
Suminām mūsu novada 
jubilārus, kas īsi pirms 

GADU MIJAS sagaida nozīmīgu
gadskārtu savā dzīvē!

Sirsnīgi sveicam ikvienu, 
lielu un mazu, 

decembra mēneša jubilāru!
Tērvetes novada dome

Kļūsti kā bērns,
Un ļauj, lai prieks 

atmiņu kupenās bradā,
Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs

Vienu vakaru gadā!
/V.Mora/
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Svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
2018. gada 16. novembrī par godu Latvijas 

Republikas proklamēšanas 100. gadadienai Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis rīkoja svinīgo 
pieņemšanu Rīgas pilī. 

Pasākuma mērķis bija pateikties cilvēkiem, kas 
ar savu darbu ir veidojuši un stiprinājuši mūsu 
valsti, lai paustu atzinību vietējo uzņēmēju 
ieguldījumam Latvijas reģionu attīstībā.

Pārstāvēt Tērvetes novadu bija aicināta 
pašvaldības vadītāja Dace Reinika un Normunds 
Jērums – XII gs. koka pils un Tērvetes vēstures 
muzeja vadītāju, Tērvetes novada ģerboņa idejas 
autoru.

Saņemts augstākais Latvijas 
valsts apbalvojums

Saskaņā ar Ordeņu kapitula lēmumu Latvijas 
Republikas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
2018. gada 17. novembrī Rīgas pilī pasniedza 
augstākos valsts apbalvojumus.

Izglītības un kultūras darbiniekam, ansambļa 
“Dobeles zemessargi” dibinātājam un vadītājam, 
zemessargam Artūram Reinikam  Valsts prezidents 
pasniedza Atzinības krusta V šķiru, ieceļot par 
ordeņa kavalieri.

Svinīgajā pasākumā Artūrs Reiniks piedalījās 
ar meitu Rūtu Reiniku. 

Patīkamu pārsteigumu savam mūzikas 
skolotājam un darba kolēģim bija sarūpējis Annas 
Brigaderes pamatskolas kolektīvs. 

Skolu jauniešiem pirmā tikšanās ar ordeņa 
kavalieri Artūru Reiniku izvērtās kā nopietna 
Patriotisma nedēļas izskaņa – pēc Atzinības krusta 
apskates, vēl ilgi turpinājās sarunas, par ko  tiek 
piešķirts Atzinības krusts, kam sekoja skaidrojums, 
ko nozīmē - izcila Tēvijas mīlestība, ko nozīmē 
sevišķi nopelni valsts, sabiedrības, kultūras, 
zinātnes, sporta un izglītības darbā. Skolas saime 
no sirds lepojas ar piedzīvoto notikumu, kas 
izvērtās par skaistu patriotisma paraugstundu.

Skolas karoga svētki Annas 
Brigaderes pamatskolā

Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā 
Annas Brigaderes pamatskolā tika godināts skolas 
karogs. Lepojamies, ka skolas karoga vēsture 
aizsākusies pirms 80 gadiem – 1938. gadā, kad 
karogu skolai dāvina Annas Brigaderes komiteja. 
Šādu oriģinālu karogu Latvijas skolās nav daudz. 
Skolas karogam ir savs īpašais stāsts, kuru izstāstīt 

aicinājām pensionēto skolotāju Osvaldu Fridbergu, 
jo skolotājs daudzus gadus, riskējot ar sevi un savu 
ģimeni, rūpīgi glabāja skolas karogu. 

16. novembrī svinīgā pasākuma laikā skolotāja 
stāstījumā skolēni klausījās aizturētu elpu. 
Skolotāja stāja (neraugoties uz cienījamo vecumu!), 
balss tembrs aizrāva ikvienu.

Skolotājam Osvaldam Fridbergam Annas 
Brigaderes pamatskolas kolektīvs pasniedza 
Atzinības rakstu par pašaizliedzību un patriotisku 
jūtu stiprināšanu jaunajā paaudzē, vienlaikus 
atgādinot, ka šajā gadā aprit jau 25 gadi, kopš 
skolas karogs ir atgriezies skolā.

Pēc svinīgā pasākuma līdz pat mācību dienas 
beigām skolēni stāvēja goda sardzē pie karoga. 

Ar neizmērojamu atbildību goda sardzē 
stāvēja: Paula Pļenkova, Linards Štrauss, Ksenija 
Žandarova; Annija Arta Ingevica, Kristers 
Suharevs, Amanda Štrausa; Šarlote Elizabete 
Laizāne, Ralfs Emīls Skadiņš, Alise Janvāre; Elīna 
Redisone, Guntis Krastiņš, Melānija Monta 
Puišele; Beatrise Panova, Kristers Sprincis, Ance 
Lagzdiņa; Daniela Kalniņa, Kristaps Elvis Kļaviņš, 
Alīna Pčolka; Milānija Voitova, Kristaps Mierlauks, 
Aivita Grigaļūna, skolu jaunieši, kas ar savu darbu 
un attieksmi, sasniegumiem un ieinteresētību no 
sirds to bija pelnījuši.

Vēsturiskais skolas karoga stāsts atrodas skolas 
bibliotēkā, un tam ir milzīga nozīme skolas 
vēstures lappusēs.

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” 
– LKS „Dāmnieki”

Jau trešo gadu pēc kārtas Zemgales plānošanas 
reģions Adventes laika priekšvakarā Rundāles pilī 
aicina pulcēties 22 pašvaldības, lai sveiktu, lepotos 
un godinātu savus uzņēmējus. Arī šogad pasākumā 
vairāku stundu garumā izskanēja 22 aizraujoši 
veiksmes stāsti gan par tradicionālo 
lauksaimniecību, gan par individuālajiem 
pakalpojumu sniedzējiem, tehnoloģijām un 
inovācijām. 

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,

Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltums, smaržu pilnais gaiss…

Lai sirdis atvērtu, lai svēto stundu sveiktu,
Gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu – 

Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!

Lai Ziemassvētku 
noskaņas ienes mieru 
Jūsu sirdīs un mājās, 

dāvājot veiksmi, 
izdošanos un daudz 

gaišu notikumu 
Jaunajā gadā!

Tērvetes novada dome.

Skolas kolektīva pirmā tikšanās ar ordeņa kavalieri Artūru Reiniku

Tērvetes novads balvai “Gada uzņēmējs 
Zemgalē - 2018” bija izvirzījis LKS “Dāmnieki”, 
balvu saņēma LKS uzņēmējdarbības vadītājs 
Andrejs Eglis un Anita Lešinska. Balvu pasniedza 
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājs, Rundāles novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika un Attīstības 
nodaļas vadītāja Linda Mierlauka.   

Lappusi sagatavoja 
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

un 
Maija Klāsupa, 

Annas Brigaderes pamatskolas direktora vietniece 
izglītības jomā

Tērvetes novada vēstures cienīgi notikumi

Godināti Tērvetes novada ļaudis
Izsakot pateicību par uzņēmīgu, profesionālu 

un nesavtīgu darbu, veicinot Tērvetes novada 
attīstību, šogad Tērvetes novada domes 
apbalvojumi tika  pasniegti 11 pašaizliedzīgiem 
sava darba darītājiem. Īpašs prieks, kas šo cilvēku 
veikumu ir  saskatījuši un novērtējuši mūsu novada 
ļaudis, pēc kā ieteikuma Dome ir lēmusi piešķirt 
apbalvojumus.

Tērvetes novada domes augstākais apbalvojums 
ATZINĪBAS RAKSTS tika pasniegts:

Maijai Klāsupai par profesionālu atbildību un 
ieguldījumu Annas Brigaderes pamatskolas 
skolēnu izglītošanā, par aktīvu darbību Erasmus + 
projektā “Eko Active”, popularizējot Tērvetes 
novada vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.

Sandrai Zuševicai par atbalstošu un iedvesmojošu 
personisko ieguldījumu Tērvetes novada kultūras 
un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

Dzintrai Punkai par ilggadēju un profesionālu 
darbu Augstkalnes bibliotēkā, par personisko 
ieguldījumu Augstkalnes pagasta kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē.
Dzintrai Zimaišai par profesionālu un kvalitatīvu 
darbu Tērvetes novada amatierteātrī “Trīne”, 

veicinot tā profesionālo izaugsmi un atpazīstamību 
Latvijā, par būtisku ieguldījumu Latvijas 
amatierteātru izaugsmē.

Dainai Kaufmanei par ilggadēju un atbildīgu 
ieguldījumu SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 
profesionālas darbības attīstībā, par aktīvu 
iesaistīšanos centra vēsturiskā mantojuma izpētē 
un saglabāšanā.

Tērvetes novada domes apbalvojums GODA 
DIPLOMS tika pasniegts:
Sandrai Ramanauskai par radošu, atbildīgu un 
profesionālu pedagoģisko darbu Augstkalnes 
vidusskolā, par daudzveidīgu sadarbību ar skolēnu 
vecākiem. 

Aijai Klūgai par ieguldījumu Augstkalnes – 
Mežmuižas ev.lut.  draudzes sabiedriskās dzīves un 
jauniešu garīgās izaugsmes attīstībā.

Uldim Švarcam par personisko ieguldījumu Valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļa – Augstkalnes  
Mežmuižas ev. lut. baznīcas saglabāšanā un 
uzturēšanā.

Ojāram Rūdolfam par atbildīgu un  radošu 
ieguldījumu Augstkalnes vidusskolas vizuālā tēla 
veidošanā, par atbalstošu un aktīvu iesaistīšanos 
Tērvetes novada kultūras un sporta dzīvē.

Ivetai Skopānei par mērķtiecīgu un pašaizliedzīgu 
darbu sociālajā jomā, par vēlmi palīdzēt cilvēkiem, 
veidojot labestīgu un pozitīvu saskarsmi.  

Agrim Štālam par godprātīgu sabiedrisko darbību 
un radošu personisko ieguldījumu Tērvetes 
novada kultūras dzīves veidošanā.   

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste



Kā vismazākie sagaidīja lielo dzimšanas dienu!

Latvijas simtgades svinību nedēļā vēl nebijusi 
rosība notika arī Annas Brigaderes pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis”. 

Pirmdiena – zīmējumu izstādes “Mana Latvija” 
atklāšana un lielā dižošanās diena. Izstādē tika 
izvietoti bērnu un vecāku kopīgi darinātie darbiņi. 
Kad sākās dižošanās, katra grupa centās atrast un 
pierādīt savu diženumu. „Lāčuki” ņēma talkā 
pastaigu tārpiņu un mērīja posmu no bērnudārza 
durvīm līdz lielajiem vārtiem, jo tas ir ceļš uz 
mājām pie māmiņas un tēta. Visi kopā vēlējāmies 
izmērīt “Sprīdīša” diženumu, bet rociņu pietrūka, 
lai to apskautu, savukārt viens Latvijas sveiciens  
izrādās mērāms 100 Zaķēnu soļos.

Otrdiena – ceļotāju un izgaršotāju diena. 
„Lāčuki” un ”Pūcītes” ciemojās pie Kristīnes un 
Gundara Lāčiem. Saimnieki mazuļiem ļāva samīļot 
un pabarot  trušus, vistu, kucēnus, aitu Grietu un 
poniju Riku. Kādam no bērniem tā bija pirmā 
tikšanās ar lauku sētas iemītniekiem. Citas 
grupiņas devās pie maiznieka Jāņa Kurpnieka, citi 
pie Andas Mucinieces, pie Ineses Upenieces. Šai 
dienā mēģinājām meklēt un atrast Tērvetes garšu. 
To atradām rupjmaizē, medū, dzērvenēs, cidonijās, 
avenēs. Izrādījās, ka Tērvete ir ļoti garšīga!

Trešdiena – radošo darbnīcu diena ”Staro 
“Sprīdītis”!”  Katras grupiņas bērni meistaroja  
lukturīšus. To paveicām kopā ar Annas Brigaderes 
pamatskolas 9. klases meitenēm un skolotāju 
Sandru Geisleri, lai pēcpusdienas krēslā “Sprīdīša” 
ēka un pagalms iemirdzas uguntiņās. Siltās 
liesmiņas priecēja visus līdz pat nedēļas nogalei.

Ceturtdiena –„ kūkošanas” diena. Visapkārt 
dunēja mikseru skaņas – katrā grupiņā ko putoja, 
maisīja, smērēja un dekorēja. Bērnudārzā smaržoja 
pēc vaniļas cukura, šokolādes un citiem labumiem. 
Lieli un mazi gatavoja Latvijas dzimšanas dienas 
svinībām pa kūkai. Kopumā tika sarūpētas sešas 
bezgala garšīgas un skaista kūkas. 

Piektdiena – ciemiņu un sadziedāšanās diena. 
“Sprīdītim” durvis bija vēruši aicinātie ciemiņi, 
Tērvetes novadam īpašie cilvēki, tie, kas mazuļiem 
palīdz augt lieliem, kas ir galvene Tērvetes novada 
dzīves vadītāji. Šai dienā bērni bija aicinājuši 
ciemiņus, lai svinētu kopā Latvijas dzimšanas dienu.

 

Mazuļus svētkos svinīgi uzrunāja 
Annas Brigaderes pamatskolas direktors 
Aldis Tisenkopfs un metodiķe Aiga Kuģe

Kopā tika dziedāta valsts himna, Tērvetes 
novada himna, skanēja dažādas dziesmas, arī par 
Tērveti, mazie mākslinieki skandēja dzejas rindas 
un paši pieteica koncertprogrammu. Vismazākie 
bērni šo svinīgi patriotisko noskaņu baudīja kopā 
ar ciemiņiem kā skatītāji. 

Pēc koncerta, kā jau īstā dzimšanas dienā – 
kūka un 100 svecītes. Daudz laimes, Latvija!   

“Lāčuku” audzinātājas 
Marita Eglīte un Inese Blumfelde.

Janvāra izdevumā lasiet, kā aizvadījām 
Mārtiņus.

Par izmaiņām atkritumu 
apsaimniekošanas maksā

Saistībā ar atkritumu poligona “Brakšķi” tarifa 
pieaugumu no 2019. gada 1. janvāra no 45,25 EUR par 
apglabāto tonnu  uz 58,72 EUR par apglabāto tonnu  bez 
PVN un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
39. panta 12 daļu, kas paredz atkritumu apsaimniekotājam 
bez pašvaldības domes lēmuma iekļaut atkritumu 
apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas 
resursu nodokļa likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā 
stāšanās dienu, INFORMĒJAM, ka no 2019. gada 
1.  janvāra Tērvetes novadā maksa par 1 m3 sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu būs 14,80 EUR/m3 bez 
PVN, tajā skaitā poligona tarifs 11,74 EUR/m3 bez PVN 
un apsaimniekotāja izmaksas 3,06 EUR/m3 bez PVN.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eco 
Baltia vide”, rakstot uz e – pastu: tervete@ecobaltiavide.lv  
vai zvanot pa tālruni 8717.  

SIA “Eco Baltia vide” 
administratīvā direktore

Ance Saulīte

Paziņojums par teritorijas plānojuma 3.redakcijas
publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 29. novembra Tērvetes novada 
domes lēmumu Nr. 19 publiskai apspriešanai tiek nodota 
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3. redakcija. 

Publiskā apspriešana notiks no š.g. 12.12.2018. līdz 
8.01.2019., publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
20.12.2018. plkst. 11:30 Tērvetes novada domē, 
Zelmeņos.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019. gada 8. janvārim 

Tērvetes novada domē,  Zelmeņos, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, LV-3730, vai arī sūtot elektroniski: 
tervetesnd@tervetesnd.lv.

Ar teritorijas plānojumu 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 ģeoportālā geolatvija.lv.

Saite uz teritorijas plānojuma 3.redakciju: https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_12400  

Linda Mierlauka,
Attīstības nodaļas vadītāja

Par izmaiņām ģimenes 
ārsta praksē

Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa 
informē, ka no 2019.  gada 1.  janvāra tiek izbeigtas 
līgumattiecības ar ģimenes ārsti Marutu Dosbergu un 
viņas praksē reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. 

Marutas Dosbergas prakses darbības pamatteritoriju 
pārņems ģimenes ārste Ilze Lubgāne un atreģistrētie 
pacienti, kuru dzīvesvieta ir ārstes darbības 
pamatteritorijā – Tērvetes novada Bukaišu pagastā, tiks 
piereģistrēti pie Ilzes Lubgānes, tālr.  63729457. Pārējie 
atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes 
ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas 
dzīvesvieta.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes 
ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts 
pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā 
“Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”. 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā 
veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, 
e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.  

Dome informē

Domes sēdeDažādi

Sēdē piedalījās visi deputāti, izņemot Arvīdu Brusu, kas 
nepiedalījās attaisnojošu iemeslu dēļ.
Darba kārtībā izskatīšanai tika apstiprināti 12 jautājumu 
izskatīšana un lēmumu pieņemšana. Sēde sākās ar 
izpilddirektora un Attīstības nodaļas vadītājas Lindas 
Mierlaukas sagatavoto ziņojumu par Tērvetes novada 
teritorijas plānojuma 2. redakcijas publiskās apspriešanas 
laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 
atzinumiem, par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 
3. redakcijas projektu.

IZPILDDIREKTORA MĀRA BERLANDA 
ZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU

 22. novembrī beidzās iesniegšanas termiņš 14. 
novembrī izsludinātajam iepirkumam “Ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana Tērvetes novada pašvaldības 
Sociālās aprūpes centrā “Tērvete””. Iepirkuma nolikumā 
noteiktais līguma darbības termiņš ēdināšanas 
pakalpojumam ir no 2019. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 
31. decembrim. Saņemts viens piedāvājums no esošā 
pakalpojuma sniedzēja  IK “KANTO” par 2 007 500,00 
EUR, bez PVN. Bija iesniegta arī viena sūdzība Iepirkumu 
uzraudzības birojam no SIA “IRG” sakarā ar iepirkuma 
nolikuma kvalifikācijas izvirzītajām prasībām, kuru SIA 
“IRG” 23. novembrī atsauca. Tādējādi pakalpojuma 
līgums tiks slēgts ar vienīgo pretendentu IK “KANTO” 
par augstāk minēto cenu. 

 7. novembrī  tika noslēgts līgums ar UAB “Iskada” 
par “Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegādi”, 
projekta INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “Vietējo publisko 
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros.   
Līguma summa 129 800 EUR, bez PVN. Automašīna 
jāpiegādā 160 dienu laikā.   

 15. novembrī notika divas Tērvetes pašvaldības 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju vienību nomas 
izsoles. Izsoles gaitā 0,75 ha lielās zemes vienības 
“Ģenteles”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas 
maksas apmērs pieauga no sākotnēji noteiktā 36,00 EUR/
gadā līdz 186,00 EUR/gadā. Izsolē piedalījās trīs 
pretendenti.

Savukārt par 0,81 ha lielā zemes gabala nomas 
tiesībām “Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 
sacentās divi izsoles dalībnieki, kā rezultātā nomas 
maksas apmērs pieauga no sākotnēji noteiktā 31,00 EUR/
gadā līdz 171,00 EUR/gadā.

 SAC “Tērvete” veiktās cenu aptaujas “Ūdensvada 
rekonstrukcijas projekta izstrāde” rezultātā ir noslēgts 
līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Inženiertīklu 
konsultāciju birojs” par kopējo summu 6200,00 EUR, bez 
PVN. Projektēšanas uzdevums paredz pārbūvēt dzeramā 
ūdens un ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmas, izslēdzot 
avārijas stāvoklī esošā ūdenstorņa izmantošanu. Dzeramā 
ūdens apgādi projektēt izmantojot esošos dziļurbumus, 
kā arī sakārtot rezervē esošo urbumu atbilstoši spēkā 
esošām prasībām. Projekta izstrādes laiks 90 kalendārās 
dienas.

 6. novembrī tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties 
cenu aptaujā “Būvprojekta izstrāde Tehniskās apsekošanas 
rezultātā konstatēto būvkonstrukciju bojājumu novēršanai 
objektā SAC “Tērvete”, “Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads”, pamatojoties uz SIA “CMB” veiktajiem 
Tehniskās apsekošanas atzinumiem un Deformāciju 
monitoringa datu analīzi ēku korpusiem.

Tika saņemti divi projektēšanas piedāvājumi. Viens 
piedāvājums sastādīja 5830,00 EUR, otrs 6400,00 EUR, 
bez PVN. Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pirmo 
būvinženieri par tehniskā projekta izstrādi saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu. Līguma izpildes termiņš četri 
mēneši.

 SAC “Tērvete” ir veicis cenu aptauju “Kanali
zācijas un ūdensvada stāvvadu remonts”, izsūtot 
uzaicinājumus trim pretendentiem. 

SIA “Limen” iesniedza piedāvājumu par 19 701,61 
EUR, SIA “Kurzemes amatnieks A” par 19 973,42 EUR,  
bet SIA “Skorpions VS” par 19 338,86 EUR, bez PVN.  
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, ir noslēgts līgums ar 
SIA “Skorpions VS”, kas paredz 45 kalendāro dienu laikā 
veikt kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu nomaiņu 
aprūpes centra četrstāvu korpusā, papildus darbu zonā 
veicot sienu apdares darbus.

 12. novembrī noslēdzās cenu aptauja “Vienas 
vieglās automašīnas piekabes iegāde, saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju”. No izsūtītajiem trim uzaicinājumiem tika 
saņemti divi piedāvājumi. SIA “HETA” iesniegtais  
piedāvājums bija 1479,34 EUR, bet SIA “SOLARIS TEX” 
1396,69 EUR, bez PVN. Līgums noslēgts ar lētāko 
piegādātāju, izpildes termiņš 5 nedēļu laikā. Piekabe 

paredzēta Bukaišu pagasta ugunsdzēsēju vienībai 
ugunsdzēsības  sūkņa transportēšanai.

 9. novembrī noslēdzās iepirkums “Rotaļuatpūtas 
laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas 
“Labrenči””, kas paredz 5 mēnešu laikā uzstādīt rotaļu 
konstrukcijas pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” 
saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Saņemti trīs 
piedāvājumi – SIA “Go Play” 10 110,00 EUR, SIA “MK 
Dizains” 9 325,00 EUR, bet SIA “Jūrmalas Mežaparki” 
nosauktā cena 11 516,90 EUR, bez PVN. Izvērtējot 
iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija nolēma 
slēgt iepirkuma līgumu ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju 
SIA “MK Dizains”.

PAR KOMUNĀLO, DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU UN 
PARĀDU PIEDZIŅAS KOMISIJAS DARBU

Novembrī komisijā saņemti un izskatīti 4 iesniegumi:
•	 Vienā gadījumā personai atteikts piemērot fiksētu 

ūdens patēriņa maksu saimniecības ēkas ievadam.
•	 Pašvaldības daudzdzīvokļu mājas īrnieki lūdza veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai koplietošanas 
koridora telpā novērstu griestu apmetuma lobīšanos.

•	 Pamatojoties uz sastādīto aktu, panākta savstarpēja 
kaimiņu vienošanās  par bojājumu novēršanu sakarā 
ar dzīvokļa nopludināšanu.

•	 Personas prasība uzņemt viņu dzīvokļa rindā ir 
atlikta līdz apstākļu noskaidrošanai par tās 
nepieciešamību.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Dome precizēja Tērvetes novada domes saistošos 

noteikumus 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””.

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 25   
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 
22.  janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes 
novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība””.

Sēdē tika apstiprināti Tērvetes novada domes 
noteikumi „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un 
piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 
kārtība”.

Saistošo noteikumu pilns teksts publicēts oficiālajā  
izdevumā „Latvijas vēstnesis”, Tērvetes novada domes 
tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un izvietoti 
redzamā vietā Tērvetes novada domes un pagastu 
pārvalžu telpās.

PAR NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM
Divām personām tika anulēta deklarētā dzīvesvieta, 

viens lēmums pieņemts par jaunas adreses piešķiršanu, 
divi lēmumi pieņemti par pašvaldībai piekritīgo zemju 
iznomāšanu. Viens zemes gabals – apbūvēta zemes 
vienība “Zirņi”, Augstkalnes pagasts, otrs – apbūvēta 
zemes vienība “Pūliņi”, Kroņauce, Tērvetes pagasts. 
Abām iznomātajām zemes vienībām noteikts tās 
izmantošanas mērķis – ēku (būvju) uzturēšana.

Deputāti ar vienbalsīgu lēmumu izslēdza no Tērvetes 
novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu 
„Ābelītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kas sastāv 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala ar 
kopējo platību 0,260 ha.

PAR MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU
Dome apstiprināja šādus pakalpojumu izcenojumus 

(bez PVN):
•	 Sporta halles Sporta zāles īre – 24,79 EUR/h
•	 Bukaišu Tautas nama zāles īre – 9,50 EUR/h
•	 Tērvetes kultūras nama Lielās zāles īre – 24,79 EUR/h
•	 Tērvetes kultūras nama Mazās zāles īre – 16,53 EUR/h
•	 Tērvetes brīvdabas estrādes īre – 14,88 EUR/h
•	 Klases telpas īre ar aprīkojumu – 5,70 EUR/h
•	 Klases telpas īre bez aprīkojuma – 4,96 EUR/h
•	 Augstkalnes vidusskolas aktu zāles īre – 49,59 EUR/h, 

bet ne vairāk kā 247,93 EUR par pasākumu
•	 Augstkalnes vidusskolas mazās zāles īre – 20,66 

EUR/h, bet ne vairāk kā 103,31 EUR par pasākumu
•	 Duša, Augstkalnes vidusskolā – 1,24 EUR/reize
•	 Virtuves īre izglītības iestādēs – 2,77 EUR 1 diena/

personai.    
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams 

www.tervetesnovads.lv

2018. gada 29. novembrī tika sasaukta 
kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Spēkā stājušies 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”” paskaidrojuma raksts

No paskaidrojuma raksta – Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais 
pamatojums un  palielināts pašvaldības sniedzamās palīdzības apjoms pirmsskolas izglītības grupu 
izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss.

Saistošo noteikumu Nr. 25 „ Grozījumi Tērvetes novada domes 2015. gada 22. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtība”” paskaidrojuma raksts
Īss satura izklāsts – Ar šiem noteikumiem tiek grozīts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un 
precizēta neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām nomas maksas vai nomas maksas izsoles sākumcenas 
noteikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.



2018. GADA  APSKATS

Janvāris
  2018. gadā ikviens pasaulē nākušais Mazais 

Tērvetnieks kā Latvijas 100 – gadē dzimušais 
bērniņš saņēma īpašo “Sudraba vērdiņu” 
ozolkoka kastītē ar zīmolu – dīgstošu ozolzīli ar 
Latvijas karoga lapiņām, kā arī pavadvēstuli 
jaundzimušajam un viņa vecākiem. 

Audziet, mazie dārgumiņi, 
paveiciet dzīvē daudz labu 
darbu, mīliet sevi un savus 

tuvākos, lai paši tiktu 
mīlēti! 

 
  Ar 2017. gada 21. 

decembri Tērvetes 
novada Sociālais 
dienests un Pašvaldības 
policija uzsāk darbu 
jaunās telpās.

  25. janvārī 
brīvdienu māja 

“Apartamenti “Ores””, to īpašnieks Madars 
Sondors, ir viena no 22 Latvijas lauku tūrisma 
saimniecībām, kas Latvijas Republikas 
prezidenta pilī saņem vides kvalitātes zīmi 
“Zaļais sertifikāts”. 

  27. janvārī sporta hallē notiek Tērvetes novada 
amatiermākslas kolektīvu sporta spēles, kas 
bija pirmais pasākums, ko veltījām Latvijas 
100 – gadei Tērvetes novadā! 

Februāris
  Jauktais koris “Tērvete” koncertā “Ar dziesmu 

plaukstā” tuvāko draugu lokā izdziedāja savu 40. 
dzimšanas dienu. Koncerta noslēgumā kopkorī 
skanēja 163 dziedātāju balsis. 

  14. februārī kultūras namā, notiek Ērika Hānberga 
grāmatas “Mana Tērvetes ieelpa” atvēršanas 
svētki. Grāmata veltīta autora pielūgsmei Tērvetes 
sanatorijai, dabas parkam un Tērvetei.  

  Šī gada pārsteigums tūrisma jomā – katram 
novadam izstrādāta arī sava tūrisma pastmarka.

 

  2018. gada 3. februārī VEF kultūras pilī notika 
“Latvijas Alus gada balvas” 2017 pasniegšanas 
ceremonija. Pasākumā tika godināti Latvijas 
labākie aldari. Nominācijā “Lielākais tirdzniecības 
pieaugums veikalu grupā” balvu saņēma AS 
“Tērvetes Al” valdes priekšsēdētājs Valters 
Paškausks. 

Marts
  Marta mēnesī Tērvetes kultūras namā jau piekto 

gadu pēc kārtas vienkopus pulcējās visjaunākie 
Tērvetes novada iedzīvotāji kopā ar saviem 
vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām. 
Svinīgā pasākumā “Mazais Tērvetnieks” tika 
godināti 27 mazuļi, kas pasaulē nākuši 2017. gadā 
un kuplinājuši Tērvetes novada iedzīvotāju 
skaitu. 

  8. martā amatierteātris “Trīne” piedzīvo 
pirmizrādi Ādolfa Alunāna joku lugai “Skolotāja 
tupeles”, kas ar piedalīšanos skatē “Gada izrāde 
2017” kļūst par Dziesmu un Deju svētku 
dalībniekiem. 

  Sākot ar dokumentālo filmu “Ievainotais jātnieks”, 
kas vēstīja par tēlnieku Kārli Zāli, kuram 2018. 
gadā atzīmējam 130. jubileju, Tērvetes novadā 
iesākās kino gads. Kopumā novada iedzīvotājiem 
bija iespēja noskatīties 10 jaunākās spēlfilmas, kas 
veltītas Latvijas simtgadei.

  Augstkalnes vidusskolas absolvente Karlīna Veide 
12. klasē Tērvetes novada un skolas vārdu 
veiksmīgi pārstāv Latvijas televīzijas spēlē 
„Gudrs, vēl gudrāks!”, iegūstot 4. vietu.

  Žetonu vakarā 12. klases kolektīvs pārsteidza ar 
Māras Jakubovskas darba “Tikai tu…” 
iestudējumu, kurā jaunieši talantīgi izspēlēja 
Lielvārdes kalpones Emīlijas Kuģenieces un 
Rembates barona Henriha fon Rautenfelda dzīves 
motīvus. Iestudējums piedzīvojis 3 izrādes, arī uz 
Tērvetes novada kultūras nama skatuves.

Aprīlis
  Lepojamies un priecājamies, ka visi Tērvetes 

novada pašdarbības kolektīvi ir ļoti veiksmīgi 
startējuši Dziesmu un Deju svētku atlases skatēs 
un ir kļuvuši par XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem!

  Tērvetes silā īpaši tika aizvadīta Valpurģu nakts– 
ar jubilejas pavasara pērkona dārdiem tieši šai 
dienā tika atklāta LVM Dabas parka Tērvetē 60. 
darba sezona. Pasākumu kuplināja 9132 ap-
meklētāji.

  14. aprīlī ainaviskais taku skriešanas seriāls Stirnu 
buks ar skrējienu maratonu Latvijas valsts mežu 
dabas parkā Tērvete atklāja savu sacensību 5. 
sezonu.

  Latvijas Nacionālā bibliotēka pirmo reizi Latvijā 
izsludināja Skaļās lasīšanas konkursu. Starp-
novadu kārtā 3. vietu ieguva Augstkalnes 
vidusskolas skolēns Modris Zvejs, kurš pārstāvēja 
Tērvetes bibliotēku.

  26.aprīļī Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvs 
pie sevis ciemos sagaida draugus no Lasilas 
pamatskolas Igaunijā. Abas skolas lepojas ar to, 
ka jau 15 gadus ir spējušas izveidot ciešas un 
noturīgas draudzības saites.

  Uz pašvaldības ceļa Mednieki-Stūrīši Bukaišu 
pagastā tiek atjaunots “Šarlotes” tilts.

Maijs
  Augstkalnē 2015. gadā, dēstot ozolzīles, uzsākām 

savu “Ozola stāstu”. Spītējot dažādiem apstākļiem, 
jau izauguši mazi ozoliņi, un šogad Baltā galdauta 
svētkos tie uzsāka ceļu uz savām jaunajām mājām. 
14 mazie ozolu dēsti tika iestādīti dažādās 
Tērvetes novada vietās, 11 ozoliņi aizceļoja uz 
novada skaistajām lauku sētām. 

  Pabijis plašajos pasaules ceļos, “Lidoņu” mājās 
Bukaišos 4. maijā atgriezās Herberta Cukura 
ģimenes saudzīgi glabātais sarkanbaltsarkanais 
karogs.

  19. maijā cauri visam Tērvetes novadam no 
Kroņauces līdz Bukaišiem gādīgu roku saudzēts 
tika nests Tērvetes novada karogs. Pasākums 
“Izskrien Tērvetes novadu!’’ tika organizēts 
pirmo reizi, un dalībnieku kopā būšanas prieks 
pierādīja, ka skrējiens varētu kļūt par jauku 
tradīciju. Teju 250 dalībnieki 25 km distancē, 24 
skrējiena posmos izskrēja Tērvetes novadu no 
Kroņauces līdz Bukaišiem. 

  Par godu Latvijas simtgadei tika veidots tūrisma 
maršruts apkārt Latvijai “Aplido, apceļo, apmīļo 
Latviju!”, kas mērāms 1836 km garumā. Ceļš 
sadalīts četros simboliskos posmos, viens no tiem 
vīsies cauri Augstkalnei un  Bukaišiem, par ko 
liecina Leišmalītes “1836” ceļa stabs pie 
Augstkalnes Mežmuižas ev.lut. baznīcas.

  Maija izskaņā Tērvetē tika aizvadīts līdz šim 
Baltijā lielākais meža nozares pasākums – 
“Latvijas Meža dienas”. Divu dienu svētkus 
apmeklēja vairāk nekā 12 000 bērnu, jauniešu un 
pieaugušo no visas Latvijas. Apmeklētājiem bija 
iespēja piedalīties 84 meža izziņas darbnīcās.

  11. maijā Rehabilitācijas centrā “Tērvete” notika 
grāmatas “Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918-
1940” prezentācija un tikšanās ar grāmatas autori, 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūta zinātnisko asistenti Karīnu Horstu. 
Grāmatā nozīmīga vieta ierādīta vēsturiski 
nozīmīgai informācijai par Tērvetes sanatoriju.

  16. maijā starp Žagares reģionālā parka 
administrāciju, Dabas mantojuma fondu 
(Lietuva), Tērvetes novada domi un biedrību 
“Tērvetes meža izglītības centrs” tika parakstīta 
vienošanās par pārrobežu projekta īstenošanu, 
kas saistīts ar velosipēdu maršrutu Tērvete-
Žagare izveidi no Mūšos Tyreļa dabas taku 
Žagares reģionālajā parkā līdz  LVM dabas parkā 
Tērvetē. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 
5.marts – 2020.gada 4.marts.

Jūnijs
  Tieši pirms pieciem gadiem sākām Mazā 

Tērvetnieka stāstu, tādēļ šogad viņus visus 
aicinājām uz Pirmo salidojumu Tērvetes novada 
estrādē. Ar mums kopā bija Latvijas bērnu fonds 
un tā prezidents Andris Bērziņš, kas īpaši 
sumināja mūsu daudzbērnu ģimenes un 
talantīgos bērnus. 

  Mēneša sākumā Annas Brigaderes pamatskolas 
komanda devās kārtējā Erasmus+ projekta 
“EkoAktīvs” vizītē uz Sicīliju. Vizītes laikā mūsu 
komanda demonstrēja savas zināšanas par vēja 
enerģiju partnerskolas 4. klases skolēniem, 
izgatavojot gaisa pūķus. 

  Pateicoties Latvijas Veterinārārstu biedrībai, 
1938. gadā mikrobiologam un vetārstam 
Kristapam Helmanim uzstādītais piemineklis 
Tērvetes Kalnamuižas kapos tieši pēc 80 gadiem 
ir atjaunots un atguvis savu autentisko izskatu. 
Tas atklāts par godu Kristapa Helmana – 170. 
dzimšanas dienai.

  Turpinot tradīcijas, 21. jūnijā koris “Tērvete” LR2 

ēterā “Garākās Līgo dziesmas” virknē ievija arī 
savu izdziedāto melodiju.

  Augstkalnes amatierteātris ar A. Bankas lugas  
„Meitiņa” iestudējumu piedzīvo savu pirmizrādi. 
Teātra kolektīvs ar to priecējis Augstkalnes, 
Bukaišu, Lielauces, Ukru un Valles (Vecumnieku 
novads) skatītājus. Kopumā izspēlētas 6 izrādes.

  Pie Augstkalnes dzirnavu ezera kopā ar dabas 
pētnieku Māri Olti tika aizvadīta izzinoša 
makšķerēšana, lai lielo zivi noķertu gudri.

  Jūnija vidū notika reklāmas velo tūrisma 
brauciens Tērvete – Žagare, kurā piedalījās 20 
velobraucēji no Viļņas, Žagares un Tērvetes 
novada. Viņi apmeklēja tūrisma un atpūtas vietas 
Tērvetes novadā un Žagarē. 

  Ar ELFLA atbalstu tiek izbūvēts piebraucamais 
ceļš AS „Agrofirma Tērvete” birojam gar 
pirmsskolas izglītības grupas ēku „Sprīdītis” 
Kroņaucē. Izbūvējamā ceļa garums 88,74 m. Šo 
ceļu izmanto ne tikai lauksaimniecības uzņēmēji, 
bet arī pirmsskolas grupas „Sprīdītis” mazuļi.

Jūlijs
  No 1.–8. jūlijam Tērvetes novada pieci 

amatiermākslas kolektīvi – VPDK “Avots”, JDK 
“Avots”, SDK “Vārpa”, JK “Tērvete”, AT “Trīne” 
piedalās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkos, kuros kopumā tika reģistrēts 
rekordliels dalībnieku skaits – 43 219, kas atzīts 
vēsturiski par lielāko svētku dalībnieku skaitu.

  Jūlija trešās nedēļas nogalē tradicionāli visi 
pulcējāmies Tērvetes novada svētkos.

  Tērvetes novada handbolisti 63 cilvēku sastāvā 
devās uz Vāciju, lai piedalītos handbola turnīrā 
Lībekā. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja divas 
komandas no Tērvetes.

Augusts
  11.un 12. augustā norisinās XV Zemgaļu svētki 

Tērvetē, kuros kā kultūras programmas dalībniece 
piedalās arī Kultūras ministre Dace Melbārde.  

  25. augustā Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. 
Baznīcai atzīmējām 370. dzimšanas dienu! Svētku 
dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags 

un bīskaps Hanss Martins 
Jensons.

  25. augustā Dabas 
parkam Tērvetē – 60. Kopš 
1958. gada, kad Tērvetes 
mežniecība mežkopja 
Miķeļa Kļaviņa vadībā 
parka teritorijā sāka pirmos 
labiekārtošanas darbus, 
mežs no necaur redzamiem 
brikšņiem izveidojies par 
vienu no iecienītākajiem 
tūristu dabas objektiem 
Latvijā, kā teritorija 
pārsniedz 1200 ha.

  11. augustā Tērvetes 
estrādē notika Simtgades 
Zaļumballe, tā bija Latvijā 
un pasaulē kopā sanākšana 
un svinēšana – 100 dienas 

pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas! 

Septembris
  3.septembrī Zinību dienā Tērvetes novadā Jauno 

mācību gadu uzsāk 445 izglītojamie, t.sk. 300 
skolēnu un 145 pirmsskolas izglītības grupu 
audzēkņi.

  Drošības dienas Augstkalnes vidusskolā un 
Annas Brigaderes pamatskolā, kā arī pirmsskolu 
grupās tika organizētas Interreg V – A Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam projekta “Safe borderlands” 
ietvaros.

  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. 

  Eiropas kultūras Mantojuma dienu – 2018 
pasākumu ietvaros apmeklējamo objektu sarakstā 
tika iekļauts Valsts aizsargājamais kultūras 
piemineklis “Tērvetes sanatorija” kā valsts 
izveides un uzplaukuma, pašapziņas un ticības 
valstij nozīmīgs objekts. 15. septembrī ikviens 
tika  gaidīts pasākumā “Ceļojums no vēstures līdz 
šodienai”. 

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku 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. Arī Tērvetes pilskalns ir ieguvis 
titulu “Ainavu dārgums”. 

  Dzejas dienu pasākumu ietvaros Tērvetes novada 
bibliotēkas sadarbībā ar Augstkalnes vidusskolu 

organizē pasākumu “Es sirdi iestādīšu ceļa 
malā…” 

  Tērvetes novada kultūras namā ģimenes ar 
bērniem kopā ar Latvijas Bērnu fondu svinēja 
dzejnieka Normunda Beļska grāmatiņas 
“Vectētiņa brīnumu lāde” atklāšanas svētkus!

  Visi Tērvetes novada 1.–12. klašu skolēni iesaistās 
iniciatīvā “Skolas soma”, kā 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.

  Annas Brigaderes pamatskolā un Augstkalnes 
vidusskolā pirmo reizi notiek BE ACTIVE 
Eiropas sporta nedēļa, kā mērķis ir mainīt 
skolēnu paradumus un aicināt būt fiziski 
aktīvākiem.

  Latvijas taku orientieristu izlases dalībnieks ir 
Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases audzēknis 
Kristaps Mierlauks, kas komandas sastāvā 
aizvadītajā Pasaules čempionātā Latvijai palīdzējis 
izcīnīt 2. vietu. 

  Valsts vietējā autoceļa Tērvete-Penkule posms 
400 m garumā Tērvetē – gar Tērvetes kapiem 
„Labrenču” mājas virzienā ieguvis jaunu segumu, 
kas ir alternatīva cietajam segumam.  Šādu 
virsmas apstrādes metodi izmanto arī Igaunijā.

Oktobris
  7. oktobrī starptautiska mēroga projekta 

„Erasmus + projekta „EkoAktīvs” dalībvalstu 
skolu pārstāvji viesojās Tērvetes novadā un 
Annas Brigaderes pamatskolā. Sagaidījām viesus 
no Itālijas(Sicīlija), Nīderlandes, Polijas un 
Slovēnijas.

  Annas Brigaderes pamatskolas 1.–5. klašu 
skolēniem bija iespēja piedalīties Putras dienas 
aktivitātēs, ko organizēja Tērvetes novada lauku 
attīstības konsultante, pasākumu atbalstīja AS 
„Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar 
sadarbības partneriem – Veselības ministriju, 
Valsts izglītības un satura centru un Slimības 
profilakses un kontroles centru.

  Aizvadīts vēl nebijis pasākums - Sporta senioru 
diena - 2018 Tērvetes novadā. Piedalīties bija 
aicināts ikviens, kas atbalsta devīzi “Sporto un esi 
vesels jebkurā vecumā!”.

  SAGAIDĪJĀM LABO ZIŅU – 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. 
Iepirkums ir veiksmīgi noslēdzies, plānotais ceļa 
būvniecības darbu uzsākšanas laiks ir 2019. gada 
marts- aprīlis.

  Augstkalnes pagastā izbūvēts bruģēts gājēju ceļš 
posmā no PIG “Zvaniņi” līdz ceļu krustojumam 
pie Augstkalnes vidusskolas.

  Noslēgušies darbi Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu pārbūvē. Projektā veikta 
iekšējo apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu nomaiņa, kā arī ārējā ūdensvada pieslēguma 
pārbūve.

  Kroņauces ciematā uz piebraucamā ceļa AS 
„Agrofirma Tērvete” birojam izveidots betona 
bruģakmens segums jaunizbūvētajam grants 
ceļam gar PIG “Sprīdītis”.

  15. oktobrī tika pabeigti Tērvetes novada 
administratīvās ēkas “Zelmeņi” vienkāršotas 
fasādes atjaunošanas darbi.   

Novembris
  Mēneša sākumā ekspluatācijai tika nodoti  

projekta „Gājēju celiņa atjaunošana un 
stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos” 
būvniecības darbi, kas tika īstenoti ar ELFLA 
atbalstu.  

  Pakāpeniski noslēdzas darbs pie Zelmeņu ciemata 
garāžu ēkas atjaunošanas.

  8. novembrī ar Domes deputātu un būvnieku 
piedalīšanos tika atklāts jaunizveidotais 
basketbola laukums pie Augstkalnes vidusskolas. 

  21. novembrī pabeigti darbi pašvaldības ceļu Te 
38 “Dobeles šoseja — Laktas” un Te 36 “Zemzari 
Pilskalni” (Tērvetē) asfaltēšanai. Darbi veikti ar 
ES struktūrfondu atbalstu.

  Vairāk par mēneša pasākumiem skat. “Laikam 
līdzi” decembra izdevumā.

Decembris
Notikumu kalendārs veidots pēc 

2018. gada informatīvo izdevumu 
“Laikam līdzi” materiāliem.

Paldies ikvienam šī izdevuma lasītājam, kas 
ieinteresēti ar izdevuma starpniecību ir 

sekojis līdzi aktualitātēm un notikumiem 
Tērvetes novadā! 

Lai nezūd Jūsu interese arī Jaunajā gadā!

Lai sirsnīgi un mīlestības 
pilni Ziemassvētki un 

svētku gaišums 
Jaunajā gadā! 

Uz tikšanos 2019. gadā!
Sadarbībā ar Jelgavas tipogrāfiju 

atbildīgā par izdevumu – Inita Roze
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14. decembrī  pl. 17.30 
Pie Augstkalnes pagasta pārvaldes 
Aicinām iedegt SVĒTKU EGLI!

15. decembrī pl. 14.00–17.00
Tērvetes brīvdabas estrādē
LABRENČU TIRGŪ ZIEMASSVĒTKI
	y Mājražotāju darinājumi – gan ēdami, gan 

neēdami 
	y Tirdziņā atradīsiet Ziemassvētku dāvanas
	y Ziemu pievilinošas lustes
	y Labrenču tirgus mielasts
	y Ja starp jums ir Ziemassvētku vecītis, nāc un 

parādies! Būs iespēja iegūt balvu par krāšņāko 
un savdabīgāko vecīša tērpu.

Turpinās pieteikšanās tirdziņam (26352751, 
Monta Mantrova)! 

21. decembrī pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolā
Ainas Božas koncerts “Iedegsim sveces!”. 
Ieeja – bez maksas

21. decembrī pl. 22.00
Bukaišu Tautas namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE kopā ar grupu 
“Viņš un Es”. Ieejas maka 2, eiro

22. decembrī pl. 14.00
Bukaišu Tautas namā
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE Bukaišu pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem. Ziemassvētku 
noskaņās ievedīs folkloras kopas “Ceļteka” 
koklētāja Maija Skalbiņa 

23. decembrī pl. 11.00
 ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS Tērvetes novada 
pirmsskolas vecuma bērniem.
Apvienības “Teātris un es” Ziemassvētku izrāde 
“Kurš ir Ziemassvētku vecītis?”

KULTŪRAS AFIŠA
Ziemassvētku vecīša maisā dāvaniņas Tērvetes un 
Augstkalnes pagastu pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes.
Tālrunis informācijai 26413219 (Ineta Strazdiņa)
Kursēs autobuss: Klūnas 10.00 – SAC 10.10 
– Kroņauce 10.20 – Tērvete 10.30; Augstkalne 
10.30 

24. decembrī 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
pl.14.00 Augstkalnes Mežmuižas ev.lut.baznīcā
pl.16.00 Tērvetes Kalnamuižas ev. lut.baznīcā

25. decembrī no pl. 21.00–02.00 
Tērvetes novada k/n
ZIEMASSVĒTKU BALLE.
Par deju lustēm gādās grupas “Limuzīns” mūziķi 
– Edgars Linde un saksofonists Raivo Stašāns.
Ieejas maksa 3, eiro
Galdiņu rezervācija līdz 21. decembrim pa 
tel. 29330689 (Viktors Strapcāns)

29. decembrī pl. 12.00
Tērvetes novada k/n
Romantiska kino komēdija “JAUNGADA 
TAKSOMETRS”. Ieejas maksa 3, eiro.
Komēdijas pamatā ir notikumi Vecgada vakarā, 
kad cilvēkiem steidzīgi jānokļūst Rīgas 
visdažādākās vietās, lai sagaidītu un nosvinētu 
gada svinīgāko nakti. Filmas galvenais varonis ir 
taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks), kurš 
neatsaka palīdzību nevienam un nakts gaitā top 
par liecinieku neparastām situācijām, kļūstot par 
kaut ko vairāk nekā tikai šoferīti. Viņš kļūst par 
draugu, izpalīgu un liecinieku.

Sekojiet informācijai par kultūras norisēm novadā 
www.tervetesnovads.lv un pie informācijas 
stendiem. Precīzāka informācija pa tel. 29330689 
(Tērvetes novada kultūras nama direktors Viktors 
Strapcāns)
Informāciju apkopoja Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

KultūraProjekti

Sports

Latvijas skolu sacensībās — 3. vieta basketbolā
Š. g. 23. novembrī Dobeles sporta hallē notika 

Latvijas skolu sacensības mini handbolā, kas 
pulcēja 40 komandas no dažādām Latvijas vietām.

Mūsu novadu pārstāvēja Augstkalnes 
vidusskolas zēnu komanda un Annas Brigaderes 
pamatskolas divas zēnu un divas meiteņu 
komandas.

Godpilno trešo vietu ieguva Annas Brigaderes 
pamatskolas meiteņu komanda (Elīna Kovtuna, 
Ance Legzdiņa, Ksenija Zanadrova, Eleonora 
Kovtuna, Elina Redisone, Beatrise Panova). Trenere 
Maija Dubrovska.

Augstkalnes zēnu komanda ierindojās piektajā 
vietā.   

Linda Karloviča, sporta metodiķe

Sporta pasākumi decembrī
1. decembrī 
Latvijas 2. līgas florbola čempionāta spēle FK 

TĒRVETE- FK VĀRME ( Tērvetes novada hallē)
1.-2. decembrī Latvijas jaunatnes 

čempionāts handbolā zēniem U-13 grupai 
(Tērvetes novada komanda) Salaspilī.

8. decembrī Latvijas 1.līgas čempionāts 
handbolā DOBELE/TĒRVETE spēlēs Rīgā ar 
RTU/SENIORIEM

9. decembrī Augstkalnes  pagasta basket-
bola sacensības (otrā posma sacensības) Tērvetes 
novada hallē pulksten 11.30.

5. decembrī Latvijas 2. līgas čempionāts 
florbolā Rīgā FK TĒRVETE- NND

22. decembrī Latvijas 2. līgas čempionāts 
florbolā SK COYOTE-FK TĒRVETE Tērvetes 
novada hallē pulksten 19.00.

29. decembrī Leišmales volejbola sacensību 
noslēguma posms – Profi un Amtieru.   

Linda Karloviča, sporta metodiķe

Amatierteātra “Trīne” iestudējums izvirzīts uz reģionālo skati
Š. g. 22. novembrī Tērvetes novada kultūras namā amatierteātris “Trīne” izrādīja  Ingas Ābeles lugu 

”Labās asinis” . Šis vakars bija īpašs ar to, ka izrāde notika Tērvetes novada amatierteātru skates ietvaros. 
Skatītāju vidū bija žūrijas pārstāvji – režisors un aktieris Valdis Lūriņš, skatuves kustības pedagoģe Rita 
Lūriņa. 

Skatē tika saņemts vērtējums par literārā 
materiāla izvēli, režisora un aktieru darbu, 
audiovizuālo noformējumu un izrādes koptēlu. 
Dzintras Zimaišas vadībā iestudētā luga ieguva 46 
punktus (no 50). Ar šādu rezultātu tērvetnieki  
kļūst par Latvijas amatierteātru iestudējumu skates 
“Gada izrāde 2018” dalībniekiem. Īkšķi būs jātur 
nākamā gada februārī, kad notiks reģionālās 
skates.   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada pasākumu organizatore

Pabeigti ceļu Te 36 un Te 38 asfaltēšanas darbi

Atbilstoši Tērvetes novada domes un SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 
noslēgtajam līgumam, 21. novembrī pabeigti darbi 
pašvaldības ceļu Te  38 “Dobeles šoseja – Laktas” 
un Te 36 “Zemzari Pilskalni” (Tērvetē) asfaltēšanai. 
Darbi veikti ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projekta Nr.3.3.1.0/17/I/022 “Atbalsts uzņēmēj-
darbības attīstībai Tērvetes novadā” ietvaros. 
Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 
228 696,63, t.sk. ERAF finansējums EUR 170 00.

Pašvaldības ceļu Te-38 un Te-36 piegulošajās 
teritorijās atrodas kādreiz pašvaldībai piederoši 
īpašumi, kas atbilstoši Tērvetes novada Teritorijas 
plānojumam ir paredzēti darījumu iestāžu un 
ražošanas apbūvei. 

Galvenā projekta darbība ir ceļu satiksmei 
paredzētās infrastruktūras attīstīšana, un projekta 
rezultāti ir: asfaltēti publiskai lietošanai paredzētie 
ceļi un labiekārtota piegulošā zona.

Projektā noteikto darbību īstenošanas 
rezultātā – sakārtojot ceļu Te-38 un Te-36 stāvokli, 
tiek veicināta jaunu biznesu attīstība pašvaldībā –
palielinot privāto investīciju apjomu Tērvetes 
novadā un izveidojot jaunas darba vietas.

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc 
projekta pabeigšanas tiks nodrošināta ar regulāru 
atjaunotā seguma uzturēšanu un kopšanu. 
Uzturēšanu nodrošinās Tērvetes novada pašvaldība 
no saviem budžeta resursiem.   

Dace Vācere, projektu speciāliste

Noslēgusies skaļās lasīšanas sacensību pirmā kārta
Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas nacionālā 

bibliotēka (LNB) turpina organizēt skaļās lasīšanas 
sacensības. Ikviens 5. un 6. klašu skolēns Latvijā 
tika aicināts gatavoties konkursam gan savā skolās, 
gan bibliotēkās. Skaļās lasīšanas sacensības notiek 
trijās kārtās – pašvaldībā, reģionā un republikā. 

Tērvetes novadā ir audzis interesentu skaits. Ja 
pagājušajā gadā šajās sacensībās piedalījās divi 
skolēni, tad šogad jau pieci skolēni.

27. novembrī Annas Brigaderes pamatskolā 
notika pirmā posma kārta – Skaļās lasīšanas 
sacensības pašvaldības mērogā. Pirmajā kārtā 
piedalījās četri Annas Brigaderes pamatskolas 
skolēni un viens Tērvetes pagasta bibliotēkas 
lasītājs no Augstkalnes vidusskolas. Skolēnu 
lasījumu vērtēja trīs žūrijas pārstāvji. 

Pēc sacensību nolikuma skolu un bibliotēku 
drīkst  pārstāvēt tikai viens skolēns. Pēc žūrijas 
vērtējuma tālāk uz reģionālo atlasi Dobeles novada 
centrālo bibliotēkā dosies Guntis Krastiņš kas 
pārstāvēs Annas Brigaderes pamatskolu un Safina 
Bogdane, kas pārstāvēs Tērvetes pagasta bibliotēku, 
savukārt Līga Goba pārstāvēs Augstkalnes 
vidusskolu. Noslēgumā dalībnieki saņēma 
diplomus, grāmatas un pildspalvas ar Latvijas 
simtgades simbolu. Vēlēsim mūsu skolēniem 
nonākt līdz sacensību lielajam finālam Rīgā.   

Vēsma Upīte, 
Tērvetes pagasta bibliotēkas vadītāja

Aicinām jauniešus piedalīties projektā “PROTI un DARI!”

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti 
arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, 
piesakies atbalstam Tērvetes novada domē projektā 
“PROTI un DARI!”. 

ESF finansētais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram 
projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts 
individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties 
uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem 
attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek 
izstrādāta individuālo pasākumu programma, 
piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var 
ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas 
mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, 
karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības 
personālu), dalība pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko 
organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, 
pasākumos un projektos, profesijas specifikas 
iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt 
arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi 

mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs 
jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu 
programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 
mēnešiem.

Tāpat aicinām aktīvus cilvēkus pieteikties 
projektā par mentoriem. Mentors – atbalsta 
persona (pilngadīga, pašnodarbināta persona ar 
personīgo automašīnu), kurš būtu ieinteresēts 
sniegt iedrošinošu un motivējošu atbalstu 
jaunietim praktisko uzdevumu realizēšanā, 
saskaņā ar katra jaunieša vajadzībām un izaugsmes 
mērķiem. Katram mūsu novadā ir iespēja ieguldīt 
savus resursus un talantus, atbalstot jauniešus! 
Piesakoties jāiesniedz pieteikuma anketa un CV.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu 
atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, 
aicinām griezties Tērvetes novada domē pie 
projektu koordinatores Daces Vāceres (mob. 
tālr.22443406) vai Sociālā dienesta vadītājas 
Daigas Freidenfeldes.

“PROTI un DARI!” ir ESF 2014.2020.gada 
plānošanas perioda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām.   

Dace Vācere, projektu speciāliste

Policijas ziņas

Pašvaldības policija informē   
Novembra mēnesī saņemts 31 dažāda 

rakstura izsaukums.
No iedzīvotājiem saņemti un izskatīti 6 

materiāli, uz visiem ir sniegtas atbildes. Šie 
materiāli izskatīti bez sankciju pielietojuma – bez 
Administratīvo sodu piemērošanas.

Valsts svētku mēnesis aizvadīts gana 
mierīgi. Paldies cilvēkiem, kas neradīja liekas  
domstarpības pasākuma laikā un ļāva baudīt 

svētkus gan sev, gan citiem! Ļoti ceram, ka arī 
2018. gadu pavadīsim tikpat jaukā un mierīgā 
noskaņojumā.

AICINĀM BŪT UZMANĪGIEM!
   Ir sācies sniegu un sala laiks, parādījies ledus 

uz upes un ezeru gultnēm. Ir parādījušies arī 
pirmie gadījumi, kad zemledus makšķernieki 
kāpj uz ledus, nedomājot par savām dzīvībām. 
Arī skolas mūsu novadā atrodas blakus ūdens 

krātuvēm, tādēļ aicinām skolēnu vecākus vērst 
savu bērnu uzmanību par bīstamību uz ledus. 
Brīdinām! Sekas var būt ļoti nopietnas un 
dzīvībai bīstamas!

    Vēlamies vērst iedzīvotāju attiecībā pret 
mājdzīvnieku pieskatīšanu. Atgādinām, ka 
saimnieks par savu mājdzīvnieku ir atbildīgs 
arī tai brīdī, kad tie tiek palaisti no pavadas. 
Jūsu uzdevums ir sekot tam, kur dzīvnieks 
paliek.

    Tuvojas Gadumija! Aicinām būt 

uzmanīgiem darbojoties ar pirotehnikas 
izstrādājumiem, ja tie tiek lietoti, tad skatīties, 
kur tos pareizi novietot, lai skaistums 
nepārvērtos nelaimē. Aicinām stingri ievērot 
pirotehnikas lietošanas instrukciju! 

Klusus Ziemassvētkus un Laimīgu 
jauno gadu! 

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks


