Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums

Daudz gaišu notikumu
2019. gadā!

Šis gads patiesi ir bijis svētīgs mūsu
tautai un valstij. Esam godam nosvinējuši
Latvijas simtgadi un ar lepnumu dodamies
nākamajā gadu simtā. Pulcēsimies kopā
ģimenēs, pateiksimies par visu labo un
izvirzīsim jaunus mērķus!

Lai Jaunais gads nes visu
ieceru piepildījumu!
Lai mūsu mājās valda miers
un saticība!
Priecīgus Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu
2019. gadu!

2019. gada janvāris

Jauno gadu uzsākot

Tērvetes novada domes vārdā
priekšsēdētāja Dace Reinika

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

Ināra Mūrniece
Saeimas priekšsēdētāja

Ziemassvētku laikā Tērvetes novadā tika saņemta
sirsnīga vēstulīte no mūsu sadarbības partneriem
St. Goāras-Obervēzeles apvienotajā pašvaldībā.
Piedāvājam vēstulītes tulkojumu latviešu valodā:
Ir Ziemsvētki, - dienas skaistās,
Laiks dvēseles apcerei;
Ir Ziemsvētki, - kāda zvaigzne debesīs laistās,
Vēlot mieru šai pasaulei;
Ir Ziemsvētki, - pilna līdzjūtības man sirds,
Un domas pie tiem, kam grūti;
Ir Ziemsvētki, - un mūžīga gaisma mirdz,
Kur mēs savus zudušos jūtam;
Ir Ziemsvētki, - atveriet sirdis
Un iededziet prieka sveces,
Ir Ziemsvētki, - un, ja Jūs mani dzirdat,
Tad naidu ar mieru sedziet!
Ir Ziemsvētki, - esiet gatavi mīlēt
Un mācīties mazliet
		Cilvēcības...

Svinēt Ziemsvētkus - tas nozīmē apstāties,
padomāt, apcerēt un atrast laiku vienam priekš
otra. Baudiet šīs svētku dienas savās ģimenēs!

Latvijas otrajā simtgadē iesoļojot,
vēlam katram turēt gaišu mīlestību pret savu
zemi, novadu, mājām, saviem mīļajiem. Esiet
radoši, darbīgi, nebīstieties uzstādīt mērķus un
pilnveidoties ceļā uz tiem!
Tērvetes novada kultūras nama kolektīvs
Cerībām - zaļas egles sīkstumu,
Darbiem - dvēseles mūžību,
Domām - Ziemassvētku sniega baltumu!
Šis ir laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdī redz.

Lai Jaunā gada vēsmas ienes mieru katra sirdī
un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz
gaišu notikumu Jaunajā 2019!

Tērvetes pagasta pārvaldes un Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra Kroņaucē vadītāja Dace Vācere

Laimīgs var justies tikai tas cilvēks, kurš kaut
uz mirkli ir spējīgs darīt laimīgu kādu citu.
Paldies kādai Tērvetes novadā dzīvojošai
kundzei par sirds siltumu un gādīgu roku
sarūpētiem diviem saiņiem pašas adītajām vilnas
zeķēm gan pieaugušajiem, gan bērniem.

No baltiem mirkļiem vērpju pavedienu
Un, atminoties, tinu kamolā.
Kad pilna tīne, dalu citiem prieku.
Nāc, savus baltos mirkļus pieliec klāt!
Būs silti tev un man, būs silti citiem.
Lai jums no mums tiek katram mirklis balts.
Prieks dvēs’li sildīs, atvērs durvis sirdij.
Balts silda, nav kā sniega pārsla salts.

Skaistajā Ziemassvētku laikā ar Sociālā
dienesta starpniecību zeķītes savu ceļu atrada pie
maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, kas,
saņemot šo dāvinājumu, bija ļoti priecīgi un
pateicīgi! Vēlreiz paldies kundzei, kas vēlējās palikt
anonīma!
Arī Tērvetes novada vidējās paaudzes dejotāji
jau otro gadu pēc kārtas svētku laikā no visas sirds
cenšas kādu iepriecināt mūsu novadā. Vienu gadu
tie bija novada bērni, šajā gadā - vientuļie seniori.
Laba doma, apsveicama ideja un kādā no

Annas Brigaderes pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupa
“Sprīdītis” kolektīvs

Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
B. Opmane

mēģinājumiem sarūpēts prieks, jo dažāda izmēra
kastes īsi pirms gadumijas pārtapa par dāvanām,
kurās iesaiņotas gan pārtikas preces, gan dāvinātāju
sirds siltums svētku noskaņai. Paldies vidējās
paaudzes deju kolektīva “Avots” dejotājiem!
Pateicībā Tērvetes novada sociālais dienests!

No baltiem mirkļiem vērpju pavedienu
Un, atminoties, tinu kamolā.
Tu arī esi bagāts baltiem mirkļiem,
Nāc, pieliec klāt, ko citiem dāvināt!
/Aija Celma/

Sirsnīgs paldies
Augstkalnes vidusskolas vadībai,
skolotājiem, skolēniem, vecākiem un
Tērvetes novada iedzīvotājiem par
burvīgajiem pārsteigumiem,
kas iepriecināja un sasildīja mūsu senioru
sirsniņas!
SAC “Tērvete” saime

Lai Jaunajā gadā izdodas iepazīt visus
saules starus kā ābecē burtus,
zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām,
saskaitīt zemenes, dalīt riekstus,
izzināt konfekšmācību,
dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.
Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus.

Ikvienam PALDIES par
sadarbību aizvadītajā gadā! Lai
veiksmīgs un interesants arī
Jaunais 2019. gads!

Lai ikvienai audžuģimenei,
aizbildņiem, mūsu sadarbības
partneriem un atbalsta personām
Jaunajā gadā piepildās sapņi, ieceres
un vēlmes!

Gūt prieku sev un dāvāt to citiem

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara.

Veiksmīgu, mīlestības, saticības,
labām domām un labiem
darbiem bagātu Jauno 2019. gadu!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt!
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
/K. Apšukrūma/

Tērvetes novada sociālā dienesta kolektīvs

Tomass Bungerts, Birģerministrs

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.

Augstkalnes pagasta pārvaldes vārdā,
tās vadītāja Jeļena Belova

Augstkalnes vidusskolas kolektīvs
ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi”

St.Goāras-Obervēzeles apvienotā pašvaldība
vēl Jums mierīgus un svētītus Ziemassvētkus un
Jaunajā – 2019. gadā – daudz laimes, panākumu
un visupirms – veselību!

Tērvetes novada domes bezmaksas
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”
iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219

Bukaišu pagasta pārvaldes kolektīvs

Jaunajā gadā lolosim katru mirkli!
Veiksmīgu, bagātu un labiem
darbiem piepildītu 2019. gadu!

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepat – mūsos pašos.
/Imants Ziedonis/

2018. gada decembrī

Jaunais gads lai Laimes kurpēs
Jūsu dzīvē taku brien!
Piepildījumiem bagātu 2019. gadu!

Ir viegli dzīvot pasaulē, kad dvēsele
iemācījusies pateikties par visu, kas
tai dots.
Kaut mēs katrā dzīves dienā
spētu saskatīt to, par ko pasacīt –
PALDIES!
Piepildītu, laimīgu un panākumiem
bagātu Jauno gadu visiem!

Sakrāt pilnu sauju prieka monētu,
Noķert laimes pūķi aiz astes,
Uzzināt brīnuma noslēpumu,
Vēlēties un piepildīt vēlēšanās,
Saprast gaišo domu lidojumu,
Dzīvot mīlestībā,
Noticēt sev.

2018. gada decembrī

Lai Ziemassvētki sniedz sirsnīgus
brīžus kopā ar ģimeni, tuvajiem un
mīļajiem!
Lai Jaunais gads vairo drosmi,
ticību sev, saviem spēkiem un uzticību
Latvijai!

Nr. 72. (132.)

Augstkalne

Jaunajā gadā vēlu veiksmi un labu veselību.
Biežāk atcerēties patiesās vērtības - ģimeni,
godprātību un vēlmi būt izpalīdzīgiem
vienam pret otru. Dāvāt vairāk prieku sev
un citiem, kā arī nepazaudēt sauli savā
skatienā, nepazaudēt sevī smalkās vērtības.

Vienlaikus būsim aktīvi,
dzīvespriecīgi un veselīga
dzīvesveida cienītāji! Lai mums
izdodas!
Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja
Linda Karloviča
Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs!
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Jau pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
/J.Tabūne/

Lai Jums visiem veiksmīgs, veselīgs un
radošuma pilns 2019. gads!
Bites bibliotēkas vadītāja E. Nikolajeva

Pārliecību tam, ko dari,
Ticību tam, ka vari!
Lai sapņi piepildās!
Laimīgu un veiksmīgu Jauno 2019. gadu!
Dzintra Punka, Augstkalnes pagasta bibliotēkā
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīm dzied…
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

Visiem saviem lasītājiem, bibliotēkas
apmeklētājiem un ikvienam novēlu
labām domām un panākumiem
bagātu Jauno 2019. gadu!
Tērvetes bibliotēkas vadītāja Vēsma Upīte

Dome informē

Domes sēde

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2018. gada 27. decembrī tika sasaukta kārtējā un

2019. gada 1. janvāra

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu no
2019. gada 1. janvāra pieaugs dabas resursu
nodokļa (DRN) likme par atkritumu noglabāšanu
poligonā no 35 EUR/t līdz 43EUR/t.
Saistībā ar DRN likmes pieaugumu izmaksas
pieaug arī par atkritumu noglabāšanu poligonā
“Brakšķi”, kur savukārt tiek vesti Tērvetes novadā
savāktie sadzīves atkritumi. Mainoties DRN likmei
par atkritumu noglabāšanu, proporcionāli
mainīsies arī SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumu
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Tērvetes novadā.
SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru
(bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs 14,8
EUR/m3, bez PVN. Patlaban sadzīves atkritumu

apsaimniekošanas tarifs Tērvetes novadā ir 14,01
EUR/m3, bez PVN. Tādējādi privātmājās visbiežāk
izmantotā 0,24m3 konteinera vienas tukšošanas
reizes izmaksas pieaugs vidēji par 0,23 EUR.
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar
normatīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk katru
gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu
poligonā, kas proporcionāli atspoguļosies
pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likumu 2018. gadā DRN par vienas tonnas
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga
līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43
EUR/t, bet 2020.gadā – 50 EUR/t.
Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot
atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par
nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu
poligonā, SIA “Eco Baltia vide” turpinās investēt
atkritumu šķirošanas infrastruktūrā un jaunos,
modernos risinājumos.
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

Apstiprināta Tērvetes novada Izmaiņas ģimenes ārsta praksē
Informējam, ka 2018. gada 12. decembrī
attīstības programma
Tērvetes novada domē tika saņemta Nacionālā
veselības dienesta informācija, ka ģimenes ārste
2018.– 2024. gadam
Maruta Dosberga 2019. gadā turpinās sniegt
Pamatojoties
uz
Teritorijas
attīstības
plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” un Zemgales plānošanas reģiona
pozitīvo atzinumu, Tērvetes novada dome 2018.
gada 27. decembra sēdē apstiprināja Tērvetes
novada attīstības programmu 2018.–2024. gadam.
Programma skatāma interneta vietnē https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_12871,
un
paziņo
jums par Tērvetes novada attīstības
programmas 2018.–2024. gadam apstiprināšanu
publicēts Tērvetes novada pašvaldības mājas lapā
www.tervetesnovads.lv.
Linda Mierlauka, Attīstības nodaļas vadītāja

CIEN. PIRMSSKOLAS
VECUMA BĒRNU VECĀKI!

Aicinām Jūs, kas kopā ar saviem mazuļiem
neatnāca uz viņiem veltīto Ziemassvētku
pasākumu, līdz 18. janvārim
Sociālajā dienestā izņemt saldumu
paciņas!
(PACIŅAS PAREDZĒTAS PIRMSSKOLAS
VECUMA BĒRNIEM, KAS IR DEKLARĒTI
TĒRVETES PAGASTA TERITORIJĀ)
Informējam, ka neizņemtās paciņas tiks nodotas
labdarībai!
Tērvetes pagasta sociālais dienests

primārās veselības aprūpes pakalpojumu.
Ar konkretizējošiem jautājumiem par
pakalpojuma sniegšanas ilgumu lūgums vērsties
pie ģimenes ārstes personīgi.

Dzimtsarakstu ziņas

2018. gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu
nodaļā:
Reģistrēti 20 jaundzimušie –
8 meitenītes un 12 puisēni.
Savukārt Mazo Tērvetnieku kārtā tiks iecelti
22 jaundzimušie, jo 2018. gadā dzimušie 2
mazuļi reģistrēti citā Dzimtsarakstu nodaļā.
Sveicam gan pasaulē nākušos mazuļus, gan
laimīgos vecākus!
2018. gadā Tērvetes novada
Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēguši 13
pāri.
Sirsnīgi sveicam jaunlaulātos!
Aizvadītajā gadā reģistrēti 40 miršanas
gadījumi.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem!
Inese Meija,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītāja

Kultūra

KULTŪRAS AFIŠA
Līdz 31. janvārim

Tērvetes bibliotēkā (bibliotēkas darbalaikā)
skatāma FOTOIZSTĀDE “Četros gadalaikos”.
Izstādes vienā kolāžā skatāmi visi četri gadalaiki.
Šobrīd izvietotas 9 kolāžas, kas 16 janvārī tiks
nomainītas pret citām. Fotogrāfiju autors
tērvetnieks Normunds Narvaišs

2. februārī pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Bukaišu senioru deju kolektīvs “Vārpa” kopā ar
draugu deju kolektīviem izdejos “Raganu danču”
koncertu.
Ieeja- bez maksas
Gatavojamies!

22. februārī Tērvetes novada k/n “Teātris un es”
piedzīvojumu izrāde bērniem “Ņoslēpumu sala”

Sekojiet informācijai par kultūras norisēm novadāwww.tervetesnovads.lv un pie informācijas
stendiem. Precīzāka informācija pa tel. 26413219
(Tērvetes novada kultūras nama kultūras pasākumu
organizatore Ineta Strazdiņa)

Gaidāmi tradicionāli un jauni
notikumi kultūras dzīvē…
2019. gadā ir gaidāma neviena vien krāšņa un
skanīga svētku diena gan novada iedzīvotāju ģimenēs,
gan darba kolektīvos, kā arī kopīgi novada
iedzīvotājiem un viesiem. Turpināsim tradīcijas!
Satiksimies Baltā galdauta svētkos 4. maijā,
dziesmām un dejām rotāsimies Vasaras saulgriežos
21. jūnijā, kurot ugunis arī Tērvetes pilskalnā.
Labrenča tirgus jūs aicinās uz andeli gan rudenī, gan
Ziemassvētkos. Nemainīga paliks tradīcija satikties
mūsu novada svētkos (2019. gadā – 19., 20. jūlijā). Un
vēl dažādi pasākumi sarindosies viens aiz otra.
Vasaras viducī mūs sagaida skaists notikums Tērvetes skolas absolventu un darbinieku salidojums,
savukārt 8. jūnijā tiksimies Augstkalnes vidusskolas
salidojumā.
2019. gads ir vairāku amatiermākslas kolektīvu
jubilejas gads. Martā savu 20. dzimšanas dienu
atzīmēs Tērvetes amatierteātris “Trīne”. Svētkus svinēs
arī dejotāji. Savu 50. gadskārtu pavasarī atzīmēs
jauniešu deju kolektīvs un arī vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Avots”, savukārt gada nogalē uz pirmajiem
pieciem izdejotiem gadiem atskatīsies Bukaišu
pagasta senioru deju kolektīvs “Vārpa”.
2019. gads ir arī kādas īpašas jubilejas gads! Aprit
800 gadi, kopš Tērvetes vārds pirmo reizi minēts
Livonijas Indriķa hronikā.
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Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

aizvadītā gada noslēdzošā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Sandris Laizāns,
Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs
Miķelsons, Indriķis Vēveris. Sēdē attaisnojošu iemeslu
dēļ nepiedalījās deputāti Arvīds Bruss un Linda
Karloviča.
Darba kārtībā tika uzklausīts izpilddirektora Māra
Berlanda ziņojums un izskatīti 12 jautājumi.

pagasta
“Mežmaliešos”
ar
pašvaldības
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par iespējamām
turpmākajām izmaiņām māju apsaimniekošanā,
vienlaikus tika diskutēts par citiem iedzīvotājiem
aktuāliem jautājumiem.

Tērvetes novada pašvaldības
izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu decembrī

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Sēdē tika apstiprināti dokumenti:
• Tērvetes novada attīstības programma 2018.–
2024. gadam
• Tērvetes novada domes nolikums “Grozījumi
Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta
nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums””
• Saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījums Tērvetes novada domes 2018.gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedriskās kārtības
saistošie noteikumi Tērvetes novadā””. Lai saistošie noteikumi stātos spēka, tie iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1. februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 ”Tērvetes novada
pašvaldības budžets 2018. gadam””
PAR
IZMAIŅĀM
NEKUSTAMAJĀ
ĪPAŠUMĀ
Domes sēdē tika apstiprināts zemes ierīcības
projekts, kas paredz no īpašuma “Alus darītava”,
Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
nodalīt 0,10 ha lielu zemes gabalu, no īpašuma
“Kroņauces dzirnavas”, Kroņauce, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, nodalīt zemes gabalu
0,09 ha platībā un no abiem nodalītajiem zemes
gabaliem izveidot jaunu zemes vienību 0,19 ha
platībā, kam noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. Jaunizveidotajai zemes
vienībai piešķirt jaunu adresi – “Alus pagrabs”,
Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
PAR
DEKLARĒTĀS
DZĪVESVIETAS
ANULĒŠANU
Domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par
dzīvesvietu anulēšanu personām, kam nekustamais
īpašums nepieder, kā arī nav konstatēti apstākļi, ka
attiecībā uz minētā nekustamā īpašuma lietošanu
būtu noslēgts īres vai nomas līgums. Pamatojoties
arī uz to, ka personas īpašumā nedzīvo, ziņas par
deklarēto
dzīvesvietu
adresē
„Kalniņi”,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un
deklarēto dzīvesvietu adresē „Dzirksteles” 12,
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ir
anulējamas.
PAR PARĀDU DZĒŠANU
Domes sēdē tika pieņemti četri lēmumi, ar
kuriem tika dzēsti debitoru parādi, viens lēmums
saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.

Šobrīd tiek strādāts pie projektēšanas
uzdevuma sastādīšanas Tērvetes novada teritorijai
stratēģiski nozīmīga tūrisma projekta “Velo/gājēju
celiņa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103
Dobele – Bauska no Tērvetes dabas parka līdz
Tērvetes ciema centram” realizēšanai. Interreg V-A
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros projektā
LLI-264 “Explore Zemgale by Bicycle”/Zemgale by
Bicycle” paredzēts izbūvēt izgaismotu gājēju/
veloceliņu no Tērvetes senvēstures centra līdz
iebraucamam ceļam Tērvetes dabas parka
autostāvvietā.
Cenu aptaujas rezultātā SIA “Arhitektes
Ināras Caunītes birojs” ir izstrādājis kontroltāmi
Pālēnu dzimtas kapličas restaurācijai atbilstoši
izstrādātajam
restaurācijas
projektam.
Pakalpojuma izmaksas ir 834,00 EUR, t.sk. PVN.
Paredzamās restaurācijas izmaksas, iekļaujot
autoruzraudzību un būvuzraudzību ir 164 078,00
EUR, t. sk. PVN.
Šobrīd darba grupa strādā arī pie
projektēšanas uzdevuma sagatavošanas Kroņauces
stadiona rekonstrukcijas projekta izstrādei.
Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija
projekta “Pašvaldības ceļa Te67 pārbūve” ( ceļa
posms Mednieki – Klūnas Tērvetes pagastā)
pieteikuma iesniegšanai Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Lai iespējami precīzāk plānotu līdzekļus
2019. gada budžeta sastādīšanai, šobrīd tiek
gatavotas kontroltāmes iepirkumu un cenu aptauju
organizēšanai objektos:
• “Grantēta gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes
vidusskolas”,
• “Betona bruģakmens seguma izbūve pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi” teritorijā”,
• “Augstkalnes vidusskolas betona kāpņu pārbūve”,
• “ PIG “Zvaniņi” telpu Nr.29, 30 un 31 remonts”,
• “Annas Brigaderes pamatskolas koridora remonts”,
• “Annas Brigaderes pamatskolas mūzikas kabineta remontdarbi”,
• “2. stāva gaiteņa grīdas remonts Augstkalnes
vidusskolas internāta ēkā”.
Decembrī notika iedzīvotāju sapulces
Augstkalnes pagastā, Bukaišu pagastā un Tērvetes

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams
www.tervetesnovads.lv

Izgriez un pieliec redzamā vietā!
Tālruņa numuri, kas jāzina katram ģimenes loceklim!
Apkopoti pēc Labklājības ministrijas aicinājuma.

KUR VĒRSTIES PĒC PALĪDZĪBAS?
113
112

neatliekamā medicīniskā palīdzība
glābšanas dienesta tālrunis, pa kuru var izsaukt ugunsdzēsējus
un policiju, ja nepieciešams savienot ar neatliekamo medicīnisko
palīdzību

29234283, 26577808 Tērvetes ugunsdzēsēju komandas tālrunis
26823639, 29550082 Bukaišu ugunsdzēsēju komandas tālrunis
110 Valsts policijas tālrunis, kad nepieciešama tūlītēja policijas
20280114
66016001
116111

palīdzība
Tērvetes novada pašvaldības policija, kad nepieciešama palīdzība
kārtības ieviešanai Tērvetes novada administratīvajā teritorijā
Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis, kur lūgt medicīniskus padomus par pēkšņām veselības
problēmām (darba dienās no pl. 17.00–8.00, brīvdienās visu
diennakti)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu
uzticības tālrunis

_______________ Mammas tālrunis
_______________ Tēta tālrunis
______________

Dažādi

Kā aizvadīts rosīgais 2018. gads LVM dabas parkā Tērvetē?
2018. gads LVM dabas parkā Tērvetē aizvadīts bijuši īpaši naski un pārspējuši iepriekšējo gadu
darbīgi – veikti esošās infrastruktūras uzturēšanas rekordus – pasākumu apmeklēja vairāk nekā 9
un labiekārtošanas darbi, turpināta rūķu pilsētas tūkstoši nakts pasākuma entuziastu! Par Valpurģu
būvniecība, organizēts vairāk nekā 30 pasākumu, nakts veiksmīgu norisi gādāja teju 200 cilvēku liela
atzīmēta parka 60 gadu jubileja. Apaļās dzimšanas komanda. Liels paldies izturīgajiem pasaku tēliem,
dienas gadā parka saime saņēmusi atzinību no ikvienam, kas rūpējās par Valpurģu nakts tehnisko
Tērvetes novada
tūristiem – labiekārtotajā mežā viesojies lielākais nodrošinājumu, un tiem
ceļotāju skaits atpūtas vietas pastāvēšanas vēsturē uzņēmējiem, kas gādāja par tūristu labsajūtu!
Pirmo reizi Latvijā, un kur gan citur, ja ne
– 156 tūkstoši. Salīdzinot ar 2017. gadu, apmeklētāju
Tērvetē, norisinājās ”Latvijas Meža dienas”, kur
skaits pieaudzis par 7%.
Teju puse no apmeklētājiem runājuši svešā mēlē vienkopus pulcējās ap 100 dažādas ar
– pērn ārvalstu tūristu skaits sastādījis 40% no mežsaimniecību, kokapstrādi un vidi saistītas
kopējā viesu skaita. Rakstnieces Annas Brigaderes organizācijas.
pasaku pasauli apciemot braukuši visu kontinentu
pārstāvji, izņemot, protams, Antarktīdu.
Joprojām līderos ir viesi no tuvējām
kaimiņvalstīm - Lietuvas un Igaunijas.
Par vairākām aktivitātēm var teikt, ka tās
notika pirmo reizi un bija patiesi liels
izaicinājums visai parka komandai, pulcinot
10 tūkstošus apmeklētāju viena pasākuma
ietvaros. Piemēram, pirmo reizi LVM Tērvetē
norisinājās populārais un izaicinošais taku
skrējiens “Stirnu buks”! Savdabīgs skats
pavērās līdzās parkam esošo privātmāju
piebraucamajos ceļos un pagalmos – māju
saimnieki nevarēja brīvi izkļūt no
Ģimenes dienu pasākumā atklāja
privātīpašumiem,
jo
sporta
draugu
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
transportlīdzekļi tiem bija aizšķērsojuši ceļu.
Tā kā iespaidīgais parka stāvlaukums nespēja
Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties vairāk
uzņemt tik lielu apmeklētāju automašīnu skaitu, tad
tas ir kārtējais apliecinājums papildu stāvlaukuma nekā 80 meža izziņas darbnīcās, darbojoties
izbūves nepieciešamībai. Paldies tērvetniekam daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar
Jurim Redisonam, kurš palīdzēja atklāt skrējiena rūķiem, Cūkmenu un īstiem meža večiem. Divu
organizatoriem Tērvetes ainavu burvību! Ne jau dienu svētkus apmeklēja vairāk nekā 12 000 bērnu,
velti arī šogad – 27. aprīlī – atkal Tērvetē norisināsies jauniešu un pieaugušo no visas Latvijas.
Paldies Tērvetes novada domei, pašdarbības
taku skrējiena “Stirnu buks” otrais posms. Ieskaties
kolektīviem,
mājražotājiem
un
pārtikas
– stirnubuks.lv!
Jau divpadsmito reizi dabas parkā norisinājās uzņēmumiem par atbalstu svētkos. Esam gandarīti
maģiskais gada pasākums – “Valpurģu nakts par svētku vadītāju – Meža māti –, kuras lomā
mistērijas”. 2018. gada naksnīgo sajūtu baudītāji iejutās Inita Roze. Priecājamies, ka Normunda

Mēnestiņa atklāšanas svētki
Pērnā gada 17. novembrī Kroņaucē tika svinēta SIA “A.R.D.Mēnestiņš” veikala un kafejnīcas oficiālā
atklāšana. Mucinieku ģimene īstenoja četru gadu ilgušu ieceri. No uzņēmuma pirmsākumiem, kad
tirdzniecība noritēja mazā, vecā, koka kioskā, uzņēmēji tagad saimnieko jaunās, plašās, ar mūsdienīgu
pieeju būvētās telpās, kurās darbojas veikals un kafejnīca.
Bez jau ierastajām lentas griešanām, oficiālajām
uzrunām un svētku kūkas, pasākumā tika aicināti
piedalīties tirdziņa dalībnieki.
Sveikt mājas saimniekus bija ieradušies
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace
Reinika, biedrības “Tērvetes mājražotāji un
amatnieki” kolēģi, patstāvīgie klienti, draugi un
radi.

Tirdziņā banketu zālē savu produkciju
piedāvāja tuvāki un tālāki mājražotāji un
amatnieki.

Namnieka iecere par šāda veida svētkiem,
pateicoties viņa mērķtiecīgajam darbam, realizējās
Tērvetē. Šogad meža izziņas pasākums “Latvijas
Meža dienas” norisināsies 24. un 25. maijā LVM
dabas parkā Tērvetē. Uz tikšanos mežā!
2018. gads atnesa daudz siltu un saulainu dienu.
Arī rudens zelta lapu trakums dabā vilināja uz
Tērveti iespaidīgu apmeklētāju skaitu, kaut gan
tradicionāli Sigulda bijusi vieta, kur priecāties par
krāsu spēlēm dabā. Taču 13. un 14. oktobrī bija
sajūta, ka Latvijas iedzīvotāji devuši priekšroku
rudens pastaigai Tērvetē.

Pasaku tēli vilināt vilina parka apmeklētājus

Šajās dienās parka takās atkal devās iespaidīgs
apmeklētāju skaits – jau ceturto reizi gada ietvaros
Tērvetē ciemojās vairāk nekā 10 tūkstošu viesu.

Tērvetes mājražotāju un amatnieku sēta

Īpašais aizvadītā gada jaunums un prieks –
uzsākta ciešāka sadarbība ar Tērvetes mājražotājiem
un amatniekiem, kas vasaras sezonas garumā ne
tikai pie auto stāvlaukuma, bet arī rūķu pilsētā
Čiekurē piedāvāja savu gardo un veselīgo produkciju
dažādām gaumēm.
Rūķu pilsētas Čiekures viesi varēja novērtēt ne
tikai to, kā pilsēta aug, bet arī baudīt Tērvetē radītus
gardumus. Liels paldies Tērvetes mājražotāju saimes
vadītājai Montai Mantrovai un čaklajiem Tērvetes
garšas veidotājiem par atsaucību un radošu pieeju!
Īpašs paldies Andai Muciniecei un Sandrai Latišai
par ieguldījumu.

Čiekures kvartāli

Ik gadu Čiekurē tiek uzbūvēts kāds jauns,
pārsteidzošs kvartāls – kopumā rūķi ieplānojuši
vairāk nekā sešdesmit dažādu būvju un objektu.
Nepašaubāmi, ka ikviens Tērvetes ap
meklētājs tiešā vai pastarpinātā veidā veic
zināmu pienesumu novadam un tālāk nes vēsti
par mazo, bet ņipro Tērvetes novadu un te
sastaptajiem cilvēkiem. Te, LVM dabas parkā
Tērvetē, tiek atvērtas sirdis brīnumam, ieelpots
priežu sila veselīgais gaiss un acīs uzburts
nebēdnīgs, bērnišķīga prieka pilns spīdums!
Sadarbību, panākumus, mazas un lielas
uzvaras arī 2019. gadā!
LVM dabas parks Tērvetē
Informācijas centrs

Pērn aizvadītā Mārtiņdiena “Sprīdītī”–
izzinoša un piedzīvojumiem bagāta
Rudens svētki pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” tika svinēti ar jautrām rotaļām un dziesmām.
“Taurenīšu” un “Mārīšu” grupas pat devās skanīgā budēļu gājienā uz veikalu “Saime”, kurā mūs plašā
pulkā sagaidīja tā darbinieces.
Veikalu mazie budēļi ieskandināja ar dziesmām,
tautasdziesmām un ticējumiem. Tālāk visi jautri
mēroja ceļu uz veikalu - kafejnīcu “Mēnestiņš”, kur
bērnus sirsnīgi sagaidīja saimniece Anda
Muceniece.

Veikalā “Saime”

Saimniece priecājās par bērnu runātajām
tautasdziesmām, ticējumiem un dziedātajām
dziesmām, pēc tam visus cienāja ar siltu dzērienu
un gardiem pīrāgiem.

Kafejnīcā “Mēnestiņš”

Dienas izskaņā bērni skatījās latviešu
multiplikācijas filmas un cienājās ar budēļu gājienā
sapelnītajiem gardumiem.

Valsts svētku dienas svinībām ikviens varēja
iegādāties kādu saldāku un sāļāku našķi, gravētus
koka izstrādājumus, siltas zeķes, skaistas šalles un
plecu lakatus. Kārtīgā pasākumā neiztikt arī bez
mūzikas! To šoreiz nodrošināja saimnieku draugi,
grupa “Brekšu pekši” no Jaunauces. Katram tika pa
sildošas zupas šķīvim, gardas
svētku
kūkas
un
kārtīgas
izdancošanās “dzīvās” mūzikas
pavadībā.
Kādu laiku jau uzņēmums
darbojas jaunajās telpās, nodrošinot
veikala ikdienas darbu, kā arī
kafejnīcā piedāvājot gan pusdienas,
gan vakariņas, paralēli aicinot
izmantot banketu zāli.
Rezultātā - ir sakārtota vēl
viena vieta Tērvetes novadā, kurā
ikviens novada iedzīvotājs un viesis
tiek laipni aicināts baudīt maltīti
gan ikdienā, gan svētkos.
Sveicēji: Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Monta Mantrova,
Dace Reinika, biedrības “Tērvetes mājražotāji
Tērvetes novada lauku
un amatnieki” kolēģi, patstāvīgie klienti,
attīstības konsultante
draugi un radi

Bērni atzina, ka Mārtiņdiena ir krietni jautrāka
un interesantāka par Helovīniem, un, svinot
svētkus, vari to darīt arī izzinoši.
Paldies visiem, kuri mūs laipni uzņēma!
Līga Ābelīte un Skaidrīte Garda,
pirmsskolas grupu audzinātājas - skolotājas

Uzņēmēju “Ceļojošais svečturis” atrod
īpašnieku 2019. gadam
Tuvojoties 2018. gada izskaņai, Tērvetes novada kultūras namā uz saviesīgu vakaru 8. decembrī pulcējās
Tērvetes novada uzņēmēji.
Par tradīciju šajā pasākumā kļuvusi “Ceļojošā svečtura” nodošana uzņēmējam, kurš realizējis kādu
jaunu, ievērības cienīgu projektu novada mērogā. 2018. gadā svečturis glabājās Augstkalnē pie Ivetas
Ludvigas “Augstkalnes aptiekā”.
2019. gada svečtura saimnieki ir Anda un
Dzintars Mucinieki, un to var aplūkot SIA
“A.R.D.Mēnestiņš” mājīgajās telpās, jaunatklātajā
kafejnīcā. Mucinieku ģimene ar savu neizsīkstošo
enerģiju likusi noticēt, ka sapņi piepildās un tie
jārealizē, lai arī to pavada smags darbs, un dažādi
pārbaudījumi.
Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante
Par tālākajām iecerēm skaties www.tervetesnovads.lv video

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici - tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara…
/S.Vasiļevska/

Tos skaistos sapņus,
Kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus,
Kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads
Jums palīdz piepildīt!

Radošu un izdevušos Jauno gadu!

Lai laimīgs Jaunais gads!
Ar cieņu, Tērvetes novada pašvaldības policijas
priekšnieks Jānis Kozuliņš
Sudraboti sniegi sniga
Vecā gada vakarā
Sudrabiņa laime nāca
Jaunā gada rītiņā.

Baltu sniegu un baltas dienas, maizes
stiprumu un medus saldumu ikdienā!
Visam pāri - veldzējošu lietu un siltu
sauli 2019. gadā!
Veiksmīgu 2019. gadu visiem klientiem
un sadarbības partneriem!
Biedrība
“Tērvetes mājražotāji un
amatnieki”

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku
attīstības konsultante

Gaidot gadumiju...

Dedzām Ziemassvētku egli
Tērvetes vēsturiskajā centrā

2. decembrī Tērvetes senvēstures centrā tika
iedegta Tērvetes novada Ziemassvētku egle. Līdz
pat Zvaigznes dienai tā priecēja ikvienu tērvetnieku
un tās ciemiņu!

Labrenču tirgū. Tā bija lieliska iespēja iegādāties
gan dāvaniņas saviem tuvākajiem, gan iepriecināt
pašam sevi. Šajā gadā tirgū bija iespēja ne tikai
dekorēt katram savu piparkūku, bet arī to izcept.
Neiztrūka smieklu, prieka un laba vēlējumi viens
otram gaidāmajos svētkos.

Šajā naktī zvaigznes lejup laižas
Un kā sudrabs egļu zaros krīt.
Sveču staros visas domas gaišas,
Lai tās būtu tādas mums arvien,
Un lai jaunā gada dienu rakstā
Laimes māte dzīpariņu sien!

Novēlam - Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Izdošanos, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas vienmēr ir līdzās!
Lai  LAIMĪGS, VEIKSMĪGS,
VESELĪGS 2019.!
SAC “Tērvete” saime

Paldies biedrībai „Tērvetes novada mājražotāji
un amatnieki”.
Egle ar krāšņu uguņošanu tika iedegta kopā ar
gudro rūķi Piparu un rūķu sievu Tilli, ar saldumu
rūķi un ikvienu, kas piedalījās egles iedegšanas
svētkos! Krāšņās Gadumijas egles tika iedegtas arī
Augstkalnes un Bukaišu pagastos.

Lustējām Ziemassvētku
Labrenču tirgū

Sagaidījām Ziemassvētku
vecīti

23. decembrī Tērvetes novada kultūras namā
pie novada mazākajiem bērniem viesojās radošā
apvienība “Teātris un Es” ar uzvedumu “Kurš ir
Ziemassvētku vecītis?”. Pingvīns un Ziemeļbriedis
kopā ar bērniem gaidīja Ziemassvētku vecīti.
S a g a i d o t
Ziemassvētku vecīti,
katrs mazulis bija
tam sagatavojis savu
priekšnesumu.

Lai Gadumijas laiks ir sirds skaidri, patiesas
mīlestības un ģimeniskuma bagāti svētki!

Materiālu apkopoja
Inita Roze,
vairāk
www.tervetesnovads.lv
foto galerijās

Lai Jaunajā gadā izdodas viss cerētais un
ilgotais!
Ar sniegotiem sveicieniem no Pasaku meža
LVM dabas parka Tērvetē saime

15. decembrī Tērvetes mājražotāji un
amatnieki ikvienu aicināja pulcēties Ziemassvētku

Sports

Komanda FK Tērvete aizvadījusi Latvijas Noslēdzies Leišmales Sporta kalendārs
5.janvārī
volejbola turnīrs
2. līgas čempionāta spēles florbolā

Čempionātā nospēlētas 12 spēles. FK Tērvete
savā Rietumu grupā ieņem ceturto vietu un sparīgi
cīnās par iekļūšanu uz play off nākošo posmu,
kurā tiksies labākās četras komandas no Austrumu
un Rietumu zonas.
Šobrīd komandai ir septiņas uzvaras, pieci
zaudējumi, gūto vārtu bilance 106 iemesti vārti, 93
zaudēti vārti. Tikai par vienu punktu vairāk ir
komandai FK ,,Jūrmala ”, kura ieņem trešo vietu
Rietumu grupā. SK,, Slampe” klubam ir tikai par
diviem punktiem vairāk, otrā vieta Rietumu zonas
grupā. Cīņas ir līdzīgas katrā spēlē, tādēļ ir vērts
apmeklēt mājas spēles Kroņaucē - Tērvetes novada
hallē 12.janvārī tērvetnieku spēli ar komandu SK,,
Slampe”, bet 26. janvārī tiksies ar komandu FK
,,Jūrmala”.
FK Tērvete rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ar
gūtajiem 23 vārtiem, 6 rezultatīvām piespēlēm ir
Ivo Geriks, bet Kristapam Pešikam ir 21 gūti vārti,
8 rezultatīvas piespēles. Abi ieņem attiecīgi 19. un
20. pozīciju rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.
Vārtsargu konkurencē devītais labākais

sniegums ir Laurim Āboliņam, kurš atvairījis 264,
ielaidis 57 vārtus, 21. vieta vārtsargam Jurim
Redisonam (atvairīti 81, ielaisti 27 vārti), bet 24.
vieta Tomam Domniekam atvairīti 24 metieni,
ielaisti 9 vārti.

Aizvadīts 2018. gads. Kāds tas administratīvajā
kārtībā bijis decembra mēnesī? Atskatoties uz
iepriekšējiem mēnešiem, decembris bijis gana
mierīgs. Saņemti tikai 10 izsaukumi par dažāda
rakstura pārkāpumiem:
   5. decembrī tika saņemts izsaukums uz
Augstkalnes pagastu, kur iedzīvotāji sūdzējās,
ka pie kādas mājas tās īpašnieki nepieskata
savus suņus. Fakts apstiprinājās, ar suņu
īpašnieku tika veiktas audzinoša rakstura
pārrunas.
   10. decembrī tika saņemta informācija
no Annas Brigaderes pamatskolas par
nepieņemamu jauniešu uzvedību izglītības
iestādē. Jautājums tika izskatīts kopā ar
Tērvetes novada sociālo dienestu, sociālo
pedagogu un skolas administrāciju. Ar
jauniešiem un viņu vecākiem tika veiktas
audzinoša rakstura pārrunas.
   17. decembrī savukārt tika saņemta
informācija no Augstkalnes vidusskolas
par kāda jaunieša nepiedienīgu uzvedību
izglītības iestādē. Ar jauniešiem un viņu
vecākiem tika veiktas audzinoša rakstura

12.-13. janvārī Vaiņodē

Latvijas jaunatnes čempionāta spēles handbolā
jauniešiem U -19 grupai, piedalās Tērvetes
novada jauniešu komanda.

12.janvārī

pl. 19.00.
Tērvetes novada hallē
Latvijas florbola 2. līgas čempionāta spēle SK
Slampe- FK Tērvete.

19.janvārī Dobelē

Pl. 17.00. Latvijas 1.līgas čempionāta spēles
handbolā Dobele/Tērvete - Latgols Ludza.

19.-20.janvārī
Aicinām nākt un atbalstīt FK TĒRVETE jau
12. janvārī pulksten 19.00 Tērvetes novada hallē.
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta halles vadītāja

Policijas ziņas
Pašvaldības policija informē

29. decembrī noslēdzās Leišmales volejbola
turnīrs divās kategorijās. Profi kategorijā,
nezaudējot nevienā spēlē un iegūstot 12 punktus,
pārliecinoši uzvarēja ,,Sigus–B”, kam
šāds
panākums ir otro gadu pēc kārtas.

Augstkalnes vsk. sporta zālē
Augstkalnes basketbola čempionāta noslēguma
sacensības

pārrunas. Jautājums tika izskatīts kopā
ar skolas vadību, šoreiz gan neiztika bez
Administratīvā
pārkāpuma
protokola
sastādīšanas par sīko huligānismu.
   17. decembrī tika saņemta informācija arī par
klaiņojošu suni Tērvetē. Sazinoties ar Saldus
dzīvnieku patversmi, dzīvnieks tika turp
nogādāts.
   20. decembrī notika kādas ģimenes
apsekošana kopā ar Sociālo dienestu.
   Priecē fakts, ka Ziemassvētku un Gadumijas
pasākumi pagājuši ļoti mierīgi, ka nav vairāk
jārisina domstarpības ar jauniešiem par
uzvedību pasākumos.

ATGĀDINĀM!

Ziemas nepastāvīgajos laika apstākļos, kad
mijas sniegs ar lietu, sals ar atkalu, īpaši bīstami
ir atrasties uz vai tuvu pie ūdenstilpnēm. Lūdzam
bērnus un jauniešus, arī pieaugušos neizvēlēties
pārvietošanos virs vai līdzās ūdenstilpnēm, jo
nepastāvīgos laika apstākļos ledus biezums un
sniega sanesumi nav prognozējami!
Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Komandā spēlēja: Raitis Briedis, Sigutis
Briedis, Agris Ozols, Ritvars Kļaviņš, Klāvs
Eihmanis, Oskars Vaļuškins, Emīls Granauskis.
Otrajā vietā komanda ,,Lejasstrazdi” ar
iegūtajiem 7 punktiem.
Trešajā vietā komanda ,,Jeldween”, komandas
pūrā 3 punkti.
Amatieru grupā spēles notika jaukti. Komandā
bija jābūt četriem vīriešiem uz laukuma un vienai
sievietei.
Šajā grupā pirmo vietu pārliecinoši ieguva
komanda ,,Tenachem”, otrajā vietā komanda
,,Jauniņie” un trešajā vietā komanda ,,Vēl nav”.
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta halles vadītāja

Latvijas jaunatnes čempionāta spēles handbolā,
piedalās U-14 Tērvetes novada handbola jauniešu
komanda.

19.janvārī Birzgales pamatskolā

Latvijas 2.līgas florbola čempionāta spēles SK
Birzgale- FK Tērvete.

26.janvārī

pl. 19.00
Tērvetes novada hallē
Latvijas 2.līgas florbola spēle FK Jūrmala-FK
Tērvete

26.janvārī

pl. 10.00.
Tērvetes novada hallē
Sieviešu volejbola turnīrs “Volejbums-2019”
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja

Noslēdzies Augstkalnes pagasta basketbola čempionāts
Š.g. 5. janvārī noslēdzās Tērvetes novada
basketbola čempionāts.
Uzvarētāja laurus plūca komanda – ,,Vēl nav”,
kas vienlaikus ieguva arī ceļojošo kausu.
Komandas sastāvā:
Lelde Krūmiņa,
Kristiāns Kelerts,
Kārlis Krūmiņš,
Roberts Brože,
Emīls Granauskis.
Otro
vietu
ieguva komanda ,,12 litri” (pērnā gada čempioni).
Komandā – Asnate Egle, Artis Dude, Valters
Sāvičs, Lauris Griņus, Emīls Jagučanskis.
Trešo vietu ieguva komanda ,,Jauniņie”
Komandas spēlētāji – Laura Ņeverovska, Ieva
Rozenfelde, Ramūns Ubarts, Roberts Jarbušs,Jānis
Misulis, Mareks Poberežņiks.

Par turnīra rezultatīvāko spēlētu kļuva Miķelis
Djubovs 157 iemesti punkti, otrais Emīls
Granauskis 128 gūti punkti, trešais Artis Dude 107
punkti.
Sieviešu konkurencē rezultatīvākā spēlētāja
bija Lelde Krūmiņa 168 punkti, otrā Laura
Ņeverovska 107 iemesti punkti, trešā – Asnate Egle
80 punkti.
Soda metienu izpildē – vīriešu grupā pirmais
bija Emīls Granauskis, otrais – Dairis Miltiņš,
Miķelis Djubovs.
Sieviešu grupā pirmajā vietā Lelde Krūmiņa,
otrajā vietā Asnate Egle, trešā – Amanda Zīle.
Trīs punktu metienu konkursā vīriešiem – 1.
vietā Kārlis Krūmiņš, otrais – Miķelis Djubovs,
trešais – Jānis Misulis.
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta halles vadītāja

