Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma
2014-2020
Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas atbalstu Tērvetē tiek attīstīta
pašvaldības ugunsdzēsēju kapacitāte un efektivitāte.
2019. gada 24. janvārī Lietuvas pilsētā Rokišķi
notika pirmās projektā iesaistīto pašvaldību
drošības dienestu apmācības „Vietējo sabiedrisko
drošības pakalpojumu līdzības un atšķirības Latvijā
un Lietuvā”. Lietuvas kolēģi tika iepazīstināti ar
Latvijas valsts likumdošanu un sabiedriskās
drošības institūcijām. Darba grupā tika analizētas
drošības dienestu darbības vājās un stiprās puses.
Savā darba pieredzē ar Lietuvas kolēģiem dalījās
Valsts policijas pārstāvis no Tukuma nodaļas, Valsts
ugunsdzēsības dienests no Dobeles filiāles, Jelgavas
operatīvā centra pārstāvis un Tērvetes novada
pašvaldības policija.
Tērvetes ugunsdzēsēju dienesta pārstāvji bijuši
arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Rokišķiem, lai
pārņemtu Lietuvas kolēģu labo praksi.
Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo
ugunsdzēsēju komandai tiek rīkotas apmācības
„Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”. Savukārt
26. februārī Tērvetē notiks Zemgales Plānošanas
reģiona organizētās otrās projektā iesaistīto
pašvaldību drošības dienestu apmācības, kurās
Lietuvas kolēģi iepazīstinās mūs ar savas valsts
sabiedriskās drošības institūcijām, likumdošanu un
labās prakses piemēriem.
Ar programmas atbalstu līdz 2019. gada marta
beigām ir paredzēts iegādāties inventāru uguns
dzēsēju dienestam un jaunu ugunsdzēsības auto
mašīnu, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabo
šana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302
“Improvement of efficiency and availability of local
public security services in cross border regions of
Latvia and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 –
30.11.2019 (20 mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas
reģions (LV), www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas paš
valdību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti
un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku
dzīves vietu.
Projekta vadītāja Sandra Latiša

Raganu danči izdejoti
Š.g. 2. februārī Bukaišu pagasta senioru deju
kopa “Vārpa” savus draugus un sadarbības
partnerus bija aicinājusi Tērvetes kultūras namā
izdejot Raganu dančus.
Uz skatuves dēļu grīdas tikās astoņi deju
kolektīvi – no Aizputes vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Kurzemnieks” un senioru deju kopa
“Misiņš”, no Jēkabniekiem vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Brūklenājs”, no Vilces deju kolektīvs
“Vecie vilki”, no Bēnes “Novadnieki”, protams,
pašmāju jauniešu un vidējās paaudzes deju
kolektīvi “Avots”. Visus pasākuma dalībniekus
priecēja deju kolektīva “Vārpa” tuvi draugi kapella “Švete” no Žagares, Lietuvas Republika.
Nepilnu piecu gadu laikā, kopš senioru deju
kolektīvs “Vārpa ” jau koncertē, ir nācies saprast,
ka draugu jau ir tik daudz, ka Bukaišu Tautas nams
ir kļuvis par šauru, tādēļ Raganu dančiem deju
grīda izvēlēta Tērvetes kultūras namā.
Šķiet vēl tikai nesen kolektīvs veidojās, un jau
šogad 30. novembrī tas svinēs piecu gadu jubileju.
Sarunā kolektīva vadītājas Liāna un Līga
Kozlovskas neslēpj savas emocijas, jo esot prieks
un gandarījums strādāt ar tik pozitīvi noskaņotiem
cilvēkiem, kas vēlas dejot. Viņas uzsver, ka katrs
kolektīva vadītājs varētu vēlēties, lai katrā
mēģinājumā vienmēr dejotāji ir pilnā sastāvā.

2019. gada februāris
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Tērvetes novads pārstāvēts tūrisma
izstādē - gadatirgū “Balttour 2019”
No 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā notiks 26. starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus “Balttour 2019”,
kur tūroperatori, tūrisma aģentūras un citi nozares uzņēmumi piedāvāja izdevīgākos ceļojumus un
aktīvās atpūtas galamērķus teju 200 valstīs! Tur vienuviet bija visplašākā izvēle, īpašākie piedāvājumi un
lieliska atmosfēra!
Hallē “Apceļo Latviju!” par tūrisma iespējām informēja visu Latvijas reģionu pārstāvji. Katrs
apmeklētājs varēja iepazīt Kurzemi, Zemgali, Latgali un Vidzemi no jauna!
Nu jau tradicionāli arī Tērvetes
novads visas trīs dienas bija
pārstāvēts šajā izstādē.

Augstkalne

KULTŪRAS AFIŠA
8. februārī pl. 19.00
Augstkalnes vidusskolā Žetonu vakars
15. februārī pl. 18.30
Tērvetes novada kultūras namā
Jaunā režisora Jāņa Ābeles pirmā pilnmetrāžas
SPĒLFILMA “7 MILJARDI GADU PIRMS
PASAULES GALA”.
Filma pārstāv Latvijas kinematogrāfā ne pārāk
bieži sastopamo melodrāmas – jeb kā to dēvē pats
režisors – mīlas drāmas žanru, kurš arvien ir
vilinošs daudziem kino skatītājiem. Galvenajās
lomās ir divi jaunie Latvijas aktieri Raimonds
Celms (Latvijas Nacionālais teātris) un Jana
Herbsta (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)
2018. gadā filma Rīgas Starptautiskā kino festivālā
(Riga IFF) saņēma festivāla īpašo skatītāju
simpātiju balvu
Ieejas maksa - EUR 2,15. februārī

Izstādē piedalījās un uz Tērvetes novadu interesentus aicināja
Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē, Senvēstures muzejs,
Pālena muižas apartamenti un Tērvetes tauriņi.

Šajā gadā
pie sevis laipni aicināja arī viesu māja, muzejs,
kafejnīca “Sprīdīši”.
Paldies ikvienam, kas pārstāvēja Tērvetes
novadu tūrisma izstādē, kas stāstīja par mums, kas
visus ciemos aicināja!
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Danci veda liels un mazs

Šī gada 25. janvāra vakarā Annas Brigaderes pamatskolā notika brīnišķīgs deju koncerts, uz kuru bija
sapulcējies neparasti liels skaits dažāda vecuma dejotāju. Tajā piedalījās pirmsskolas izglītības grupas
“Sprīdītis” grupiņu “Zaķēni”, “Taurenīši” un “Mārītes” dejotāji, Annas Brigaderes pamatskolas
sākumskolas deju kolektīvs un viesi no Jelgavas novada Bērnu un jauniešu deju studijas “Spīgaņi”. Visu
kolektīvu vadītāja - deju skolotāja Aiga Muzikante.
Mūsu dejotājiem tā bija lieliska iespēja dejot uz
profesionālas pārvietojamās deju grīdas. Uz
koncertu bija sapulcējušies visu audzēkņu vecāki,
kas ar gandarījumu varēja vērot bērnu lieliskos
priekšnesumu.
Maija Klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas
direktora vietniece
izglītības jomā
Aizvadītajā gadā lielākais un nozīmīgākais
pasākums visā kolektīva vēsturē – dalība XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
Savukārt šogad kolektīvs ir uzaicināts no 9. līdz 16.
jūlijam piedalīties folkloras festivālā Vācijā, kur jau
šobrīd ir zināmi pieci koncerti, kuros jāpiedalās.
Lūk, rezultāts LIELAI VĒLMEI, STIPRAI
GRIBAI UN POZITĪVAI ATTIEKSMEI!
Aicinām ielūkoties koncertā
www.tervetesnovads.lv/galerija
Inita Roze,
sabiedrisko attiecibu speciāliste

Bukaišu tautas namā
pl. 18.00 BUKAIŠU AMATIERTEĀTRA IZRĀDE
– Rutku Tēvs ,” Sievietes mīlas ieroči”.
Ieeja – bez maksas
pl. 21.00 BALLE VALENTĪNDIENAS
NOSKAŅĀS. Muzicē grupa “Domu lidojums”.
Ieejas maksa – EUR 2,-

16. februārī pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolā
BUKAIŠU AMATIERTEĀTRA VIESIZRĀDE Rutku Tēvs,” Sievietes mīlas ieroči”.
Ieeja – bez maksas
22. februārī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā
“Teātris un es” PIEDZĪVOJUMU IZRĀDE
BĒRNIEM “Ņoslēpumu sala”.
Ieejas maksa – EUR 2,Februārī
Tērvetes bibliotēkā

Jaunais Cūkas gads tiek sagaidīts ar Guntas
Miļūnas dažādu materiālu un izmēru cūciņām.
Izstāde skatāma bibliotēkas darba laikā.

Tērvetes bibliotēkā

Normunda Narvaiša fotogrāfiju izstāde
“Četri gadalaiki”.

JAUNUMS!

Sākot no 3. februāra katru svētdienu februārī
un martā pl. 10.00
Bukaišu tautas namā
KUSTĪBU UN DEJU NODARBĪBAS
Kardio un spēka vingrinājumi, dažādu deju soļu
apgūšana, stājas un koordinācijas, stiepšanās un
ķermeņa relaksācijas vingrinājumi.
Nodarbību vadītāja Anda Zaremba ir deju
studijas PAnda dibinātāja un īpašniece, vada
nodarbības Rīgā un Dobelē. Deja ir vadītājas
aizraušanās jau no 4 gadu vecuma.
Nodarbības ir bez maksas, nav nepieciešama īpaša
fiziskā sagatavotība.
Informāciju apkopoja Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada domes bezmaksas
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”
iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219
Par izdevumā ievietoto rakstu saturu atbild
to autori.
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.

Domes sēde

2019. GADA JANVĀRĪ TIKA SASAUKTAS DIVAS TĒRVETES NOVADA DOMES SĒDES
2019. gada 11. janvārī pl. 14.00 tika sasaukta Tērvetes novada domes ārkārtas sēde
Darba kārtībā tika izskatīti 4 jautājumi. Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja Dace Reinika, protokolēja lietvede
Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās visi deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss,
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra
Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis
Vēveris.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR NORMATĪVO DOKUMENTU APSTIPRINĀŠANU
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1
„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 1.
februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Tērvetes novada
pašvaldības budžets 2018. gadam””.

Sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2 “Par
Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”. Pēc apstipri
nāšanas sēdē saistošie noteikumi nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
(VARAM) atzinuma sniegšanai. Ja VARAM atzinumā
netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu
tiesiskumu, dokuments tiks publicēts saistošo noteikumu
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.
PAR IZMAIŅĀM ŠTATU SARAKSTĀ
Lēmums par izmaiņām štatu sarakstā pieņemts,
pamatojoties uz Tērvetes kultūras nama direktora
iesniegumu par viņa atbrīvošanu no ieņemamā amata.
27. decembrī noslēdzās izsludinātais konkurss uz

Tērvetes novada pašvaldības iestādes “Tērvetes kultūras
nams” vadītāja amata vietu. Ievērojot konkursa komisijas
2019. gada 3. janvāra sēdes protokolu, Tērvetes novada
dome vienbalsīgi iecēla Montu Bērziņu par Tērvetes
novada pašvaldības iestādes “Tērvetes kultūras nams”
vadītāju, kas savus pienākumus
Tērvetes kultūras nama štatu sarakstā tika ieviestas
izmaiņas, turpmāk būs – Tērvetes kultūras nama vadītājs
un izveidota jauna štata vieta – koncertmeistars, skaņu
un gaismu operators. Šo amatu ieņem bijušais kultūras
nama direktors Viktors Strapcāns. Tērvetes novada
pasākumu organizatora amats palicis nemainīgs.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANU
Dome pieņēma lēmumu – Atdalīt no nekustamā

īpašuma “Robeža”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
sastāvā esošās zemes vienības, kopējā platība 7,6 ha,
zemes vienības daļu 0,04 ha platībā un pievienot to
nekustamā īpašuma P 95 “Jelgava – Tērvete – Lietuvas
robeža”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes
vienībai. Vienlaikus tika noteikts nekustamā īpašuma
“Robeža” jaunizveidotajām zemes vienībām visā to
platībā (0,8 ha un 4,3 ha) zemes lietošanas mērķis –
Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas,
ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda
izciešanas iestāžu apbūve, savukārt zemes vienībai visā
tās platībā (7,74 ha) noteica zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā.

2019. gada 31. janvārī pl. 10.00 tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Domes sēdē tika izskatīti 12 darba kārtībā iekļautie
jautājumi un uzklausīts pašvaldības izpilddirektora
ziņojums.
Sēdē piedalījās visi deputāti.

Tērvetes novada pašvaldības
izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums
par pašvaldības darbu

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2018.gada
4.ceturksnī
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna
5 788 130 EUR izpilde uz 2018.gada 31.decembri ir 5 719
837 EUR, kas ir 98,82 %, t.sk.:
• nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 2 439 566 EUR
(100 %),
• nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde 62 268 EUR
(97,94 %),
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna
izpilde 1 311 141 EUR (97,4 %),
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde
1 906 862 EUR (98,35 %).
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 92,67
% jeb izlietoti 5 454 796 EUR no plānotajiem 5 886 557
EUR. No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 4
584 014 EUR jeb 92.38 %, bet kapitāliem izdevumiem
870 782 EUR, kas sastāda 94,22 % no plānotiem 924 164
EUR izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta
banku kontos ir 1 272 996 EUR.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns
2018. gadam bija 164 694 EUR. Uz 31.decembri izpildīts
par 100 %. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2018.
gadam bija 211 006 EUR, izpilde 161 830 EUR, kas
sastāda 76,69 %. Naudas līdzekļu atlikums speciālā
budžeta bankas kontā ir 62 810 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas
līdzekļu atlikums ir 7 885 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2018.
gada 31.decembri ir 1 855 578 EUR. Pamatsummas
atmaksa veikta 285 042 EUR apmērā. Aizņēmumu
apkalpošanas izmaksas uz 31.decembri sastāda 4 941
EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2018. gadā
sastāda 161 830 Euro, t.sk.:
yy Augstkalnes pagastā – 51 695 Euro
yy Bukaišu pagastā – 39 202 Euro
yy Tērvetes pagastā – 70 933 Euro
2018. gadā plānotie izdevumi autoceļu finansēšanai
bija 206 006,06 EUR.
2018. gada 28. decembrī tika izsludināts un 10.
janvārī noslēdzās iepirkums “Elektroenerģijas piegāde
Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām”. Tika saņemti
trīs pretendentu piedāvājumi – SIA “AJ Power” piedātā
cena bija 34 412 EUR, SIA “INTER RAO Latvija” – 33

458 EUR, bet AS “LATVENERGO” – 33 430 EUR, bez
PVN. Iepirkumu komisija, izskatot iesniegtos
piedāvājumus, konstatēja, ka AS “LATVENERGO”
piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais ar zemāko
iepirkuma cenu, tādēļ tika nolemts piešķirt iepirkuma
līguma noslēgšanas tiesības AS “LATVENERGO” uz
vienu gadu, sākot ar šī gada 1. martu.
2019. gada 3. janvārī tika izsūtīti trīs uzaicinājumi
piedalīties cenu aptaujā “Tehniskā projekta izstrāde
Kroņauces sporta stadiona pārbūve un autoruzraudzība,
saskaņā ar projektēšanas uzdevumu”. Pieteikumus
iesniedza visi pretendenti.
SIA “ACB PROJEKTS” piedāvātā cena bija 7865
EUR, SIA “Rūķis AG” – 8166 EUR, bet SIA “STRABAG”
piedāvāja darbus izpildīt par 11 374 EUR, t.sk. PVN.
Izvērtējot piedāvājumus, nolemts slēgt līgumu par
projektēšanu un autoruzraudzību ar lētākā piedāvājuma
iesniedzēju SIA “ACB Projekts”. Būvprojekts paredz
pārbūvēt nerekonstruēto stadiona skrejceļu, tāllēkšanas
bedres un lodes grūšanas sektoru, apgaismotu futbola
laukumu ar dabisko zālāju, izbūvēt ūdens novadīšanas
sistēmu. Stadionam paredzēts izbūvēt jaunu žogu,
stacionāru skatītāju tribīni, moduļa tipa telpu trenerim,
kā arī uz mīksta seguma izvietot divas konstrukcijas
bērnu rotaļām.
10. janvārī izsludināts konkurss “Degvielas iegāde
Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām”. Plānotais
iepirkuma apjoms 24 mēnešu periodā 32 000 litri 95E
markas benzīns un 64 000 litri dīzeļdegviela.
Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. februārim.
Pašvaldība pirmo reizi slēdz degvielas iegādes līgumu uz
diviem gadiem.
30. janvārī noslēgts līgums ar SIA “Rūķis AG” par
topogrāfiskā plāna izstrādi, kas nepieciešams tehniskā
projekta “Velosipēdistu un gājēju celiņa izbūve gar valsts
reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska posmā no
Tērvetes dabas parka līdz Tērvetes ciema centram”
sagatavošanai.
29. janvārī trim pretendentiem nosūtīti
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā Būvprojekta
izstrāde “Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve, “Jaunzelmeņi”,
Tērvetes
pagasts,
Tērvetes
novads,
atbilstoši
pievienotajam
projektēšanas
uzdevumam
un
projektēšanas skicei. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
7. februārim.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu
Janvārī komisijā saņemti un izskatīti 6 iesniegumi:
• viena persona uzņemta dzīvokļu rindā;
• vienā gadījumā persona atteicās no piešķirtā
dzīvokļa, jo ir atrasta cita dzīvojamā platība;
• daudzdzīvokļu mājas (5 dzīvokļi, no kuriem viens
dzīvoklis pieder pašvaldībai) iedzīvotāji lūdza veikt
atsevišķus pasākumus, kas saistīti ar ieguldījumiem
ēkai. Pašvaldība piekrita veikt līdzmaksājumu
atbilstoši pašvaldībai piederošajai dzīvojamai

•

•

platībai proporcionāli ieguldīto līdzekļu apjomam.
Trīs gadījumos, pamatojoties uz Tērvetes novada
sociālā dienesta iesniegumiem un Tērvetes novada
bāriņtiesas ieteikuma, uz nenoteiktu laiku trim
personām tiks veikts komunālo maksājumu
pārrēķins sakarā ar dzīvesvietas maiņu.
Nolemts lūgt Tērvetes novada domi personu
izdeklarēt no dzīvojamās platības, jo personai zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam attiecīgajā dzīvoklī.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Dome pieņēma lēmumu – Likvidēt zemes vienībai
adresi „Sidrabes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
LV-3709, jo tās lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Deputāti vienbalsīgi lēma – Atdalīt no nekustamā
īpašuma „Jaunmīneikas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes
novads, zemes vienību 0,8 ha platībā, atdalāmajai zemes
vienībai piešķirot jaunu nosaukumu – „Jaunmīneiku
Priežu mežs”, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Domes sēdē apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības
projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Bukaišu skola”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību četrās
atsevišķās zemes vienībās Nr.1- 0,27 ha, Nr.2 – 0,22 ha,
Nr.3 – 0,20 ha, Nr.4 – 1,71 ha platībā, katrai piešķirot
adresi un nosakot nekustamā īpašuma mērķi:
yy zemes vienībai Nr.1- 0,27 ha piešķīra adresi un nosaukumu – „Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
sabiedriskas nozīmes objektu apbūve,
yy zemes vienībai Nr. 2 – 0,22 ha piešķīra adresi un nosaukumu – „Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
sabiedriskas nozīmes objektu apbūve,
yy zemes vienībai Nr. 3 – 0,20 ha piešķīra adresi un nosaukumu – „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
yy zemes vienībai Nr. 4 – 1,71 ha atstāja iepriekšējo adresi un nosaukumu – „Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Sēdē tika precizēts Tērvetes novada domes 2016.
gada 26. maija lēmumu Nr. 23 ”Par zemes ierīcības
projekta
apstiprināšanu,
nekustamā
īpašuma
„Jaunindrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
PAR IZGLĪTĪBU
Domes sēdē tika pieņemts lēmums – Deleģēt

Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt
Izglītības likuma 17. panta trešajā daļā un Vispārējās
izglītības likuma 54. pantā noteiktās Tērvetes novada
pašvaldības funkcijas no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019.
gada 31. decembrim. (Skat. 3. lpp.)
Dome apstiprināja Valsts piešķirto mērķdotāciju
Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 2019.
gada janvārim – augustam šādā apmērā: Augstkalnes
vidusskolai ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” –
192 106 Euro un Annas Brigaderes pamatskolai ar
pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis” – 143 626 Euro.
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri tika apstiprinātas viena
izglītojamā izmaksas Tērvetes novada pašvaldības
izglītības iestādēs šādos apmēros:
yy Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas izglītības
grupu “Zvaniņi” – 94,83 EUR mēnesī;
yy Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” – 91,58 EUR mēnesī.
PAR ATBALSTU PROJEKTAM
Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums - Sagatavot un
iesniegt projekta pieteikumu „Tērvetes viduslaiku
pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde”
iesniegšanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē
Valsts budžeta programmā kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai. Projekta pieteikuma
apstiprināšanas gadījumā plānoto darbu realizācijai
garantēt Tērvetes novada domes līdzfinansējumu.
PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMU
Pieņemtais lēmums – Pilnveidot Tērvetes novada
teritorijas plānojuma 3. redakciju atbilstoši Tērvetes
novada teritorijas plānojuma 3. redakcijas publiskās
apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un
institūciju atzinumiem, apstiprinot Tērvetes novada
teritorijas plānojuma 4. redakciju atbilstoši izstrādātajam
4. redakcijas projektam.
PAR NOMAS LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅA
PAGARINĀŠANU
Domes sēdē ar deputātu vienbalsīgu lēmumu tika
pagarināts 2008. gada 27. martā starp Tērvetes novada
domi un ģimenes ārsta praksi “Kroņauces medpunkts”
noslēgtais Līgums par nedzīvojamās telpas adresē:
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nomu
darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim. Telpas
izmantošanas mērķis – veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšana.
PAR SAC “TĒRVETE”
Domes sēdē ar 2019. gada 1. februāri tika apstiprināts
SAC ”Tērvete” konsolidētais štatu saraksts, kurā ir
iekļauts papildus amats – māsu palīgs ar vienu slodzi,
savukārt citas štata vienības paliek bez izmaiņām.
Domes sēdē tika apstiprinātas SAC “Tērvete”
specializētā transporta (Peugeot Expert Tepee L2H1)
pakalpojuma izmaksas.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

Paziņojums par teritorijas
plānojuma 4.redakcijas
publisko apspriešanu
2019. gada 21. janvārī Tērvetes novada teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāja Linda Mierlauka deputātus
informēja par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 3.
redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kā rezultātā
Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādātāji
Pilnsabiedrība “Baltkonsults, Plānošanas eksperti un
Anrijs Straube” ir izstrādājuši Tērvetes novada teritorijas
plānojuma 4. redakcijas projektu.
Saskaņā ar 2019. gada 31. janvāra Tērvetes novada
domes lēmumu publiskai apspriešanai tiek nodota
Tērvetes novada teritorijas plānojuma 4. redakcija.
Publiskā apspriešana notiks no š.g. 11. februāra līdz
4. martam, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.
februārī plkst. 11:30 Tērvetes novada domē, Zelmeņos.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019.gada 4.martam
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.

Linda Mierlauka,
Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītāja

SPECIALIZĒTAIS TRANSPORTS
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMAM
2019. gada 31. janvāra Tērvetes novada domes sēdē
atbilstoši izstrādātajam ekonomiskajam pamatojumam ir
apstiprinātas SAC “Tērvete” specializētā transporta
pakalpojuma izmaksas.
Šāds lēmums ļaus kādam nepieciešamības gadījumā
atrisināt jautājumu par cilvēka ar funkcionāliem
traucējumiem, t.sk. guļoša cilvēka, pārvietošanas iespējām.
Īpašos gadījumos aicinām sazināties ar SAC
“Tērvete” pārvaldnieku.

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plānots veikt papildus
ugunsdrošības pārbaudes
2019.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona brigāde paplašinās to objektu
klāstu, kuros tiks veiktas ugunsdrošības pārbaudes, tajās
iekļaujot arī saimnieciskās darbības objektus (veikalus,
skaistumkopšanas salonus, birojus u.c.), kuri izvietoti
daudzstāvu dzīvojamajās mājās.
Pārbaudes tiks turpinātas arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Viktorija Gribuste,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā inspektore
Zemgales reģionā

Izmaiņas atkritumu
apsaimniekošanas
maksā
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir
snieguši informāciju SIA “Eco Baltia vide” par
izmaiņām atkritumu apglabāšanas tarifos.
Ņemot vērā iepriekš minēto, tarifos ir
plānotas šādas izmaiņas:
yy No 2019. gada 1. janvāra Tērvetes novadā
maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 14,39 EUR/m3 bez PVN,
tajā skaitā – poligona tarifs (ietverot
DRN)- 5,82 EUR/m3 bez PVN un apsaimniekotāja izmaksas 8,57 EUR/m3 bez PVN.
yy Savukārt no 2019. gada 18. februāra
Tērvetes novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,01 EUR/
m3 bez PVN, tajā skaitā – poligona tarifs
(ietverot DRN)- 6,44 EUR/m3 bez PVN un
apsaimniekotāja izmaksas 8,57 EUR/m3 bez
PVN.
Jānis Aizbalts, SIA “Eco Baltia vide”
valdes priekšsēdētājs

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”

aicina savā pulkā aktīvu dalībnieku!
No Jums sagaidām vēlmi sadarboties,
prasmi prezentēt novadā ražotus produktus,
atbildību, uzņēmību, runas dotības, autovadītāja tiesības un savu automobili. Angļu,
krievu un lietuviešu valodu prasmes tiks
uzskatītas par priekšrocību. Radīsim Jums
iespēju aktīvās tūrisma sezonas laikā sevi nodarbināt un iespēju
nopelnīt!
Vairāk uzziņas pa tālruni - 26352751,
e-pasts: monta.mantrova@llkc.lv (Monta Mantrova)

AICINĀM DARBĀ
Augstkalnes vidusskola aicina darbā

Medmāsu (0,5 likmes)

Sīkāka informācija pa tālruni 28810599 (skolas direktore Ieva Krūmiņa)

Annas Brigaderes pamatskola aicina darbā

Medmāsu (1 likme)

Sīkāka informācija pa tālruni 29375571 (skolas direktors Aldis Tisenkopfs)

Tērvetes novada dome piedāvā darbu

trimmeristam ar transportlīdzekļa
vadītāja tiesībām

Sīkāka informācija pa tālruni 29473450
(Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis Melderis)

Deleģējam sadarbību Dobeles novada Izglītības pārvaldei

Dome informē

Sākot no 2009. gada joprojām turpinām sadarbību ar Dobeles
novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, slēdzot Deleģēšanas
līgumu un uzticot veikt atsevišķas Izglītības likuma 17.panta
trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54. pantā noteiktās
Tērvetes novada pašvaldības funkcijas. Šādu delelģēšanas līgumu
ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi slēdz arī Auces novada
pašvaldība.
Ar Tērvetes novada domes lēmumu esam turpinājuši deleģēt
sekojošas darbības:
• sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Tērvetes pašvaldības
izglītības iestāžu audzēkņiem piedalīties Dobeles novada
pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību priekšmetu
olimpiādēs, centralizētajos eksāmenos, konkursos, skatēs,
projektos un sporta sacensībās;
• nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbību un pieejamību Tērvetes
novada pašvaldības bērniem;
• organizēt Tērvetes novada pašvaldības vidējās izglītības
iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi,
koordinēt un nodrošināt metodisko darbu, piedāvājot un
nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
profesionālās meistarības un tālākizglītības kursus un

•
•

seminārus, pieredzes apmaiņu;
koordinēt centralizēto eksāmenu norises procesu Tērvetes
novada Augstkalnes vidusskolā;
nodrošināt karjeras izglītības īstenošanu, atbalstot
Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas
dalību Dobeles novada Izglītības pārvaldes īstenotajā
projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.

Savstarpējie norēķini saistībā ar deleģēto funkciju veikšanu
plānoti no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
Deleģēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir pasākumu
plāna budžets, kurā Tērvetes novads piedalās ar 10 104 Euro
finansējumu, ko proporcionāli veido visu triju novadu skolēnu
skaiti.
Interesanti fakti – Dobeles novadā kopējais izglītojamo
skaits 3244 (t.sk. 2098 skolēni, 1146 pirmsskolas mazuļi), Auces
novadā 890 izglītojamo (t.sk. 652 skolēni, 238 pirmsskolas
mazuļi) un Tērvetes novadā – 443 izglītojamo (t.sk. 298
izglītojamo un 145 pirmsskolas mazuļu).
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Mammām un Tētiem. Piedāvājums skolēnu
vecākiem!
Bērnudārznieks.
Gādāsim, lai mājoklis būtu drošs!

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto
dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai
ventilācijai!
2019. gada 1. janvārī stājās spēkā
Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas
aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās
ventilācijas
kanālam
pievienot
mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā
izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas,
kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu
telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu
ārpus būves.

Kāpēc šāda prasība iekļauta
Ugunsdrošības noteikumos?

Minētā prasība Ugunsdrošības
noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu
un skursteņslaucītāju atzinuma, jo,
piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju
vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam,
tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa
virtuvē, kas objektos, kuros tiek
izmantota
dabasgāze,
var
radīt
spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

Kādēļ prasība attiecināma uz
namiem, kur izmanto dabasgāzi?

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un
tā koncentrējas telpas augšējā daļā, tādēļ
arī dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota,
lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa
tiktu izvedināta caur dabīgās ventilācijas
kanālu, kura ievads atrodas telpas
augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir
vienīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to
nosprostot ventilāciju ar tvaika nosūcēju
nedrīkst.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība
tiek ievērota?

Ugunsdrošības prasību mērķis nav
iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas
vides veidošana un uzturēšana. VUGD
nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes,

galvenokārt, tiks veiktas tajos mājokļos,
par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai
sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki.
Iespēju robežās notiks dzīvojamā sektora
apsekošana par ugunsdrošības prasību
ievērošanu mājokļos un koplietošanas
telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes
nebūs nekas jauns, jo tās notiek katru
gadu un notiks arī turpmāk.

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs
noslēdz
vienīgo
dabīgās
ventilācijas kanālu?

Obligāti veicamā darbība – atvienot
tvaika nosūcēju no dabiskās ventilācijas
kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija
ir būves pamatkonstrukcija un jebkura
iejaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma
pārbūvējot dabīgo ventilāciju un
pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad nav
bijusi pieļaujama un uzskatāma par
patvaļīgu būvniecību.

Atgādinām!

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu
80. punkta prasībām dabīgās ventilācijas
kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi
5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes
aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados.
Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un
tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka ir
tiesīgs to darīt.
VUGD aicina neatlikt rūpes par
savu un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai
mājoklis būtu drošs! Ja jums ir radušies
jautājumi par ugunsdrošību mājoklī,
vaicājiet VUGD amatpersonām –
rakstiet, zvaniet vai nāciet uz jums
tuvāko daļu vai posteni!
Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 inta.
palkavniece@vugd.gov.lv

2019. gada 25.februārī
plkst.10:00-14:00
Tērvetes novada kultūras nama zālē

Aicinām apmeklēt Ingunas Leibus
semināru

“Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un
pašnodarbinātajiem 2019. gadā. Pārskati par 2018. gadu.”

Seminārā aplūkotie temati:
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par 2018. gadu:
- Gada pēdējā UIN deklarācija un tās precizēšana
- UIN atvieglojumi un atlaides
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības
ienākuma 2018.gadā:
- Saimnieciskās darbības ieņēaprēķināšana;
mumu un izdevumu uzskaites
- Izdevumu precizēšana;
žurnāls;
- zdevumu ierobežojums gada
- Pamatlīdzekļu
nolietojuma
ienākumu deklarācijā;
aprēķināšana;
- Atvieglojumu un attaisnoto
- Saimnieciskās darbības ieņēizdevumu piemērošana;
mumu un izdevumu uzskaites
- IIN likmes;
žurnāls;
- IIN avansa maksājumi 2019.
- Pamatlīdzekļu
nolietojuma
gadā
Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (VSAOI)
- VSAOI par 2018. gadu
- VSAOI likmes 2019. gadā
Valsts veselības apdrošināšana pašnodarbinātajiem
Izmaiņas darba samaksas nodokļu aprēķinā 2019. gadā
Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
Atbildes uz jautājumiem
Semināra apmeklējums – bez maksas
Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” ir
izstrādājusi un īsteno programmu “Žurnāls seko bērnam”, kā
mērķis ir nodrošināt bērnu vecākiem atlasītu, izglītojošu
informāciju, lai vairotu viņu zināšanas bērna audzināšanas
jautājumos.
Sākot ar marta mēnesi, žurnālu “Mammām un Tētiem.
Bērnudārznieks” bez maksas varēs saņemt katra PIG “Sprīdītis”
un “Zvaniņi” mazuļa ģimene, par ko parūpēsies grupiņu
audzinātājas. Šis izglītojošais materiāls katrai mazuļu ģimenei būs
kā dāvinājums no pašvaldības, kas turpmāk šo žurnāliņu abonēs
bērnu vecākiem.
Žurnāla iznākšanas grafiks: Pavasara numurs 4. marts /
Vasaras numurs 3. jūnijs / Rudens numurs 2. septembris / Ziemas
numurs 2. decembris
Izdevums pirmsskolas grupās būs pieejams pēc tā iznākšanas
un atvešanas no Rīgas atbilstoši iepriekšminētajam laika grafikam.
Šobrīd pirmsskolas grupās ir pieejami iepazīšanās starta
numuri.
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

14. februārī vecāki tiek gaidīti Annas Brigaderes
pamatskolā, kur kopā ar bērniem būs iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās.
19. februārī uz Vecāku dienu aicina Augstkalnes
vidusskolas kolektīvs, piedāvājot iespēju vecākiem tikties ar
mācību priekšmetu skolotājiem, lai uzzinātu bērna veiksmes
stāstus un jomas, kurām pievēršama uzmanība.
Aicinām vecākus izmantot šo iespēju, jo tikšanās ir
nepieciešamas skolas un ģimenes veiksmīgai sadarbībai, kas ir
ļoti svarīga bērnam mācību procesā!
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Turpinām izzināt Skolas somu
Kultūras ministrija un Latvijas simtgades birojs ir sniedzis
informāciju, ka Ministru kabineta sēdē ir apstiprināts rīkojums
“Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas “Latvijas
skolas soma” īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī”,
kas nodrošina iepriekšējā semestrī aizsāktās programmas
turpinājumu Latvijas izglītības iestādēs, aptverot vairāk kā 230 000
bērnu un jauniešu.
Finansējums izmantojams laika posmā no 2019.gada 1.janvāra
līdz 21.jūnijam par pasākumiem, kas dod iespēju pieredzēt mākslu
un kultūru, izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.
2018. /2019. mācību gada 1. semestrī programmas ietvaros
tika izmantoti 2093 euro, šajā semestrī Tērvetes novada izglītības
iestādēm piešķirti 2100 euro.
Kādās aktivitātēs 1. semestrī skolēni piedalījās, izzinot programmu
“Latvijas skolas soma”, informēsim marta izdevumā.
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Dabas parka vides izziņas nodarbība
pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis”
Janvāra izskaņā LVM dabas parka Tērvetē vides izglītības speciālistes viesojās Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupā
“Sprīdītis”.
Mazuļi no 4 – 6 gadu vecumam tikās ar gādīgo Meža māti un zinošo Žagatiņu nodarbībā “Mežs ziemā”. Bērni iepazinās ar
četrkājainajiem meža iemītniekiem un putniem, izzināja to dzīves stāstus.
Mazie dabas draugi noskaidroja meža dzīvnieku vasaras un
ziemas paradumus, kažoku maiņas dažādību, miega īpatnības un
barības uzņemšanas paradumus. Neizpalika skaidrojums par
meža iemītnieku radniecības saitēm.

Ar interesi bērni uzklausīja stāstus par 2019. gada putnu
Latvijā – mežirbi – un gada dzīvnieku – alni – , lielāko Latvijas
meža iemītnieku!
2019. gada putns - MEŽIRBE
Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē jau vairākus gadus
pilnveido ideju par skolēnu vides izglītības centru, piedāvājot
daudzveidīgas izzinošas ekskursijas un nodarbības, radošas darbnīcas LVM vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Pagājušajā,
2018.gadā, vides stundas un meža gudrības apguvuši teju 6 tūkstoši pirmsskolas audzēkņu un skolēnu.
Lai nenogurstošs prieks izzināt apkārtējo vidi un gūt iedvesmu Latvijas dabā!
LVM dabas parka Tērvetē informācijas centrs

TĒRVETES NOVADĀ PLĀNOTO
PASĀKUMU PLĀNS - 2019

Dažādi

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, papildinājumi.
Sekojiet informācijai Tērvetes novada mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv/,
informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”! Telefons informācijai: 26413219
(Tērvetes novada kultūras nama kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa)
datums

pasākums

2. februāris

“Raganu danči”, SDK “Vārpa” un kolektīva deju draugu koncerts

Tērvete, k/n

Spēlfilma “7 miljardi gadu pirms pasaules gala”

Tērvete, k/n

Valentīndienas pasākums

Augstkalne

Valentīndienas balle ar grupu “Domu lidojums”

Bukaiši, Tautas nams

“Teātris un es” izrāde bērniem “Noslēpumu sala”

Tērvete, k/n

9. marts

Sieviešu dienai veltīti dzejas lasījumi ģitārmūzikas pavadījumā.

Bukaiši, Tautas nams

16. marts

Koru sadraudzības koncerts – ielūdz JK “Tērvete”

Tērvete, k/n

21. marts

Saulgriežu un astronomiskā pavasara ieskandināšanas ar
folkloras kopām “Ceļteka” un “Laiva”

Bukaiši, Tautas nams

23. marts

Amatierteātra “Trīne” jubilejas pasākums

Tērvete, k/n

26. marts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

Augstkalne

30. marts

Zemes stunda

Augstkalne

6. aprīlis

Mazais tērvetnieks – 2018

Tērvete, k/n

10. aprīlis

Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts

Tērvete, k/n

21. aprīlis

Lieldienu pasākums

Tērvete, Augstkalne

27. aprīlis

Taku skrējiena STIRNU BUKS jaunās sezonas otrais posms

LVM dabas parks Tērvetē

30. aprīlis

Valpurģu nakts mistērija

LVM dabas parks Tērvetē

4. maijs

Baltā galdauta svētki

Tērvetes novads

5. maijs

Ūsiņdiena

Tērvete, pie pilskalna

10. maijs

Mātes dienai veltīts pasākums

Augstkalne

Tulpju svētki

Kroņauce, “Viestardi”

11. maijs

Pasakas modināšana

Tērvete, LVM dabas
parks Tērvetē

12. maijs

15. februāris

22. februāris

11., 12. maijs

Norises vieta

Mātes dienai veltīts sarīkojums

Bukaiši, Tautas nams

Datums tiks
precizēts

JDK un VPDK “Avots” 50. jubilejas pasākums

Tērvete

24., 25. maijs

Meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”

Tērvete, LVM dabas
parks Tērvetē

1. jūnijs

Tērvetes estrādes vasaras sezonas atklāšana.
Dienas pasākumi bērniem. Balle

Tērvete, estrāde

6. jūlijs

Tērvetes skolas salidojums

Tērvete

7. jūnijs

Baznīcu nakts Augstkalnes baznīcā

Augstkalne

8. jūnijs

Augstkalnes vidusskolas salidojums

Augstkalne

21. jūnijs

Vasaras Saulgrieži Tērvetē

Tērvete

Ielīgošana Bukaišos ar teātra izrādi un dančiem. Balle.
Uguns rituāls.

Bukaiši

22. jūnijs

Ielīgošana ar Augstkalnes amatierteātra pirmizrādi

Augstkalne

23. jūnijs

Līgo balle

Tērvete

13. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI

Kroņauce

19. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI
Klasiskās mūzikas koncerts Augstkalnē

Augstkalne

20. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI

Tērvete

27. jūlijs

BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI

Bukaiši

10.,11. augusts ZEMGAĻU SVĒTKI “Tērvetei – 800”

Tērvete, estrāde

17. augusts

AUGSTKALNES PAGASTA (SPORTA) SVĒTKI

Augstkalne

24. augusts

“Izskrien Tērvetes novadu!” posms, veltīts Baltijas ceļa
trīsdesmitgadei.

Tērvetes novads

Datums tiks
precizēts

Labrenča tirgus, “Tērvetes dižoga – 2019”

Tērvete, estrāde

21. septembris Meža ražas svētki

Tērvete, LVM dabas
parks Tērvetē

22. septembris Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram

Augstkalne

27. septembris Senioru vakars

Tērvete, k/n

4. oktobris

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Tērvete, k/n

12. oktobris

Pasakas midzināšana

Tērvete, LVM dabas
parks Tērvetē

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un koncerts, veltīts Brīvības cīņu
simtgadei
LR proklamēšanas 101.gadadienai veltīts pasākums – Tērvetes
16. novembris novada represēto svinīga tikšanās, koncerts, apbalvojumu
pasniegšana, balle
11. novembris

18. novembris

Svētbrīdis Latvijai
LR proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums

29. novembris Lūgšanu brokastis
30. novembris SDK “Vārpa” piecu gadu jubilejas koncerts
1. decembris

Egles iedegšanas svētki Tērvetes vēsturiskajā centrā

Augstkalne
Tērvete, k/n
Tērvete, estrāde
Bukaiši
Tērvete
Tērvete, k/n
Tērvete

6. decembris

Egles iedegšana

Bukaiši, Klūnas

7. decembris

Tērvetes novada zemnieku, uzņēmēju GADA BALLE

Tērvete, k/n

Labrenča Ziemassvētku tirgus

Tērvete, estrāde

Ģimeņu Ziemassvētku pasākums

Bukaiši, Tautas nams

Datums tiks
precizēts
Datums tiks
precizēts

21. decembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
Datums tiks
precizēts

Ziemassvētku balle

25. decembris Ziemassvētku balle

Tērvete, k/n
Bukaiši, tautas nams
Tērvete, k/n

Uzsākam kampaņu “KUSTINĀCIJA”
Veselības ministrija informē, ka ir uzsākta
sabiedrības informēšanas kampaņa “KUSTINĀCIJA!”, kuras mērķis ir veicināt kustīgu
dzīvesveidu kā vērtību un palielināt regulāru
fizisku aktivitāšu veikšanu ikdienā.
Kampaņa uzrunā iedzīvotājus ar dažādām
izglītojošām aktivitātēm, piemēram, šobrīd
profesionāla speciālistu komanda izstrādā
informatīvos materiālus dažādām mērķgrupām,
kas būs pieejama ikvienam interesentam, lai
mudinātu kustēties pareizi.
Kā viena no aktivitātēm kampaņā ir plānota
“Kustības vēstnešu” tūre novados, lai iedvesmotu
ikvienu kaut dažas minūtes dienā vairāk kustēties,
atjaunojot spēkus un dzīvesprieku. Programmas
mērķis ir vienkāršā veidā uzrunāt iedzīvotājus,
motivējot uz regulārām fiziskām aktivitātēm, kas
īstenojamas sporta laukumā, stadionā vai parkā.
Kustības vēstneši sākot ar 2019. gada janvāri
darbosies katrā pašvaldībā. Viņi tiks apmācīti un
apmācību procesā apgūs vairākus fizisko aktivitāšu
veidus, kas paredzēti dažāda vecuma, interešu
un fiziskās sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Pēc
bezmaksas apmācībām janvārī un februārī tiks
saņemta oficiāla atļauja pārstāvēt “Kustības
vēstnešu” kustību, kuras ietvaros vēstneši piekrīt
organizēt bezmaksas grupu nodarbības sporta
laukumos, stadionos vai parkos savā pašvaldībā,
popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību
veselīgas sabiedrības veidošanā.
Kustību vēstnešu aktīva darbība savos reģionos
visā Latvijā notiks 2019. gada martā, aprīlī, maijā,
septembrī un oktobrī.
Tērvetes novadā kampaņas “Kustinācija”
kustības vēstneša aktivitātes koordinēs Sporta
nodaļas vadītāja Linda Karloviča.
Pirmā iepazīšanās ar “Kustināciju” iespējama
sākot ar 3. februāri katru svētdienu pl. 10.00 Bukaišu
tautas namā. Aicinām piedalīties nodarbībās, kurās
notiks kardio un spēka vingrinājumi, dažādu deju
soļu apgūšana, stājas un koordinācijas, stiepšanās
un ķermeņa relaksācijas vingrinājumi. Nodarbību
vadītāja Anda Zaremba, kas “Kustinācijas”
nodarbības vada Rīgā un Dobelē.

Veselības ministrijas kampaņa “KUSTINĀ
CIJA” tiek īstenota ESF projekta „Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)
ietvaros, pamatojoties uz Pakalpojuma līgumu
par sabiedrības informēšanas kampaņas “Fiziskās
aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrādi,
realizāciju un publicitāti.
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām uz bezmaksas
nodarbību par
ekonomisku un veselīgu
uzturu Tērvetes novadā

Nodarbība norisināsies 19.02.2019.
LAIKS 14:30-16:30 VIETA Augstkalnes
Vidusskola, Ezerpils, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads.

Iepriekšēja pieteikšanās pie Olitas Misules pa
tālruni 27842693.
Nodarbību vadīs sertificēta uztura specialiste
Tatjana Tepo.

Projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilkasei 14 pašvaldībās” (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106).
Īsteno

Izpilda

Atbalsta

Sports

Sporta pasākumu kalendārs februārim
2.-3.02.

21.02.

pl. 11.00. Salaspilī
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-16

pl. 20.00. Inčukalna Sporta centrā
Latvijas 2.līgas florbola čempionāts (FK Tērvete)

Latvijas 2. līgas florbola čempionāts (FK Tērvete)

pl. 10.00. Tērvetes novada sporta hallē
Sieviešu volejbola turnīra 2. posms

3.02. pl. 11.00. Kuldīgā
9.02.

pl. 17.00. Dobelē
Latvijas 1.līgas handbola čempionāts

16.02.

pl. 19.00. Tērvetes novada sporta hallē
Latvijas 2.līgas florbola čempionāts (FK Tērvete)

17.02.

pl. 14.00. Ulbrokā
Latvijas 1.līgas handbola čempionāts

23.02.
24.02.

pl. 11.00. Tērvetes novada sporta hallē
Tērvetes novada čempionāta spēles telpu futbolā1. posma spēles

27.02.

pl. 19.30 Dobelē
Latvijas1.līgas handbola čempionāta spēles
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja

Policijas ziņas
Pašvaldības policija informē
Jaunais gads iesācies ar gana daudz
pārkāpumiem:
Janvāra mēnesī saņemti 35 izsaukumi, t.sk.
17 gadījumos ir izbraukts uz notikuma vietu, kur
veiktas audzinoša rakstura pārrunas. Atsevišķos
gadījumos nopietni strādāts kopā ar Tērvetes
novada sociālo dienestu un Bāriņtiesu.
Mēneša laikā saņemti 3 iesniegumi, visos
gadījumos uzsāktas administratīvās lietvedības:
   8. janvārī – Tērvetes novadā saņemta
informācija no kāda iedzīvotāja par to, ka
kāda persona atrodas tādā alkohola reibuma
stāvoklī, kas apkauno cilvēka cieņu. Persona
tika nogādāta savā dzīvesvietā, par pārkāpumu
sastādīts
Administratīvais
pārkāpumu
protokols. Šoreiz personai tika izteikts
brīdinājums.
   Janvārī tika saņemts iesniegums no kādas
mājas iedzīvotāja Tērvetē, par to, ka kaimiņš
regulāri lieto alkoholiskos dzērienus un pie
viņa bieži uzturas dzīvoklim nepiederošas
personas. Materiāls šobrīd ir sagatavošanās
stadijā.
   Cits iesniegums tika saņemts no Annas
Brigaderes pamatskolas par divu jauniešu
neadekvātu uzvedību izglītības iestādē. Arī šis
materiāls šobrīd ir sagatavošanās stadijā.

   8. janvārī tika saņemta informācija par

pieklīdušu suni SAC “Tērvete”. Suņa saimnieks
tika veiksmīgi noskaidrots, suns nogādāts
mājās pie saimnieka.
   Janvārī tika saņemta informācija no mājas
“Sarmas” iedzīvotāja Tērvetes pagastā par
to, ka dzīvoklī jūtama nezināmas izcelsmes
smaka. Izbraucot uz notikumu vietu, nekas
tamlīdzīgs netika konstatēts.
   14. janvārī no Sanatoriju mājas iedzīvotājiem
tika saņemta informācija, ka kāds mājas
iedzīvotājs lieto alkoholiskus dzērienus un pie
viņa uzturas dzīvoklim nepiederošas personas.
Ar dzīvokļa īpašnieku tika izvestas audzinoša
rakstura pārrunas un izteikts mutisks
brīdinājums.
   14. janvārī tika saņemts izsaukums uz Tērvetes
novada Gaismas ciematu, kur bija izcēlies
strīds starp kaimiņiem. Ar strīdā iesaistītajām
personām tika veiktas audzinoša rakstura
pārrunas.
   Savukārt 18. janvārī tika saņemta info par
ģimenes skandālu Tērvetē. Abām skandālā
iesaistītajām personām tika izskaidrots, pie kā
jāvēršas, ja rodas šāda situācija.
Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

