Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums

2018. gada novembris

Nr. 70. (130.)

Augstkalne

SVINAM LATVIJU! Sagaidi Latvijas dzimšanas
dienu rakstainos cimdos…
Ar Patriotu nedēļu, kas sākas Lāčplēša dienas
priekšvakarā, iesākas arī Valsts svētku ieskaņas
pasākumi. Šajā laikā Aizsardzības ministrija jau
tradicionāli ikvienu Latvijas iedzīvotāju aicina
pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkano lentīti.
Aizsardzības ministrija un Latvijas Kara muzejs arī
šogad turpina akciju „Uzdāvini lentīti”, kuras laikā
ikviens ir aicināts salocīt sarkanbaltsarkano lentīti,
lai to kādam uzdāvinātu.
Laika posmā no 2010. līdz 2017. gadam ir
kopīgi salocītas 72 km jeb vairāk kā 500000 lentīšu.
Aizsardzības ministrija atgādina, ka lentītes
nēsājamas ar stūriem uz augšu, veidojot stilizētu
burtu „V”, kas simbolizē uzvaru.

11. novembrī – Lāčplēša diena

Augstkalnē 14.00 Mežmuižas ev.lut. baznīcā
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
17.30 LĀPU GĀJIENS no Augstkalnes pagasta
pārvaldes. Aicināti visi novada iedzīvotāji,
godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos,
pievienoties gājienam ar degošām lāpām, gaismas
lukturīšiem, svecītēm

12. novembrī

Annas Brigaderes pamatskolā 9.00 Lāčplēša
dienai veltīts atceres mirklis

14. novembrī

Annas Brigaderes pamatskolā 11.30
Tikšanās ar Zemessardzes 51. kājnieku bataljona
pārstāvjiem

15. novembrī

Bukaišu tautas namā 19.00 Latvijas
simtgadei veltīts pasākums “TĒVZEMES
DAUDZINĀJUMS” kopā ar folkloras kopu
“Ceļteka” (Tērvete) un “Laiva” (Rīga).
pie Annas Brigaderes pamatskolas
veidosim GAISMAS CEĻU

16. novembrī

Augstkalnes vidusskolā 9.10
Skolēnu interešu pulciņu koncerts „Skaisto vārdu
LATVIJA mēs lepni nesam pasaulē” . Aicināts
ikviens interesents!
Annas Brigaderes pamatskolā 9.00
Svētku koncerts „Tu manā sirdī – Latvija!’’
PIG “Sprīdītis” 10.00
Ciemiņu un sadziedāšanās diena “Manas
dziesmas skan Tērvetē!”
Tērvetes novada kultūras namā
18.00 svinīga Tērvetes novada represēto
iedzīvotāju tikšanās Tērvetes novada domē
19.00 LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENAI
VELTĪTS SARĪKOJUMS “SVINAM LATVIJU”
Tērvetes novada domes Atzinības rakstu un
Goda diplomu pasniegšanas ceremonija. Tērvetes
novada pašdarbības kolektīvu sveiciens svētkos.
Svētku balle kopā ar grupu „Tērvete”.
Ieeja – bez maksas.
Latvijas simtgadē turpinām “garšīgo” tradīciju –
novada saimnieču ceptā kūka katram svētku
viesim.
Kursēs autobuss: Bukaišu pagasta pārvalde 18.15
* Dzeguzēni 18.15, Augstkalnes pagasta pārvalde
18.30 * Klūnas 18.00, SAC 18.15, Kroņauce 18.30,
“Elvi” Tērvete 18.35

17. novembrī

Augstkalnes vidusskolā 19.00
Augstkalnes amatierteātra izrāde – A. Bankas
lugas “Meitiņa” iestudējums.

18. novembrī

Tērvetes brīvdabas estrādē 17.00
SVĒTBRĪDIS
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces
Reinikas un Kalnamuižas baznīcas mācītāja
Guntara Lūsīša uzrunas.
Ikviena jūsu līdzi atnestā svecīte var kļūt par
visgaišāko sveicienu mūsu Tēvzemei svētkos!
Aicinām šajā vakarā svinēt mūsu Latvijas dzimšanas
dienu rakstainos cimdos, kuros ieadītās latvju spēka
zīmes spējot spēku dot tā nēsātājam.

Tā ikvienu no mums aicina Latvijas valsts
simtgades birojs!
Latviešu cimdi ir kā simbols, kur bieži vien

slēpjas cimdu adītāja iekodētās senču zināšanas
par to, kur mums smelties spēku.
Dzimšanas diena jau pie sliekšņa. Ir laiks
pārlūkot un nesteidzīgi samīļot rakstaiņus, jo
īpaši tos, kas mīļu roku darināti un kuros ievijas
raksts pie raksta, zīme pie zīmes. Latvju zīmēs ir
spēks, un mūsu pūrā tādu zīmju ir daudz, cita par
citu daiļāka. Ikviens atrod savējo, kas stiprina
garu un piederību savai zemei.
Latvijas simtgade ikvienu ir rosinājusi
apzināties to, kas ir mūsu katra latviskās
piederības apliecinājums. Un sākums ir mazās
lietās, kas nāk no sirds.

Svinam no sirds!

Tērvetes novada lepnums un lielākā vērtība

– mūsu cilvēki

Nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe” Daina KAUFMANE

Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku
svinīgajos pasākumos visā valstī tiek godināti
cilvēki, kas ir veicinājuši mūsu valsts un pašvaldību
attīstību. Šis ir tas laiks, kad arī Tērvetes novadā
lepojamies ar saviem cilvēkiem un sakām paldies
tiem, kas ir snieguši nesavtīgu ieguldījumu
Tērvetes novada attīstībā un iedzīvotāju labklājībā.
Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības
apbalvošanas komisijas 2018. gada 22. oktobra
sēdes lēmumu, 2018. gada 25. oktobrī Tērvetes
novada dome vienbalsīgi ir lēmusi par Tērvetes
novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Tērvetes
novada domes ATZINĪBAS RAKSTU un GODA
DIPLOMU.

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes
GODA DIPLOMU izvirzīti:

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes
ATZINĪBAS RAKSTU izvirzīti:

Tērvetes novada domes apbalvojumi tiks pasniegti
2018. gada 16. novembrī
pl. 19.00 Tērvetes kultūras namā svinīgajā
sarīkojumā, kas veltīts LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENAI.

Nominācijā „Izglītība”
Maija KLĀSUPA
Nominācijās „Kultūra” un „Sabiedriskā darbība”
Sandra ZUŠEVICA

Nominācijā „Izglītība”
Sandra RAMANAUSKA
Nominācijās „Kultūra” un „Sabiedriskā darbība”
Uldis ŠVARCS
Ojārs RŪDOLFS
Nominācijā „Kultūra”
Aija KLŪGA
Nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā
aprūpe”
Iveta SKOPĀNE
Nominācijā „Sabiedriskā darbība”
Agris ŠTĀLS

Materiālu pēc 2018. gada 25. oktobra Tērvetes
novada domes sēdes protokola apkopoja
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nominācijā „Kultūra”
Dzintra ZIMAIŠA
Dzintra PUNKA
Ordeņu kapitula
paziņojums Nr. 16
Rīgā 2018. gada
29. oktobrī
Ordeņu kapituls
2018.
gada
19.
oktobrī ir lēmis par
sevišķiem nopelniem
Latvijas valsts labā Latvijas iedzīvotājiem piešķirt
Atzinības krustus.

Ordeņu kapitula lēmums –
Piešķirt Atzinības krusta V šķiru un
iecelt par ordeņa kavalieri –
izglītības un kultūras darbinieku,
ansambļa “Dobeles zemessargi”
dibinātāju un vadītāju, zemessargu

Artūru REINIKU.

Saskaņā ar Ordeņu kapitula lēmumu augstākos
valsts apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2018. gada
17. novembrī Rīgas pilī.
Atzinības krusts tiek piešķirts par izcilu Tēvijas
mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts,
sabiedrības, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības
darbā. Atzinības ieguvēji var izpausties uzcītīgā
valsts, pašvaldības un atklātības dienestā, katra
godīga darba priekšzīmīgā izpildīšanā, ikvienā
sabiedriskā kalpošanā, tautas gara, pašdarbības un
saimniecisko spēku attīstīšanā un stiprināšanā.

Ordeņu kapitula piešķirtie apbalvojumi
ir augstākie mūsu valsts cieņas apliecinājumi
darbam Latvijā un Latvijai.
Tādēļ apbalvoto personu ieguldījums ir
vienlīdz izcili vērtējams un cildināms.
Atzinības krusts, kas dibināts 1710. gadā
Liepājā, Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā
par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes
slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu
likumu 2004. gadā.
Atzinības krusta devīze ir „Godaprāta ļaudīm”.
Tērvetes novada ļaudis no sirds lepojas un
sirsnīgi sveic Artūru Reiniku ar Latvijas valsts
augsto novērtējumu!

2018. gada 18. novembrī
Latvijas Nacionālajā teātrī notiks

Valsts prezidenta
rīkots svinīgais svētku

koncerts

Pasākumā ir aicināts piedalīties
LAUKSAIMNIEKS VALTERS BRUSS
– Z/S “STRAZDI” ĪPAŠNIEKS,
kas ar savu darbu un devumu ir
iedvesmojis citus un
veicinājis Tērvetes novada attīstību un
izaugsmi.

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu!
/V. Toma/

Sveicam ikvienu
Latvijas Republikas
proklamēšanas
100. gadadienā!
Ik dienu, ik mirkli būsim
darbos – vienoti,
vārdos – patiesi,
garā - stipri!

Aicinām 11. novembrī un
18. novembrī namu logos iedegt
svecītes un ar gaišām domām sveikt
savu valsti tās nozīmīgajā jubilejā!
Tērvetes novada domes vārdā
priekšsēdētāja Dace Reinika

Ielūgums uz Valsts
prezidenta Raimonda
Vējoņa rīkoto svinīgo
pieņemšanu
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienai Valsts prezidents Raimonds
Vējonis 2018. gada 16. novembrī pl. 12.00 Rīgas
pilī rīko svinīgo pieņemšanu, kā mērķis ir
pateikties Latvijas cilvēkiem, kas ar savu darbu ir
veidojuši un stiprinājuši mūsu valsti.
Lai paustu atzinību vietējo uzņēmēju
ieguldījumam Latvijas reģionu attīstībā, uz
pasākumu ir aicināti visu Latvijas pašvaldību
vadītāji, kā arī uzņēmēju pārstāvji.
No Tērvetes novada svinīgajā pieņemšanā
pie Valsts prezidenta ir aicināts piedalīties

NORMUNDS JĒRUMS –
XII gs. koka pils un Tērvetes vēstures
muzeja vadītājs, Tērvetes novada
ģerboņa idejas autors.

Zemgales
Plānošanas reģions
jau trešo gadu

organizē pasākumu
“Gada uzņēmējs Zemgalē”
Pasākuma mērķis ir godināt aktīvus un radošus
Zemgales reģiona pašvaldību teritorijās
darbojošos uzņēmējus.
No Tērvetes novada uzņēmēja balvas
saņemšanai ir izvirzīta Lauksaimniecības
kooperatīvā sabiedrība “Dāmnieki”,
valdes priekšsēdētājs

ANDREJS EGLIS
Balvas pasniegšanas ceremonija notiks
2018. gada 30. novembrī Rundāles pilī.

Domes sēde

2018. gada 25. oktobrī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti, sēdi vadīja domes
priekšsēdētāja Dace Reinika, protokolēja lietvede Santa
Hibšmane.
Darba kārtībā tika uzklausīts izpilddirektora ziņojums
un izskatīti 11 darba kārtībā apstiprinātie jautājumi.

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU OKTOBRĪ

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018. gada 3.
ceturksnī
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 5 335 212
EUR izpilde uz 2018. gada 30. septembri ir 4 245 196
EUR, kas sastāda 80 %, t.sk.:
• nodokļu ieņēmumu plāns 2 340 434 EUR, izpilde
1 765 918 EUR (75 %)
• nenodokļu ieņēmumu plāns 32 770 EUR, izpilde
40 966 EUR (125 %).
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns
1 165 359 EUR, izpilde 967 483 EUR (83 %)
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns
1 796 649 EUR, izpilde 1 470 829 EUR (82 %)
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 63 %, jeb
izlietoti 3 660 786 EUR no plānotiem 5 796 365 EUR. No
šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 3 276 678
EUR jeb 65 %, bet kapitāliem izdevumiem 384 108 EUR,
kas ir 49 % no plānotiem 778 808 EUR izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku
kontos ir 1 577 691 EUR.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2018.
gadam 163 264 EUR, uz 30. septembri izpildīts par 76 %,
jeb ieskaitīti 124 852 EUR.
Speciālā budžeta izdevumu plāns 2018. gadam 211 006
EUR, izpilde 129 325 EUR, kas sastāda 61 %. Naudas
līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas kontā ir 55 476
EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu
atlikums ir 8 529 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2018. gada 30.
septembri ir 1 840 904 EUR. Trīs ceturkšņos veikta
pamatsummas atmaksa 250 847 EUR apmērā.
Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 30. septembri ir
3763 EUR. Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz 2018.
gada beigām sastāda 34 195 EUR.

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums:
• 2018. gadā plānotie izdevumi 206 006,06 EUR
• 2018. gada 9 mēnešos izlietoti līdzekļi 129 325,27
EUR
15. oktobrī noslēdzās atklātais konkurss Nr.
TND2018/16 “Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas
piegāde”. SIA “D19 Supply” iesniedza piedāvājumu par 199
500 EUR, bez PVN, bet UAB “ISKADA” par 129 800 EUR.
Izvērtējot divu pretendentu piedāvājumus, iepirkumu
komisija konstatēja, ka abu pretendentu iesniegtie
dokumenti ir atbilstoši iepirkuma procedūras prasībām,
tādējādi tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
ar zemāko cenu no UAB “ISKADA”. Projekts 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.
22. oktobrī trim firmām SIA “Latakva Fire
Service”, SIA “ISKADA” un SIA “ NIC Ozols” tika izsūtīti
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Saspiesta gaisa
elpošanas aparātu iegāde (3 komplekti)” Tērvetes
pašvaldības
ugunsdzēsēju
vienības
ekipējuma
nodrošināšanai. Piedāvājumi bija jāiesūta līdz
29. oktobrim.
Pabeigts un nodots ekspluatācijā basketbola
laukums un gājēju celiņš pie Augstkalnes vidusskolas.
Pašreiz noris pašvaldības autoceļu Te 38A (0,7 km)
“Dobeles šoseja-Laktas” un Te-36C (0,4 km)”ZemzariPilskalni” pārbūves darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA
“Ceļu būvniecības sabiedrībai “IGATE”” būvdarbi
jāpabeidz līdz 30. novembrim.
15. oktobrī SIA “BIERENS BŪVE” pabeidza
“Tērvetes novada administratīvās ēkas “Zelmeņi”
vienkāršotas fasādes atjaunošanas darbus.
Turpinās darbs pie “Zelmeņu” garāžu ēkas
atjaunošanas. Darbus veic SIA “Skorpions”. Būvdarbi tiks
pabeigti līdz 16. novembrim.
Noslēgts līgums ar SIA “Skorpions” par kosmētiskā
remonta veikšanu Tērvetes sporta halles četrās palīgtelpās.
Darbi tika veikti skolēnu brīvlaikā no 22. līdz 26. oktobrim.
Būvdarbu tāme sastāda 2581,73 EUR, bez PVN.

Veikti grozījumi Tērvetes novada domes
2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos

Projekta nepieciešamības pamatojums –Ņemot vērā
vispārējo iedzīvotāju ekonomisko stāvokli un pašvaldības
finansiālās iespējas, ir nepieciešams un iespējams
palielināt pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu,

sniedzot ēdināšanas pakalpojumus
pašvaldības
pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri vēl nav
sasnieguši obligāto pamatizglītības vecumu un kuru
ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss.
Īss projekta satura izklāsts – Ar saistošajiem
noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2017.
gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”, palielinot
pašvaldības sniedzamās palīdzības apjomu, pirmsskolas
izglītības grupu izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir
noteikts trūcīgas ģimenes statuss.
Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika

Labas un ļoti
gaidītas ziņas!

2018. gada 11. novembrī pl. 11.00
Tērvetes baznīcā notiks Kalnamuižas
ev. lut. draudzes atjaunošanas
30. gadadienas atceres mirklis.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
informē, ka ir noslēdzies Latvijas valsts ceļu
izsludinātais konkurss ceļa būvniecībai
Tērvete – Žagare. Pavisam ir pieteikušies četri
pretendenti. Šobrīd notiek pretendentu
piedāvājumu izvērtēšana. Plānotais ceļa
būvniecības darbu uzsākšanas laiks ir 2019.
gada marts – aprīlis.
Informējam, ka šobrīd Latvijas valsts ceļi
izskata arī jautājumu par ceļa posma
Augstkalne – Bukaiši virskārtas atjaunošanu
2019. gadā, veicot dubultās virsmas apstrādi.
Tas nav asfalts, bet dubultā virsma atrisina
grants ceļu problēmas. 2017. gadā dubultā
virsmas apstrāde tika veikta ceļa posmam 400
metru garumā gar Tērvetes kapiem.
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika
Tērvetes novada domes bezmaksas
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”
iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219
Iespiests SIA Jelgavas tipogrāfija.
Projektu vadītājs Arvis Kronbergs, maketētāja
Santa Lipšāne, tirāža 1000 eks. Izdevums pieejams
Tērvetes novada domē, pagasta pārvaldēs un
ikvienā publiski pieejamā vietā.

INFORMĒ KOMUNĀLO, DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU UN
PARĀDU PIEDZIŅAS KOMISIJA

Oktobrī komisijā saņemti un izskatīti 4 iesniegumi:
• Divas personas uzņemtas dzīvokļu rindā;
• Vienā gadījumā panākta vienošanās par grafika
sastādīšanu komunālo maksājumu parādu dzēšanai;
• Sakarā ar ilgstošu atrašanos stacionārā personai tiks
veikts pārrēķins par atkritumu apsaimniekošanu;
Oktobra mēnesī nosūtīts 1 brīdinājums par izlikšanu no
dzīvokļa un 1 brīdinājums par parādu piedziņu. Oktobrī
divdesmit četru parādnieku samaksātā summa sastāda
4 239 EUR.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

PAR ATZINĪBAS RAKSTU UN GODA DIPLOMU
PIEŠĶIRŠANU
Pamatojoties un Tērvetes novada domes
apbalvošanas komisijas lēmumu, deputāti vienbalsīgi
pieņēma lēmumu par Tērvetes novada domes Atzinības
rakstu un Goda diplomu piešķiršanu. Lēmumu skat.
1. lpp.
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi
Nr. 24 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada
30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „ Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””.
Ar sēdes lēmumu tika precizēts Tērvetes novada
investīciju plāns 2014.–2018. gadam.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Deputāti pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma
„Rīti”, Bukaišu pagasts, sadalīšanu. No nekustamā

NOMAS TIESĪBU IZSOLES
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NR. 16 „ PAR ĢIMENES VAI
ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS
ATZĪŠANU PAR TRŪCĪGU VAI
MAZNODROŠINĀTU UN SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PABALSTIEM TĒRVETES
NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

Pagājušajā nedēļā uzsākti projekta „Gājēju celiņa
atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”
būvniecības darbi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros. Darbus atbilstoši iepirkumam veic
SIA „ Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””. Projekta
kopējās izmaksas 43 953,27 EUR. Būvniecība saskaņā ar
līgumu jāpabeidz līdz 30. novembrim.

VALSTS SVĒTKI –

18. novembris – šogad iekrīt
svētdienā, tāpēc atbilstoši
likumam “Par svētku,
atceres un atzīmējamām
dienām” jaunās darba
nedēļas sākumā, pirmdien,
19. novembrī, ir paredzēta

ATPŪTAS DIENA.

Pirmajā svētdienā pirms Adventes visā
Latvijā tiek atzīmēta Mirušo piemiņas
diena – svecīšu vakars, kad pieņemts
pieminēt viņsaulē aizgājušos un aizdedzināt
svecītes kapos.

Aicinām š.g. 25. novembrī arī
Tērvetes novada kapsētās ar
sveču liesmu pieminēt mums
tuvos un zināmos aizgājējus.

Pl. 11.00 Kalnamuižas ev. lut. baznīcā notiks
Dievkalpojums, kas veltīts Mirušo piemiņas
dienai.

1. Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību
izsolei neapbūvētu zemes vienību „Ģenteles”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra
apzīmējums 4656 006 0514, platība – 0,75 ha,
izmantošanas mērķis – lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 36,00 EUR
gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā
normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (PVN, NĪN).
Izsoles solis 10,00 EUR.
Nomas līguma termiņš – 5 gadi.
Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – Tērvetes novada
domē no 2018. gada 5. novembra līdz 2018. gada
14. novembrim domes darba laikā.
Izsole notiks 2018. gada 15. novembrī plkst. 14.20
Tērvetes novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads. Izsoles kārtība saskaņā ar
Izsoles noteikumiem.
Zemesgabala apskates vieta un laiks – zemesgabals ir
brīvi pieejams apskatei.
Kontakttālrunis informācijas saņemšanai –
63726001.

īpašuma atdalāmajai zemes vienībai 2,58 ha platībā tika
piešķirts jauns nosaukums – „Ziemelīši un visā tās
platībā noteikts īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma
„Mazpotiņi”, Augstkalnes pagasts, sadalīšanu. No
īpašuma „Mazpotiņi” atdalāmajai zemes vienībai 18,1 ha
platībā piešķīra jaunu nosaukumu – „Dzīpari”, visā tās
platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Trīs lēmumi tika pieņemti par zemes nomas līguma
noslēgšanu:
• nomas līgumu slēdza par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības
daļas “Ruči 5”, Bukaišu pagasts, iznomāšanu 0,41 ha
platībā.
• nomas līgumu slēdza par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības
daļas “Skolas mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts,
0,016 ha platībā.
• nomas līgumu slēdza par Tērvetes novada
pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības
daļas “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 0,02 ha
platībā.
Līgumi slēgti, nosakot zemes izmantošanas mērķi –
lauksaimnieciskā darbība ar nomas līguma termiņu uz
pieciem gadiem un nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 28
euro bez PVN. Vienlaikus noteikts, ka nomnieks papildus
nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums par Tērvetes
novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma
atsavināšanu: dzīvokļa īpašums Nr. 14, “Spīdolas”,
Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
pārdodot to par cenu 3300,00 EUR.
Deputāti pieņēma lēmumu par nomas tiesību izsoles
organizēšanu zemes vienībai “Skola” un zemes vienībai
“Ģenteles”, abi īpašumi atrodas Bukaišu pagastā.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams
www.tervetesnovads.lv
2. Tērvetes novada dome nodod nomas tiesību
izsolei neapbūvētu zemes vienību „Skola”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra
apzīmējums 4656 005 0064, platība – 0,81 ha,
izmantošanas mērķis – lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
Nomas tiesību izsoles sākuma cena – 31,00 EUR
gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā
normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (PVN, NĪN).
Izsoles solis 10,00 EUR.
Nomas līguma termiņš – 5 gadi.
Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – Tērvetes novada
domē no 2018. gada 5. novembra līdz 2018. gada
14. novembrim domes darba laikā.
Izsole notiks 2018. gada 15. novembrī plkst. 14.00
Tērvetes novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads. Izsoles kārtība saskaņā ar
Izsoles noteikumiem.
Zemesgabala apskates vieta un laiks – zemesgabals ir
brīvi pieejams apskatei.
Kontakttālrunis informācijas saņemšanai –
63726001.
Tērvetes novada domes izpilddirektors
Māris Berlands

Turpinās Tērvetes novada Teritorijas plānojuma
sabiedriskās apspriešanas process

No 2018. gada 15.oktobra līdz 5.novembrim notika
Tērvetes novada Teritorijas plānojuma 2. redakcijas
sabiedriskās apspriešanas process.
Dokumenta 2. redakcija ietvēra labojumus, kas tika
iesniegti 1. redakcijas apspriešanas laikā. Tika mainīti
lietošanas mērķi atsevišķiem zemes īpašumiem pēc
īpašnieku motivētiem iesniegumiem, kā arī precizētas
vairākas ciemu robežas. Tā piemēram, Kroņauces ciema
robeža dienvidu pusē noteikta par 20 kV elektrolīniju, lai
attālinātu šo robežu no lopkopības kompleksa „Jātnieki”
un „Tērces”. Zelmeņos no ciema teritorijas izslēgti LKS
Dāmnieki īpašumi, kā arī lauksaimniecības zemes
platības gar pašvaldības ceļu līdz mājām „Gundegas”, jo

šajā teritorijā neatrodas nekāda cita ciema infrastruktūra.
2.redakcija iever arī Tērvetes ciema un Augstkalnes
ciema individuālās kultūras pieminekļu aizsardzības
zonas, kas tika precizētas pēc Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes prasībām.
Ar plānojuma dokumentiem un to projektiem var
iepazīties pašvaldībā, Attīstības nodaļā, kā arī pašvaldības
mājas lapā.
Ja tiks saņemti pozitīvi atzinumi par Tērvetes novada
teritorijas plānojuma 2. redakciju, to plānots apstiprināt
kā saistošos noteikumus novada domes novembra sēdē.
Linda Mierlauka, Attīstības nodaļas vadītāja

ATGĀDINĀM,
ka nekustamā īpašuma
nodokļa ceturtais
maksājums veicams līdz
2018. gada 15. novembrim
Lūdzam pārskatīt savus veiktos un
neveiktos maksājumus! Viennozīmīgi
aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
soda nauda.

BRĪDINĀM!
Ilgstošas nodokļu nemaksāšanas gadījumā
tiks uzsākta likuma noteiktajā kārtībā parādu
piedziņa.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa
tālr. 63726001
Andra Šafare,
nekustamo īpašumu speciāliste

Dome informē

Īstenots Tērvetes novada domes atbalstītais
projekts - Nāc ciemā rūķoties!

Arī 2018. gadā biedrība “Tērvetes mājražotāji
un amatnieki” veiksmīgi un mērķtiecīgi startēja
Tērvetes novada domes izsludinātajā projektu
konkursā.
Projekta rezultātā, pateicoties pašvaldības
finansiālajam atbalstam, biedrība rada iespēju
nodarbināt jauniešus un gūt viņiem pirmās darba
iemaņas tūrisma sezonas laikā LVM Dabas parkā
Tērvetē.

Projekta rezultātā iegādātie un pēc pašu
izstrādātā dizaina veidotie priekšauti radīja
veiksmīgu koptēlu, kas ļāva izjust vienotības
sajūtu, veidoja piederību savam novadam,
organizācijai, kurā jaunietis tajā brīdī strādāja.

Turpinās pašvaldībai piederošo ceļu
asfaltēšanas darbi

Atbilstoši Tērvetes novada domes un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” noslēgtajam
līgumam, ar 20. augustu tika uzsākta pašvaldības ceļu Te 38 “Dobeles šoseja — Laktas” un Te 36 “Zemzari
Pilskalni” asfaltēšana. Varam vien priecāties, ka rudens ar siltajiem laika apstākļiem ir ļāvis darbiem
veiksmīgi virzīties uz gala rezultātu.

04.11.2018.

Pamatā tika īstenota Skolēnu nodarbinātības
programma - trīs jaunieši tūrisma sezonas laikā
veiksmīgi strādāja Dabas parka Tērvetē
jaunizveidotajā pilsētiņā Čiekurē.
Ar šī projekta realizēšanu, biedrība nodrošināja
jauniešus tūrisma sezonas laikā ar nepieciešamo
aprīkojumu, kas nodrošināja veiksmīgu jauniešu
darbošanos. Sagādātie saulessargi pasargāja jaunos
darbiniekus gan no saules, gan no lietus, vienlaicīgi
radot komfortablus apstākļus arī apmeklētājiem.

Reklāmas stends informēja par to, ka šeit
darbojas Tērvetes novada mājražotāji un
amatnieki, kas vienlaikus aicināja parka
apmeklētājus piedalīties arī aktivitātēs, kurās
ģimenes varēja iesaistīties ar lielu interesi.
Projekta īstenošanas rezultātā tiešie ieguvēji
bija jaunieši, kas paralēli nodarbinātībai, guva
pirmo darba pieredzi, kontaktus biedrībā, izredzes
iepazīties ar iespējamo nākotnes darba devēju.
Tādā veidā jauniešiem tika piedāvāta arī iespēja
testēt darbus, kas tos varētu ieinteresēt, vai gluži
pretēji, likt saprast nepiemērotību konkrētam
amatam, tā piedāvājot iespēju veidot izpratni par
nākotnes sapņu profesiju.
Biedrībai iegādātais aprīkojums paredzēts
izmantot arī citās vietās un pasākumos, kurus
organizēs biedrība kopīgi ar Tērvetes kultūras
namu un pasākumos, kuros jāpārstāv Tērvete un
Tērvetes novads ārpus tā robežām.
Pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras
pasākumiem, tika gūts atbalsts līdzfinansējumam
šo jauniešu darba algai, savukārt pateicoties
pašvaldības atbalstam tika gūts aprīkojums
veiksmīgai un labiekārtotai darba videi.
Monta Mantrova,
biedrības „Tērvetes mājražotāji un
amatnieki” pārstāve

Foto uzņēmumi izdarīti 4. novembrī, bet iespējams, ka uz “Laikam līdzi” iznākšanas brīdi darbi jau
būs atkal pavirzījušies tālāk!
Darbi ir plānoti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022
“Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” ietvaros, darbus plānots pabeigt līdz 2018. gada 30.
novembrim.

Labiekārtošanas darbi notiek Tērvetes kapsētā

15. oktobrī tik uzsākti projekta „Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”.
Būvniecības darbi notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Paldies Tērvetes novada pašvaldībai par dāvanu mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem!
Skolēnu brīvlaikā, 24. oktobrī, Tērvetes novada
skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un
viņu pedagogi, devās ekskursijā, ko viņiem kā
dāvanu bija sarūpējusi Tērvetes novada dome.
Ekskursija bija izzinoša un vienlaikus tā bija kā
veltījums Latvijas 100 gadē. Dienu sākām ar
Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
muzeja, dzimtas māju „Auči” Salgales pagasta
Ozolnieku novadā apmeklējumu. Ēka, kas celta 20.
gs. 30. gados kopš 1995. gada atkal pieder Čakstes
dzimtai un to apdzīvo Čakstes ģimene.

Jauniešiem bija iespēja aplūkot 2018. gadā
atklāto jauno ekspozīciju, kas modernā, laikmetīgā
formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā prezidenta
un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures
attīstībā.

Mēs bijām tie, kā priekšā Jānis Čakste noņēma
cepuri pateicībā par viņa dzimtas mājas
apmeklējumu.

Tālāk mūsu ceļš veda uz lauku sētu „Caunītes”,
Ozolnieku novada Cenu pagastā, kur godā tiek
turētas latviskās tradīcijas. Uzzinājām maizes
krāsns noslēpumus un malām miltus rokas
dzirnavās.

04.11.2018.

Darbus atbilstoši iepirkumam veic SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””. Būvniecība saskaņā ar
līgumu jāpabeidz līdz 30. novembrim, lai gan būvnieki cerīgi skatās uz darbu nodošanu jau 16. novembrī.
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Adrese: Pilsēta Čiekure,“Tērvetes sils” LVM
dabas parkā Tērvetē, Tērvetes novads, LV - RŪĶI

Darbojāmies radošajās darbnīcās, veidojot
prievītes un darinot mājas gariņus.
Ceļu turpinājām uz Briežu dārzu „Buku
audzētava” Jelgavas novada Valgundes pagastā, kur
gida stāstījumā uzzinājām briežu raksturus un to
ragos ierakstītos noslēpumus. Nejauši briežu puiši
mums sarīkoja īstu ragu cīņas šovu, kas par laimi
beidzās viens otram piekāpjoties.
Ekskursiju noslēdzām Jelgavas novada Vilces
pagastā esošajā Blankenfeldes muižā, kur
apmeklējām unikālo Zvanu muzeju.
Rezultātā secinājām, ka tik ļoti daudz jaukas
apskates vietas ir tepat vistuvākajā apkaimē, un
nebūt nav jādodas tālos ceļojumos, pirms neesi
apskatījis savu tuvāko reģionu.
Paldies Tērvetes novada pašvaldībai, kas
sarūpēja šo ceļojumu, kas ļāva izzināt tuvākos
novadus, lai turpmāk varētu skatīties tālāk!
Ceļojumā kopā ar skolēniem un pedagogiem devās
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore
Vairāk par ekskursijā gūtajiem iespaidiem
www.tervetesnovads.lv/fotogalerijas

Pēdējo gadu laikā ir nācies daudziem Tērvetes
novada viesiem stāstīt, ka Tērvete ir viens no tiem
retajiem Latvijas pašvaldības novadiem, kurā nav
savas pilsētas. Daudzi savukārt Tērveti ir
uzrunājuši kā vienu lielu pilsētu. Vai tiešām
neizpratne ir atrisinājusies?
Es teiktu – JĀ. Pavisam noteikti, jo interneta
vietnē Googl kartē ar pilsētas ikonu ir vērojama
atzīme Rūķu Pilsēta Čiekure.

Tātad Tērvetes novadā Latvijas valsts mežu
dabas parkā Tērvetē ir tapusi skaistu skaistā un nu
jau arī bērnu ļoti iecienītā Rūķu pilsēta Čiekure,
kuru rotā vairāk nekā 18 koši namiņi, kas izvietoti
aizraujošos kvartālos – Mežinieku, Namdaru,

Audēju kvartālos. Pilsētā ir pat savs Ēstuvītes
namiņš. Pilsēta aug un attīstās, un dod iespēju
ielūkoties rūķu pilsētnieku krāšņajos namiņos un
lapenēs. Nu jau pavisam drīz tiks atklāts Ceļotāju
kvartāls un Gardēžu namiņi!
Protams, paši Rūķi lepni teic: “Mūsu pilsēta
gluži tāpat kā Rīga – nekad nebūs gatava…”, un jau
rudens pusē vairākkārtīgi svinēja Pilsētas svētkus.

Lai nu rūķi rūķojas, bet mēs ar lepnumu
viesiem varēsim stāstīt, ka mums novadā dabas
parkā Tērvete ir pašiem sava pilsēta un ka mēs
Tērvetē dzīvojam kā pasakā!
Pilsētā Čiekure viesojās
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Putras dienas tradīcija turpinās

19. oktobrī pirms skolēnu brīvlaika, Annas Brigaderes pamatskolas 1. -5. klašu skolēniem bija iespēja
piedalīties Putras dienas aktivitātēs.
Uz pasākumu skolēnus bija aicinājusi SIA “LLKC” Tērvetes novada lauku attīstības konsultante,
sadarbojoties ar skolas vadību, pasākumu atbalstīja AS „Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar
sadarbības partneriem – Veselības ministriju, Valsts izglītības un satura centru un Slimības profilakses un
kontroles centru, kas Latvijas skolās īsteno projektu „Putras programma” ar izglītojošām un interaktīvām
aktivitātēm. Pateicoties organizatoriem un atbalstītājiem, Putras dienas ietvaros bija iespēja izglītot
skolēnus par graudaugu veselīgumu un putras ēšanas tradīcijām.
Šogad projekts turpinās, liekot uzsvaru uz Latvijas simtgadi un jaunu putru ēšanas un pagatavošanas
tradīciju dibināšanu.
Klasēm tika dots uzdevums – mājās sagatavot stāstījumu par kādu putru, to pagatavošanu,
uzturvērtību, liekot bērniem aizdomāties par graudaugu lietošanas nepieciešamību ikdienā. Ikviena klase
veiksmīgi tika ar šo uzdevumu galā, interesantā un aizraujošā veidā prezentējot katra savu putru.
Bērni gan imitēja putras vārīšanu, gan dziedāja
dziesmu, gan skaitīja tautasdziesmas. Kopīgi tika
noskatīta prezentācija Putras stundā. Lauku
attīstības konsultantei palīgā devās Pūcēns, ar savu
draugu un skolotāju, profesoru Graudu, lai
vienkāršoti izstāstītu bērniem par grauda ceļu no
lielā lauka līdz putras šķīvim.
Pārbaudot tās zināšanas, kas tika pārrunātas
Putras stundas laikā, vērīgākajiem bija iespēja
nopelnīt mazas dāvaniņas, kas vēlāk noderēs
ikdienas darbā. Pateicoties AS “Rīgas Dzirnavnieks” un sadarbības partneru aktivitātēm, jauniešiem tiek
dota iespēja jau vairāku gadu garumā katru oktobri aizdomāties par vērtībām, kas ikviena cilvēka dzīvē
svarīgas, liekot uzsvaru uz veselīgu dzīvesveidu, pilnvērtīgu pārtiku, ģimenisku tradīciju veidošanu un
turpināšanu. Ar šīm vērtībām izaugot, dodoties savā dzīvē, iespējams tās tiks paņemtas līdzi, un vēlāk jau
nodotas tālāk, saviem bērniem un mazbērniem.
Monta Mantrova,
SIA “LLKC” Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Sports
Šoreiz zelta medaļas izcīnījušas Tērvetes zēnu
U-14 grupa un Tērvetes novada U-19 jauniešu
komanda.
Kā balvu un pateicību par veiksmīgo startu
Tērvetes novada dome jauniešiem dāvāja
braucienu uz Valmieru, kur 28. oktobrī norisinājās
Latvijas handbola izlases un Nīderlandes handbola
vīriešu izlases spēle. Zēniem tā bija lieliska iespēja
vērot augsta līmeņa handbola spēli klātienē.
Paldies katram jaunietim un abām komandām
kopumā par lieliskajiem sasniegumiem un izcīnīto
čempionu titulu! Paldies trenerei Lindai Karlovičai
par neatlaidīgo un mērķtiecīgo darbu! Tērvetes
novads turpina ar jums lepoties, mēs turam īkšķus
par katru jūsu turpmāko spēli!
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dibināta biedrība “Tērvetes handbola,
florbola sporta klubs”

2018. gada jūlijā savu darbību ir uzsācis
Tērvetes handbola, florbola sporta klubs. Tā
dibinātāji ir seši sporta entuziasti: trīs pārstāv
handbolu kā sporta veidu, trīs – florbolu. Visi seši
pārstāvji veido arī biedrības valdi, kas savā darbībā
ievēro apstiprinātos statūtus.
Šobrīd klubs vēl tikai uzsācis savu darbību, bet
turpmāk pavisam noteikti vēlas kļūt labi
atpazīstams. Tādēļ biedrības valde aicina ikvienu
interesentu, lielu vai mazu, iesaistīties sporta kluba
logo izveidē. Galvenais nosacījums – logo saturā ir
jābūt atspoguļotiem abiem sporta veidiem.

Pirmie zīmējumi ir tapuši sportisko aktivitāšu
nedēļas “Esi Aktīvs!” ietvaros, par ko liels paldies
Augstkalnes vidusskolas skolēniem – Modrim
Zvejam (7. klase) un Kristiānai Līvai Lācei
(6. klase), kas pamatideju jau ir pasnieguši, paldies
arī Madarai Bružus (6. klase) un Iļjam Samofalovam
(2. klase). Šo skolēnu darbi atrodas Tērvetes
novada sporta hallē, kur aicinām līdz
15. decembrim iesniegt arī pārējos darbus.
Iespējams, ka sporta kluba logo varētu veidoties ar
autoru atļauju apvienojot pat vairākus darbus.
Esi ieinteresēts logo izveidē! Varbūt tieši tavs
darbs var iekļūt jaunizveidotā sporta kluba vēsturē!
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Oktobra mēnesis pagājis gana mierīgi, tomēr
mēneša laikā ir saņemti 35 dažāda rakstura
izsaukumi.
Saņemti un izskatīti par dažādiem
notikumiem vairāk kā 10 materiāli, kas veiksmīgi
jau ir izpildīti un iesniedzējiem ir sniegtas
atbildes.
  Oktobrī Tērvetes novada administratīvajā
teritorijā ir veikti vairāki reidi, apsekojot
zemes īpašniekus, lai vērstu uzmanību tam,
vai, tuvojoties ziemas sezonai, ir sakārtoti
īpašumi. Rezultātā nācās izteikt vairākiem
īpašniekiem aizrādījumus, kas pēc tam veica
īpašuma sakārtošanu.
  Diemžēl divos gadījumos nācās sastādīt
Administratīvo pārkāpumu protokolu par
Tērvetes novada domes saistošo noteikumu
nr. 18 neievērošanu. Sastādītie protokoli
nosūtīti
izskatīšanai
Administratīvajā
komisijā.
  Mēneša sākumā tika aizvadītas 13. Saeimas
vēlēšanas, kurās darbs norisinājās četros
vēlēšanu iecirkņos. Šai dienā nekādi

Latvijas Valsts meži 2018. gada 17. oktobrī
izsludināja Meža dienu uzlīmju dizaina konkursu.
Katru gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM)
aicina skolas piedalīties izglītojošos pasākumos
mežā visā Latvijā – iepazīt un izzināt mežu. Arī
šogad aicinām skolēnus piedalīties radošā
konkursā un izveidot uzlīmju dizainu ikgadējiem
LVM Meža dienu pasākumiem, no kuriem lielākais
2019. gada 24. maijā notiks LVM Dabas parkā
Tērvetē.
Šajā gadā uzlīmju tēma ir – “Mežs Latvijai.
Nākamie 100”.
Lai piedalītos konkursā, jāievēro daži
noteikumi:
Uz uzlīmes jāattēlo:
- uzraksts “MEŽA DIENAS 2019”
- AS “Latvijas valsts meži” logo
- Savs skatījums par tēmu – MEŽS LATVIJAI.
NĀKAMIE 100
Ievēro:
- uzlīmes lielums nedrīkst pārsniegt 8 cm
platumu/garumu/diametru
- formai nav nozīmes
- darbus sūti uz e-pasta adresi: skola@lvm.lv
- iesūtīšanas termiņš: 14. decembris
- saglabā oriģinālu, jo uzvaras gadījumā tas būs
nepieciešams!

KULTŪRAS AFIŠA
Tērvetes novada kultūras namā
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Pēc Anšlava
Eglīša romāna motīviem veidota filma “ HOMO
NOVUS” , kas ar smaidu skatās uz kaislībām
30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.
Ieejas maksa ‒ 2,- eiro

22.novembrī pl.19.30
Tērvetes novada kultūras namā
Amatierteātra “Trīne” izrāde, Inga Ābele “Labās
asinis”. Ieeja ‒ bez maksas.
23.novembrī pl.18.00
Bukaišu tautas namā
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Latvijas
animācijas filmu klasiķes Rozes Stiebras
animācijas filma ģimenei – “Saule brauca
debesīs”.
Ieejas maksa – 2,- eiro
24. novembrī pl. 12.00

Tērvetes novada kultūras namā
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Pēc Ineses
Zanderes romāna “Puika ar suni. Stāsts par
nosargātu noslēpumu” motīviem tapusi filma
“Tēvs nakts”. Filma ir patiess stāsts par
pašaizliedzīgo latvieti Žani (īstajā vārdā Jāni)
Lipki un viņa ģimeni, kas Otrā pasaules kara laikā
savā mājā no nāves izglāba vairāk nekā 50 ebreju.
Ieejas maksa – 2,- eiro

Balvas:
Labākais zīmējums – dizains tiks pārvērsts
LVM Meža dienu uzlīmē.
Uzvarētājs iegūs specbalvu – no Latvijas valsts
mežā auguša bērza darinātu longbordu.
Varbūt tieši Tu, jaunais Tērvetniek, vari kļūt
par Meža dienu uzlīmju dizaina konkursa
uzvarētāju! Aicini sevi atbalstīt vizuālās mākslas
skolotāju un uzvaras gadījumā kļūsti par
Tērvetes novada patriotu!
Pagājušā gadā tēma “Jaunaudze” vienoja vairāk
nekā 1000 skolēnus, kuri piedalījās AS “Latvijas
valsts meži” ikgadējā Meža dienu uzlīmju
konkursā. Izvēlēties vienu labāko darbu nebija
viegli, tāpēc papildus uzvarētāja noteikšanai, žūrija
izvirzīja arī simpātiju balvas ieguvēju.
Par “Meža dienas
2018” uzlīmju konkursa
uzvarētāju tika sumināta
Krista Gabriela Roba no
Saldus novada pašval
dības Druvas vidusskolas
11. klases.
Inita Roze,
izglītības darba
Meža dienas 2018 uzlīme
koordinatore

2. decembrī pl. 16.00

Tērvetes vēsturiskajā centrā (pie Klosterkalna)
Decembris – egļu mirdzēšanas mēnesis. Adventes
laikā arī Tērvetes vēsturiskajā centrā tādi brīnumi
notiek.
Kopā ar Radošās apvienības “DIVI” gudro rūķi
Piparu un rūķu sievu Tilli iedegsim lielo svētku
egli! Ziemassvētku jampadracī iesaistīsies arī
rūķu draugi lācēns, lapsēns un zaķis.
Rūķu cepures galvā, brīnumsvecīte rokā un esi
klāt!

Īsumā!

7. decembrī pošam svētkiem eglīti Klūnās
14. decembrī eglītes iedegšana Augstkalnē
15. decembrī Labrenča tirgū Ziemassvētki
21. decembrī Ainas Božas koncerts “Iedegsim
sveces!” Augstkalnes vidusskolā
23. decembrī Ziemassvētku pasākums Tērvetes
novada pirmsskolas vecuma bērniem
25. decembrī Ziemassvētku balle Tērvetes novada
k/n
24. decembrī svētku dievkalpojums Mežmuižas
ev.lut.baznīcā un Kalnamuižas ev.lut. baznīcā
29. decembrī mākslas filma “Jaungada ekspresis”
Tērvetes novada KN
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)
Informāciju apkopoja
Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada
lauksaimnieki un uzņēmēji!
Gads ir apskrējis lielu apli un ir laiks
kopā palūkoties, kas paveikts šajā gadā
un kādi sapņi vēl jāpiepilda!

Aicinām 2018. gada 8. decembrī pl. 19.00 uz

Policijas ziņas
Pašvaldības policija informē

Klāt Meža dienu uzlīmju dizaina konkurss!

10. novembrī pl. 12.00

No čempiona titula tērvetnieki joprojām neatkāpjas

2017.–2018. gada sporta sezonā Tērvetes
novada handbolisti joprojām plūca laurus.
Aizvadītās sezonas Latvijas jaunatnes handbola
čempionātā divas Tērvetes novada komandas
kārtējo reizi kļuvušas par zelta medaļniecēm.

Dažādi

GADA BALLI – 2018

starpgadījumi pašvaldības teritorijā netika
konstatēti.
  Neiztikt arī bez bargākiem sodiem:
• Vienā gadījumā kādam pilsonim tika
sastādīts Administratīvais pārkāpumu
protokols par atrašanos sabiedriskā vietā
alkohola reibuma stāvoklī, personai kā
sods tika izteikts brīdinājums.
• Otrs
Administratīvā
pārkāpuma
protokols sastādīts par sīko huligānismu.
Pēc likuma citējot: “Par sabiedriskā miera
traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa
pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība,
ignorējot vispārpieņemtās uzvedības
normas un traucējot cilvēku mieru…”. Par
pārkāpumu ir pieņemts lēmums personai
uzlikt naudas sodu 70 euro apmērā.
Veiksmīgi ir kopā strādāts ar Bāriņtiesu un
Sociālo dienestu, kā arī esam sadarbojušies ar
izglītības iestāžu vadību risinot dažāda rakstura
jautājumus.
Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Tērvetes novada kultūras namā.
Vakara viesis - dziedātājs
AINARS BUMBIERIS.
Danču lustēs jūs aicinās enerģiskie
mūziķi no grupas
“TANDĒMS TRIJATĀ”
Pieteikties līdz 3. decembrim pa
tel. 26352751 (Monta Mantrova).
Dalības maksa 10,- eiro

Tērvetes novada SPORTA čempionātu kalendārs

4. novembris

Pl. 10.00 Tērvetes novada sporta hallē
Leišmales volejbola čempionāta, 1. posms

17. novembris

Pl. 10.00 Augstkalnes sporta zāle
Augstkalnes pagasta amatieru čempionāts basketbolā,
1. posms

25. novembris

Pl. 10.00 Tērvetes novada sporta hallē
Leišmales volejbola čempionāta, 2. posms

9. decembrī

Pl. 10.00 Tērvetes novada sporta hallē
Augstkalnes pagasta amatieru čempionāts basketbolā,
2. posms

Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja

