ir cieši saistīti.  

Ikvienu klātesošo mīļi un sirsnīgi sveica 
dziedošās māsas Legzdiņas, kas visus spēja vienot 
gan dejā, gan dziesmā.

Mīļie pedagogi! Lai Jums pietiek spēka un 
dvēseles stipruma! Lai Jūsu ikdienas darba 
gandarījums ir – bērnu mīlestība!  

Skolotāju profesionālajos svētkos Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  
vairākiem pedagogiem pasniedza Tērvetes novada 
domes PATEICĪBAS par ilggadēju un profesionālu 
darbu mūsu novada izglītības iestādēs, jo, veicot šo 
atbildīgo darbu, izglītībā nenogurstoši aizvadīti 
15, 20, 30, 35, 40 un 45 skaisti darba gadi. 

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Izglītības iestādes mācību gadu 
tradicionāli sāk ar Drošības dienām

Katrs jaunais mācību gads ikvienā skolā sākas 
ar adaptācijas laiku, kā ietvaros tiek organizētas 
Drošības dienas, kurās skolēni tiek instruēti par 
drošības noteikumiem skolā, uz ceļa, par 
noteikumiem skolēnu autobusos un pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Skolās notiek 
evakuācijas mācības un pirmās palīdzības 
nodarbības.

2018./2019. mācību gada Drošības dienas gan 
Augstkalnes vidusskolā, gan Annas Brigaderes 
pamatskolā un arī pirmsskolu grupās tika 
organizētas Interreg V – A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. 
gadam projekta “Safe borderlands”, nr. LLI302 
ietvaros.

Par sadarbību Drošības dienas organizēšanā 
liels paldies Tērvetes ugunsdzēsēju komandas 
vadītājam Modrim Vazdiķim, Pirmās palīdzības 
instruktorei Sarmītei Lucaus, Valsts policijas 
nepilngadīgo lietu vecākai inspektorei Inai 
Romanovai un Tērvetes pašvaldības policijas 
priekšniekam Jānim Kozuliņam un vecākajam 
inspektoram Ērikam Zandersonam. Vislielākais 
paldies projekta „Safe borderlands” vadītājai 
Sandrai Latišai gan par sadarbību ar speciālistiem, 
gan sarūpētajiem skolu jauniešiem drošību 
garantējošajiem prezentmateriāliem.   

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Noteikumu ievērošana – mūsu kopīgā atbildība!
Cienījamie skolēnu vecāki!
Vēlamies atgādināt, ka 2014. gada 11.februārī ir 

izdots Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra 
Berlanda rīkojums Nr.15/61.2, ar kuru ir apstiprināti 
„Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā”.

Skolēni ar šiem noteikumiem ir iepazīstināti 
izglītības iestādēs, savukārt Jūs aicinām šos 
noteikumus pārrunāt ar saviem bērniem arī 
ģimenes lokā. 

Vienlaikus atgādinām, ka autobusa šoferis 
visupirms atbild par transporta līdzekļa vadīšanu un 
satiksmes noteikumu ievērošanu, tādēļ par savu 
uzvedību autobusā galvenokārt ir atbildīgs skolēns.

Aicinām visiem kopā būt ieinteresēti atbildīgiem 
par to, lai kāda atsevišķa skolēna nepārdomātā 
uzvedība neapdraudētu drošību uz ceļa!

     

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā
1. Skolēnu autobuss kursē saskaņā ar apstiprināto 

autobusa maršrutu un grafiku.
2. Stundām beidzoties, skolēni gaida autobusu 

skolas pagalmā vai skolas iekšējās kārtības noteikumos 
noteiktā vietā. Par skolēnu drošību un kārtību rūpējas 
dežurējošais pedagogs vai pagarinātās dienas grupas 
pedagogs.

3. Pirmsskolas bērnus uz izglītības iestādi un no 
izglītības iestādes pavada vecāks vai vecāka 
uzticamības persona.

4. Brauciena laikā jāievēro kārtības un drošības 
noteikumi:

• aizliegts staigāt vai skraidīt pa autobusa salonu;
• aizliegts novērst šofera uzmanību ar klaigāšanu, 

trokšņošanu;
• aizliegts bojāt un piegružot autobusa salonu.
5. Autobusa šofera rīkojumi un aizrādījumi 

saistoši visiem pasažieriem.
6. Izkāpjot no autobusa vai sagaidot autobusu 

pieturā vai maršrutā citā noteiktā vietā, jāievēro 
satiksmes un drošības noteikumi:

• nedrīkst skraidīt pa autoceļa braucamo daļu;
• nedrīkst stāvēt uz ceļa braucamās daļas;
• izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam 

pirms autobuss ir izbraucis no pieturas vietas;
• pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā 

nav braucošs autotransports.
7. Autobusa vadītājam ir tiesības izvērtēt situāciju 

autobusā, atsevišķos gadījumos apturēt autobusu. 
Nepieciešamības gadījumā autobusa vadītājam ir 
tiesības izsaukt vecākus vai policiju un ziņot 
pašvaldības vadībai par notikušo. Autobuss turpina 
maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas.

Domes izpilddirektors Māris Berlands
Atgādinām, ka Skolēnu autobusos ir jāievēro 

visi transportlīdzekļiem paredzētie noteikumi – 
pasažieriem ir jāpiesprādzējas!  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

2018./2019. mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiki

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināti 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 763 „Noteikumi 
par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru 
sākuma un beigu laiku”
1. Noteikumi nosaka 2018./2019. mācību gada un 
mācību semestru sākuma un beigu laiku tām 
vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno 
vispārējās pamatizglītības programmas un 
vispārējās vidējās izglītības programmas.
2. Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.
3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem 
mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.
4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. 
gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 
14. jūnijā.
5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. 
gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 
21. jūnijā.
6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no 
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads 
beidzas 2019. gada 31. maijā.
7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. 
septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:
7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases 

izglītojamiem – no 2019. gada 7. 
janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;

7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2019. 
gada 7. janvāra līdz 2019. gada 14. 
jūnijam;

7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2019. 
gada 7. janvāra līdz 2019. gada 21. 
jūnijam.

8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
8.1. rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra 
līdz 2018. gada 26. oktobrim;
8.2. ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. 
decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases 
izglītojamiem – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. 
gada 15. martam;
8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem 
– no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 22. 
martam;
8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. 
klases izglītojamiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 
2019. gada 30. augustam.
9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par 
vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases 
izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā 
semestrī.
10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas 
situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru 
izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) 
nav iespējams nodrošināt mācību procesu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības 
iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās 
situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par 
mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. 
klases izglītojamiem.  

Ministru prezidents Māris Kučinskis 
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Izglītība

Aizrautīgs darbs kopā ar Pirmās palīdzības instruktori

Prāta un veiklības pārbaude

Iespējami - darbs ar jaunajiem ugunsdzēsējiem

Drošībai - atstarojošās rokassprādzes

Katram klases kolektīvam - 
Drošības kalendārs 2019. gadam

Kolektīvu vienotības pārbaude

Ko nozīmē būt ugunsdzēsējam

Aizvadīta BE AKTIV 
nedēļa Tērvetes 
novada skolās

Laikā no 17.–21. septembrim Tērvetes 
novada skolās tika aizvadīta BE AKTIV 
nedēļa, kā mērķis ir mainīt iedzīvotāju 
paradumus un aicināt būt fiziski 
aktīvākiem.

Katru nedēļas darba dienu klašu 
kolektīvi tika aicināti būt aktīviem un 
fotogrāfijās fiksēt fiziskās aktivitātes, kas 
veicina aktīvu dzīves veidu.  

Paldies ikvienam skolu klašu 
kolektīvam, kas aktīvi atbalstīja šo 
iniciatīvu! 

Īpašs prieks par Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 
„Zvaniņi” mazuļiem, kas ļoti aktīvi 
iesaistījās veselīga dzīvesveida aktivitāšu 
popularizēšanā katru nedēļas dienu!

Paldies Augstkalnes vidusskolas 
jauniešiem Endijam Šnepstam, Oto un 
Pēterim Ludvigiem, arī anonīmajiem 
skolēniem, kas ļoti atbildīgi sazinājās ar 
vērtēšanas komisiju, nosūtot savas klases 
kolektīva fotogrāfijas. Paldies arī klašu 
audzinātājiem par aktīvo saziņu! 

Fizisko aktivitāšu nedēļa noslēdzās ar 
Olimpisko dienu, kurā iesaistījās visi skolu 
jaunieši un pirmsskolas grupas, un 
Skrējienu apkārt Augstkalnes ezeram.

Šobrīd fotogrāfijas un skrējiena 
rezultāti ir apkopoti, lai rezumētu un 
apbalvotu veiksmīgākos klašu kolektīvus.

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore



11.oktobrī pl.18.00
Bukaišu tautas namā
 „Bille”  kinofilma visai ģimenei pēc Vizmas 
Belševicas darba “Bille” motīviem 
Ieejas maksa – 2,- eiro

11. oktobrī pl. 20.00
Tērvetes novada kultūras namā 
Godinot Ādolfu Alunānu tieši viņa 170. 
dzimšanas dienā, amatierteātri visā Latvijā tika 
aicināti spēlēt dramaturga lugas.
Tērvetes amatierteātris piedāvā Ādolfa Alunāna 
lugas „ Skolotāja tupeles” iestudējumu.
Ieeja- bez maksas

12. oktobrī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā 
Radošās apvienības „Teātris un Es” izrāde 
bērniem „Mana dzimšanas diena”
Ieejas maksa- 2,- eiro

19.oktobrī pl.18.00
Tērvetes novada kultūras namā
„Bille” – kinofilma visai ģimenei pēc Vizmas 
Belševicas darba “Bille” motīviem 
Ieejas maksa – 2,- eiro

26. oktobrī  pl.19.00
Bukaišu tautas namā 
Augstkalnes amatierteātra izrāde Aivars Banka, 
“Meitiņa”
Ieeja – bez maksas

1.Novembrī  pl.18.00
Bukaišu tautas namā
Latvijas simtgades filmu cikla dokumentālā filma 
“Laika tilti”

“Laika tilti” ir stāsti par Baltijas dokumentālo kino 
un tā režisoriem – personībām 20. gadsimta 60. 
gados un šodien. Kaut arī viņi reiz strādāja 
padomju cenzūras apstākļos, tomēr spēja parādīt 
savu laikmetu ar dokumentālā kino palīdzību, 
meklējot atbildes uz mūžīgajiem jautājumiem.
Ieejas maksa – 2,- eiro

GATAVOJAMIES!

14. novembrī amatierteātris „Trīne” piedalās 
Ādolfa Alunāna dienu festivālā „No aktiera nāk 
joki” Jelgavā.

KULTŪRAS AFIŠA
15.novembrī pl.19.00 Bukaišu tautas namā 
Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Tēvzemes 
daudzinājums” kopā ar folkloras kopu “Ceļteka” 
(Tērvete) un “Laiva” (Rīga).
16. novembrī Tērvetes novada kultūras namā 
Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai 
veltīts sarīkojums, kura ietvaros notiks svinīga 
Tērvetes novada represēto  tikšanās Tērvetes 
novada domē, novada cilvēku godināšana, svētku 
koncerts ar Tērvetes novada pašdarbības 
kolektīvu piedalīšanos. Svētku balle kopā ar 
grupu„Tērvete”. Ieeja- bez maksas.
Šogad īpaši gaidām atsaucīgās saimnieces, lai 
valsts simtgades pasākumu tradicionāli kuplinātu 
ar svētku kūkām. Radošajam lidojumam šī gada 
tēma „Rakstu rakstiem Tēvu zeme”. Pieteikties pa 
tel. 29330689 (Tērvetes novada kultūras nams).
17. novembrī pl. 19.00 Augstkalnes vidusskolas 
zālē Augstkalnes amatierteātra izrāde A. Banka, 
„Meitiņa”.
Ieeja – bez maksas

AICINĀM ATSAUKTIES NOVADA 
IEDZĪVOTĀJUS, KURU ĪPAŠUMĀ IR 

GLEZNAS, GRAFIKAS VAI CITI MĀKSLAS 
DARBI, KUROS ATTAINOTA TĒRVETE, 

TĒRVETES NOVADS.
Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kurās attēlots 
Tērvetes novads senā pagātnē.
Līdz 25.OKTOBRIM darbus gaidīsim Tērvetes 
novada kultūras namā. Ja nepieciešams, 
aizbrauksim darbiem pakaļ. 
Pieteikties pa tel. 29330689 .

23.novembrī pl.18.00 Bukaišu tautas namā  
Latvijas animācijas filmu klasiķes Rozes Stiebras 
animācijas filma ģimenei – “Saule brauca debesīs”. 
Ieejas maksa – 2,- eiro 

Augstkalnes amatierteātris ar A. Bankas lugas 
„Meitiņa” iestudējumu dodas viesizrādēs 10.11. 
uz Lielauci (Auces novads), 24.11. uz Valli 
(Vecumnieku novads) 

Sekojiet informācijai par kultūras norisēm 
novadā – www.tervetesnovads.lv un pie 
informācijas stendiem. Precīzāka informācija pa 
tel. 2229330689 (Tērvetes novada kultūras nama 
direktors Viktors Strapcāns) 

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore

Kultūra

Sports

TĒRVETES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU UN 
PULCIŅU JAUNĀ DARBA SEZONA SĀKUSIES!

TĒRVETES PAGASTĀ
Tērvetes novada kultūras namā

Jauktais koris „Tērvete” 
(vad. Dace Reinika) – otrdienās pl. 19:00
Jauniešu d/k  „Avots” 
(vad. Monta Bērziņa) – piektdienās pl. 19:30. 
Vidējās paaudzes d/k „Avots”
(vad. Ligita Urbele) – trešdienās pl. 20:00 
Amatierteātris „Trīne” (vad. Dzintra Zimaiša ) 
– otrdienās, ceturtdienās pl. 19:00. 
Folkloras kopa “Ceļteka” (vad. Anda Ābele ) 
– info par mēģinājumu grafiku pa tel. 26413219
Sporta dejas (bērniem) (vad. Sanda Biteriņa) 
– trešdienās pl. 18:00 (no 47 g.v.), 
19:00 (no 8 g.v.)
Tālr. informācijai- 29330689 (Tērvetes novada 
KN direktors Viktors Strapcāns)

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās (Kroņaucē)
Floristikas pulciņš 
(vad. Antra Priede) – trešdienās pl. 18:00. 
Angļu valodas pulciņš 
(vad. Rita Glūzda) – ceturtdienās pl. 18:00. 
Pirmā nodarbība 11. oktobrī.

Annas Brigaderes pamatskolas zālē
Cigun nodarbības (vad. Signe Kuplā) – 
pirmdienās plkst.18:30  
Tālr. informācijai – 22443406 
(Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace 
Vācere)

AUGSTKALNES PAGASTĀ
Augstkalnes vidusskolā

Amatierteātris (vad. Ingrīda Samohvalova) 
– pirmdienās, ceturtdienās pl. 17:30   
Angļu valodas pulciņš (vad. Nadeem Zia) – 
nodarbības notiek  internāta ēkā otrdien, 
trešdien plkst.18:00 
Etnogrāfiskās, tautiskās un ritmiskās 
rotaļdejas 3–6 g.v. bērniem „Dancītis” 
(vad. Rudīte Dude) – nodarbības notiek ēkā 
„Zvaniņi”, pirmdienās un ceturtdienās pl. 17:00
Ritmika un vingrošana pieaugušajiem 
(vad. Rudīte Dude) – nodarbības notiek ēkā 
„Zvaniņi”, pirmdienās un ceturtdienās pl. 18:30
Tālr. informācijai – 29456822 
(Augstkalnes pagasta kultūras darba 
organizatore Ingrīda Samohvalova)

BUKAIŠU PAGASTĀ
Bukaišu pagasta tautas namā

Senioru deju kolektīvs „Vārpa” 
(vad. Liāna Kozlovska) – svētdienās pl. 17:00
Vides pulciņš 
(vad. Skaidrīte Urbāne) – trešdienās 10:00
Teātra pulciņš 
(vad. Zane Grīsle) – trešdienās pl. 19:00. 
Tālr. informācijai – 29101952 (Bukaišu pagasta 
kultūras pasākumu organizatore Zane Grīsle) 

Ikviens kolektīvs un pulciņš aicina jaunus 
dalībniekus!

Lai radoša un darbīga sezona!

Izskanējušas Dzejas dienas 
„Es sirdi iestādīšu ceļa malā…”

„Kas man ir dzeja? Tagad zinu. Atbrīvošanās 
no sabiezējušām asinīm, kuras apdraud manu 
veselo saprātu un dzīvi…

Man ir regulāri jāattīrās un es to daru caur 
dzeju. Reizēm zemapziņa strādā manī mana prāta 
vietā, virknē domas, sajūtas un vārdus – lūdzas, 
noliedz un aicina. Mana dzeja esmu es pati. Kāda 
nu esmu...” Šie Intas Tuzas vārdi par sevi un savu 
dzeju skanēja 26.septembra pēcpusdienā 
Augstkalnes vidusskolā, kur Tērvetes novada 

bibliotēkas kopā ar Augstkalnes vidusskolu 
organizēja dzejas dienu pasākumu. Inta ir no 
Vadakstes. Dzeju raksta samērā neilgi – pēdējos 10 
gadus. Viņa 30 gadus strādājusi skolā par latviešu 
valodas skolotāju, kā arī bijusi bibliogrāfe Dobeles 
novada centrālajā bibliotēkā. Folkloriste. Intas 
dzeju runāja Augstkalnes vidusskolas 5. klases 
skolēni. Kā atzina Inta, viņa pirmo reizi dzirdēja 
savas vārsmas citu izpildījumā. 

Autores lasījumā dzirdējām dzeju par baltiem, 
zemgaļu spītu un lepnumu, arī dabas tēlojumus un 
intīmākus pārdzīvojumus. Inta ir arī ļoti savdabīga 
stāstniece. Klausījāmies jautro stāstu par Auces 
puses saimnieka braucienu uz pilsētu pirmskara 
Latvijā un  pašas Intas piedzīvoto Briselē. 

Klausītājus saviļņoja Annas Brigaderes 
pamatskolas skolnieces Alīnas Pčolkas atskaņotie 
flautas solo. Ļoti talantīga jauniete!

Pasākuma noslēgumā pie tējas tases klausītāji 
apmainījās domām par dzirdēto. Liels paldies Intai 
par dzeju un Alīnai par muzikālo izpildījumu!  

Dzintra Punka,
Augstkalnes pagasta bibliotekāre

Tērvetē ceļu pie lasītājiem sāk tikko 
izdota bērnu dzejas grāmatiņa

Š.g. 21. septembrī Tērvetes novada kultūras 
namā vakars tika pavadīts kopā ar ģimenēm un 
viņu bērniem. Svinējām dzejnieka Normunda 
Beļska grāmatiņas “Vectētiņa brīnumu lāde” 
atklāšanas svētkus! 

Grāmatas autors Normunds Beļskis neslēpa 
savu prieku, ka tieši Tērvetē jau notiek viņa otrās 
dzejoļu grāmatas atklāšanas svētki.

Paldies solistei Endijai Rezgalei un 
komponistam Mārim Lasmanim, kas bērnu 
dzejolīšus ietērpa mūzikas skaņās. 

Sirsnīgs paldies Latvijas bērnu fondam un tā 
prezidentam Andrim Bērziņam, kas sarūpēja 
mūsu bērniem šos svētkus! Vienlaikus arī 
patīkamus pārsteigumus katram mazulim, kas 
apmeklēja pasākumu!  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

23. septembrī norisinājās tradicionālais 
skrējiens «Apkārt Augstkalnes ezeram» 

Kaut arī lietus un vēja radītie laika apstākļi nebija īsti piemēroti skrējienam, sportisti bija apņēmības 
pilni un gatavi startam. Jau 30 min. pirms starta sāka pietrūkt dalībnieku kartiņas. Tas liecināja, ka 
plānotās simts kartiņas jau ir izsniegtas.

Pasākumā bija ieradušies dalībnieki no Rīgas, Pokaiņiem, Tērvetes, Jelgavas, Žagares, Dobeles, 
Augstkalnes, Penkules, Ozolniekiem, Zaļeniekiem un Olaines. Tika pārstāvēti klubi, specializētās skolas 
–  Jelgavas peldēšanas skola, triatlona klubs, sporta klubs  Aguatics”, TSK ,, Sprīdītis”. Dalībnieku vidū bija 
arī viesi no Lietuvas.

Pirmie uz starta tika aicināti paši mazākie – bērni līdz 6 gadu vecumam. Šai grupai nosaukums  ir 
,,Tandēms ar pavadoni”, un distance jāveic 700 m.

Meitenēm – uzvaras lauri tika Annai Misulei  no Tērvetes, otro vietu ieguva Linda Pavlovska no 
Rīgas, bet trešo vietu izcīnīja Marta Misule no Tērvetes.

Zēniem – pirmajā vietā bija Salvis Šķirus no Jelgavas, otro vietu ieguva  Justas Pamparas, trešais bija 
Daniels Gricius (abi no Žagares, Lietuvas republika). 

Skrējiena absolūtajā vērtējumā  uzvarēja Artis Dude no Augstkalnes, bet sievietēm visātrāk distanci 
veica Kristīne Slikšāne, kura kopējā vīru konkurencē atskrēja kā piektā no visiem sacensību dalībniekiem.

Skrējiena ,,odziņa” – šogad skrējienā piedalījās 
lielākais dalībnieku skaits pēdējo piecu gadu laikā, 
kopā 126 dalībnieki. Rekordskaits arī Tandēma grupā 
– 15 dalībnieki. Tas liecina, ka esam apzinājušies 
veselīga dzīvesveida nozīmīgumu. Esam iemācījušies 
gūt gandarījumu no tā, ka ,,Es to varu”. Daži no 
dalībniekiem pirmo reizi veica tik garu distanci – 7 
km. Tā bija Viņu uzvara pār Sevi. Kādiem skrējiena 
dalībniekiem tās bija pirmās skriešanas sacensības. 
Katrs sasniedza Savu mērķi un bija gandarīts par 
paveikto. Tāds nu laikam ir Sports.

Priecēja, ka pasākuma jaunākajam dalībniekam bija vien 1,5 gads (Artūrs Svaija).
Par atbalstu pasākuma organizēšanā lielu PALDIES vēlos teikt Ingrīdai Samohvalovai, Ievai un 

Kārlim Krūmiņiem, Jānim Izakam, Kristiānai, Artai, Agrim Karlovičiem, Aļinai Bolei, Intai Freimanei, 
Ērikam Zandersonam, Augstkalnes vsk. pavārītēm par gardo tēju un Tērvetes novada pašvaldībai par 
atbalstu.  

Linda Karloviča, Tērvetes novada sporta metodiķe  

11. oktobrī ar Domes priekšsēdētājas Daces 
Reinikas piedalīšanos svinīgi noslēdzās projekta 
aktivitātes, kas bija plānotas Tērvetes novadā. Viesi 
četru dienu laikā iepazinās ar Tērvetes senvēsturi, 
apmeklējot 13.gs. koka pili, radoši strādāja LVM 
Dabas parkā Tērvetē, ciemojās un praktiski 
darbojās kopā ar uzņēmēju Andu Mucenieci, 
viesojās Dobelē, apmeklējot arī augļkopības 
izmēģinājumu staciju.

Viesi, ierodoties Tērvetē, nebeidza slēpt savu 
prieku un sajūsmu par krāsainajām  dabas 

ainavām, kas šai laikā īpaši priecē un pārsteidz 
ikvienu.

Annas Brigaderes pamatskolas delegācijas 
projekta ietvaros jau ir viesojušās Sicīlijā, Polijā un 
Slovēnijā. Vēl viena vizīte paredzēta Nīderlandē.

Tērvetes novada dome saka lielu paldies Annas 
Brigaderes pamatskolas saimei par aktīvu 
iesaistīšanos projektā, par radošajām eko 
izzinošajām aktivitātēm, kas tiek organizētas skolā, 
paldies par Latvijas un Tērvetes novada vārda 
popularizēšanu projekta dalībvalstīs. 

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

◀ turpinājums no 1. lpp.

Visgardākais tomēr izrādījās skrējiens pēc 
konfektes


