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AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

MARTĀ 
Tērvetes novada kultūras namā
Bēnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
DARBU IZSTĀDE

9. martā pl. 14.00
Bukaišu tautas namā
MUZIKĀLA DZEJAS PĒCPUSDIENA “Viss par 
mīlestību” kopā ar Jelgavas, Dobeles un Saldus 
novadu dzejdariem Intu Špilleri, Inesi Jonušku, 
Aiju Celmu un Anriju Kārkliņu. Dzeja izskanēs 
autoru izpildījumā. 
Ieeja – bez maksas.

16. martā pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
KONCERTS “Pavasara nošu raksti”, kuru izdzied
LLU vīru koris OZOLS, Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūra” jauktais koris TIK 
UN TĀ, Ozolnieku jauktais koris LĪGA, Dobeles 
PKN jauktais koris SEPTIŅI SAPŅI, jauktais 
koris TĒRVETE.

21. martā 
Bukaišu tautas namā
PAVASARA SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA 
kopā ar folkloras kopām “Ceļteka” (Tērvete) un 
“Laiva” (Rīga).

26. martā pl. 13.10
Augstkalnē pie piemiņas akmens
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU 
PIEMIŅAS DIENAI VELTĪTS ATCERES BRĪDIS.
Pēc tam (ap. pl. 14.00) Augstkalnes vidusskolā 
saruna ar LLU profesoru Jāni Ābeli par Sibīrijā 
piedzīvoto laiku.
Kopš 1949. gada 25. marta, kad  notika visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem PSRS reģioniem, aprit 70 gadi.

29. martā pl. 18.30
Tērvetes novada kultūras namā 
KINOKOMĒDIJA “KLASES SALIDOJUMS”.
Režisors: Andrejs Ēķis. Lomās: Ainārs Ančevskis, 
Imants Strads, Juris Kaukulis, Elīna Vāne, Ieva Puķe. 
Vecuma ierobežojums: 16+
“Klases salidojums” stāsta par trīs vīru draudzību, kas 
dibināta skolas solā un izturējusi teju pusgadsimta 
laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi 
saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un 
piedzīvojumi var sākties! Režisors Andrejs Ēķis: “Mēs 
piedāvājam smieties par tēmām un domām, kurās 
dažkārt paši sev nespējam atzīties un pārrunāt pat ar 
labākajiem draugiem. “Klases salidojumā” sauksim 
lietas īstajos vārdos – šī ir mūsu radošās komandas 
līdz šim atklātākā komēdija”.
Ieejas maksa – EUR 3,-

30. martā pl. 20.30–21.30
Pie Augstkalnes pagasta pārvaldes 
Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centra 
organizēts pasākums ZEMES STUNDA. Šai laikā 
ikviens ir aicināts izslēgt apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi 
draudzīgākai rīcībai ikdienā. Izslēdz gaismu – 
pieslēdzies dabai!

4. aprīlī pl. 18.00
Bukaišu tautas namā
KINOKOMĒDIJA “KLASES SALIDOJUMS”.
Ieejas maksa – EUR 3,-

Gatavojamies!

23. martā  Tērvetes amatierteātrim “Trīne” 20. 
jubilejas pasākums, kurā tiksies visi kolektīvā 
spēlējušie un esošie aktieri, kā arī viņu sadarbības 
partneri.
23. martā  JDK “Avots”, VPDK “Avots” un SDK 
“Vārpa” piedalās Dobeles, Tērvetes un Auces 
novadu tautas deju kolektīvu skatē – koncertā .
24. martā   JK “Tērvete” piedalās Dobeles, Auces un 
Tērvetes novadu koru skatē.
10. aprīlī  Tērvetes novada izglītības iestāžu 
interešu pulciņu koncerts “Nākam kopā dižoties”.

Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore

Draudziņu diena pie Runča Herkulesa
Š.g. 21. februārī Runcis Herkuless pie sevis bija 

aicinājis lielus un mazus draudziņus gan no 
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” 
un Penkules pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas, gan no Augstkalnes vidusskolas 
“Zvaniņiem” un Annas Brigaderes pamatskolas 
“Sprīdīša”.

Herkuless izrādījās ļoti muzikāls, tādēļ visiem 
mācīja izgatavot no vienkāršas baltas papīra lapas 
katram savu mūzikas instrumentu. 

Pasākumā skanēja ne tikai zvaniņi 
un dažādi sitamie instrumenti, bet arī 
visvienkāršākās karotes. 

Ikvienu mazuļu atskaņoto skaņ
darbu par ļoti labu atzina klātesošie 
Dobeles mūzikas skolas audzēkņi, kas 
visus pārsteidza ar triju saksofonu un 
trombona spēli. Tā bija draudzēšanās 
un mācīšanās mūzikas stunda, par ko 
vairāk var skatīt www.tervetesnovads.
lv/foto galerijas.

Paldies Annas Brigaderes pamat
skolas PIG “Sprīdītis” kolektīvam par jaukās 
tradīcijas turpināšanu!  

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Turpinām īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 2014–2020

Joprojām aktīvi turpinās Latvijas ‒ Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas īstenošana. 

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”. 

Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju komandai tika rīkotas apmācības 
„Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”.

Savukārt 26. februārī Tērvetē notika Zemgales 
Plānošanas reģiona organizētās otrās projektā 
iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības, 
kurās Lietuvas kolēģi iepazīstināja mūs ar savas 
valsts sabiedriskās drošības institūcijām, 
likumdošanu un labās prakses piemēriem, ko 
sniedza Lietuvas Republikas ugunsdzēsības un 
drošības dienests, uzsverot, ka darba trans

portlīdzekļu tehniskā aprīkojuma maiņa notiek ik 
pa pieciem gadiem un skaidrojot, pēc kādiem 
principiem Lietuvā darbojas brīv prātīgais uguns
dzēsējs. Lietuvas Valsts policija dalījās pieredzē ar 
operatīvā transportlīdzekļa tehnisko aprīkojumu, 
kurā ir viss jebkuras sarežģītības pakāpes darbības 
tūlītējai veikšanai, ierodoties notikumu vietā. Ar 
saviem darba pienākumiem pieredzē dalījās arī 
Lietuvas Republikas robežsardzes dienests, 
uzsverot sadarbību ar Latvijas Republikas 
robežsardzi. Izrādās, ka mums ir kopīgas pro
blēmas, kas atšķiras tikai niansēs – imigranti, 
kontrabandas preces un transportlīdzekļu zādzība, 
pārdzīšana un tirdzniecība.

Lietuvas sadarbības partneri neslēpj, ka 
ikviens drošības pasākums ir īpaši domāts iedzī
votāju drošībai, tādēļ iedzīvotāji ir novērtējuši 
savu uzticamības pakāpi – pirmkārt, uguns
dzēsējiem, otrkārt, Valsts policijai un, treškārt, 
armijai.

Arī šis projekts ir vērsts savstarpējai 
profesionāļu pieredzes pilnveidei un aprīkojuma 
iegādei, lai sabiedrībā veidotos pārliecība, ka 
drošības dienestiem prioritāte ir iedzīvotāju 
drošība.

Ar programmas atbalstu līdz 2019. gada marta 
beigām ir paredzēts iegādāties inventāru uguns
dzēsēju dienestam un jaunu ugunsdzēsības auto
mašīnu, piesaistot pašvaldības līdz finansē jumu.  

Projekta vadītāja Sandra Latiša

Labdien 
Jūsmājās! 

Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2019. 
gadam ir apstiprināts.  
Darāmā ir daudz. Viena 
no 2019. gada budžeta 
prioritātēm ir drošība, kā 

rezultātā ir plānots Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu 
iegādāties jaunu ugunsdzēsības mašīnu un izbūvēt 
mašīnai atbilstošu depo. Otrs lielākais darbs 2019. 
gadā ir Kroņauces stadiona pārbūves otrās kārtas 
realizācija. Kā jau katru gadu viena no budžeta 
prioritātēm ir arī izglītība. Ir gandarījums, ka 
izglītības iestādēm visi plānotie darbi un ieceres 
budžeta ietvaros tiks realizētas. Ar budžeta 
izdevumu pozīcijām Jūs varat iepazīties izdevuma 
2. lpp., kā arī atverot pašvaldības mājas lapas 
sadaļu „Budžets”, kur ievietots Paskaidrojuma 
raksts 2019. gada budžetam. Paskaidrojuma raksta 
sākumā ir lasāms domes priekšsēdētājas ziņojums, 
kurā detalizēti ir uzskaitīti mūsu iestāžu un 
struktūrvienību lielākie darbi/ iegādes un tiem 
plānotais finansējums.

Runājot par reģionālo reformu, šobrīd varu 
pateikt tikai to, ka nekādi lēmumi nav pieņemti un 
sarunas par apvienošanos ar kādu citu novadu nav 
notikušas. Iespējams, ka plašsaziņas līdzekļos 
izskanējusī informācija par Tērvetes novada 
iespējamo apvienošanos ar Jelgavas novadu, Jums 
būs likusi jau padomāt par šo reformu kopumā un 
uz iedzīvotāju sapulcēm Jūs nāksiet ar savu 
viedokli. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs J.Pūce ir solījis, ka apbrauks pilnīgi visus 
novadus, lai uzklausītu ikvienu viedokli par 
reģionālo reformu. Bez tam ministrs ir arī 
norādījis, ka reforma plānota visā valstī vienlaicīgi, 
un viens no nosauktajiem kritērijiem pie novadu 
apvienošanās ir tāds, ka lielajam novadam jābūt  ar 
attīstības centru – pilsētu. Nekādi normatīvi šajā 
jomā vēl nav izdoti.   

Mēs apzināmies, ka reformas turpināšanas 
gaitā Tērvetes novadu ar 3429 iedzīvotājiem būs 
nepieciešamība kādam pievienot. Mēs nevaram 
nereaģēt uz iespējamajām pārmaiņām nākotnē. 
Ministrs J. Pūce uzskata, ka Administratīvi 
teritoriālajai reformai būtu jānoslēdzas aptuveni 
gadu pirms pašvaldību vēlēšanām, lai jau 2021. 
gada vasarā vienlaikus darbu jaunajās 
administratīvajās teritorijās uzsāktu arī 
jaunievēlētās pašvaldību domes.

Šobrīd varu sniegt informāciju, ka ir uzsāktas 
sarunas ar Jelgavas novada komunālo uzņēmumu 
par mājokļu apsaimniekošanu. Zinot, ka 
pašvaldības funkcija nav uzņēmējdarbība, esam 
vērtējuši iespēju izveidot savu pašvaldības SIA. 
Nācās konstatēt, ka esam par mazu, un SIA 
izveidošana ir nerentabla. Jelgavas novada 
komunālais uzņēmums mums šķita simpātisks ar 
to, ka tas apsaimnieko tieši lauku teritoriju, tajā 
skaitā pagastus, kas robežojas ar Tērvetes novadu. 
Tie ir līdzīgi mūsu novada pagastiem, līdz ar to 
apsaimniekošana, ūdenssaimniecība un citas lietas 
ir līdzīgas un saprotamas. Te mēs nesalīdzinām 
pilsētu ar laukiem, bet gan laukus ar laukiem. 28. 
februāra domes sēdē deputāti tika iepazīstināti ar 
lēmuma projektu par funkcijas deleģēšanu 
“Jelgavas novada KU”. Plānosim vismaz  trīs 
mēnešu pārejas periodu mājokļu apsaimniekošanas 
funkcijas nodošanai, plānosim iedzīvotāju 
sapulces, un domājam,  ka iedzīvotāji būs motivēti 
namu apsaimniekošanu pārņemt savā ziņā, dibinot 
māju biedrības.  

Un noslēgumā par ceļa būvniecību posmā 
Tērvete – Žagare. Iepirkums uz būvniecību ir 
beidzies, pretendenti izvērtēti, līguma slēgšanas 
tiesības ir  noteiktas PA “STRABAG & IGATE”. 
Izvēles pamatojums – zemākā cena – EIRO 8 376 
919. Līgums vēl nav noslēgts, taču būvnieki jau  
priekšdarbus ir uzsākuši, skaņojot vietas, kur 
novietot tehniku, būvmateriālus, kā arī vietas, kur 
bērt būvgružus. Ceram, ka pavasaris sāksies ar 
ražīgu darbu ceļa posma TērveteŽagare 
būvniecībā!  

Domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika 

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā:

Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

/L.t.dz./

2019. gada 6. aprīlī, pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā

“MAZAIS 
TĒRVETNIEKS - 2018”

Pasākumā publiski tiks godināti 2018. gadā 
dzimušie mazuļi un viņu vecāki!

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts, 
un foto uzņēmumi var tikt izmantoti Tērvetes 
novada mājas lapā un izdevumā “Laikam līdzi”.

Tērvetes novada dome

AICINĀM PIEDALĪTIES
Tērvetes novada domes 

izsludinātajā
2019. gada projektu konkursā
“MĒS – TĒRVETES NOVADAM”

Konkursa mērķis – Veicināt iedzīvotāju 
aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu 
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos un atbalstīt sabiedriski nozīmīgu 
aktivitāšu īstenošanu Tērvetes novadā.

Vienam projektam pieprasītā finansējuma 
apmērs nedrīkst pārsniegt 1000 euro. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 
2019. gada 26. aprīlim.

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 
2019. gada 30. novembrim.

Informācija par projektu konkursu un 
iesniedzamajiem dokumentiem atrodama 
Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.
lv sadaļā Projekti/Aktuālie projekti un projektu 
konkursi.

Dace Vācere, projektu koordinatore

Ciemiņi no Penkules.



Domes sēde

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA  PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums

Tērvetes  novada pašvaldības budžeta projekts 2019. 
gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa budžeta 
ietvara likumu,  ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, 
„Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un 
finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst 
trīs pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasts. 
Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha. Tērvetes novadā  
uz 2019. gada 1. janvāri deklarēti 3429 iedzīvotāji,  
reģistrētā bezdarba līmenis uz 2019. gada 1. janvāri  ir  
4,4%, kas ir par 1,4 % mazāks kā uz 2018. gada 1. janvāri. 

2019. gada budžeta prioritātes: drošība, izglītība, 
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, vides 
sakārtošana. 

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti 
ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas 
dokumentos: “Attīstības programma 2018.2024.gadam” 
un “Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2014.2030. gadam”.

Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa 
prioritāte  Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā vidē.

Vidēja termiņa prioritātes  Iedzīvotājiem pieejami 
kvalitatīvi un droši dzīves vides pakalpojumi; Iedzīvotāju 
dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra; 
Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm 
prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības un uzdevumi:
yy Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, 

sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, 
un droša dzīves vide;

yy Modernas transporta, sakaru, IT, ūdenssaimniecības, 
siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu 
aizsardzību un attīstību nākotnē; 

yy Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija;  
yy Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, 

attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, 
efektīva publiskā pārvalde, radoša, sadarbībai atvērta 
sabiedrība.   

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus 
un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās 
rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī 
piesaistīts ES fondu finansējums. 
2019. gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 
2018.2024. gadam Tērvetes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu 
projektu īstenošanā:
yy EUR 7865 plānoti Tehniskā projekta izstrādei 

un autoruzraudzībai Kroņauces sporta stadiona 
pārbūvei;

yy EUR 154 276 plānoti Kroņauces stadiona pārbūvei;
yy EUR 55 000 plānoti Tērvetes novada kultūras 

nama foajē un palīgtelpu remontam, aktieru 
telpas kosmētiskajam remontam, skatuves griestu 
remontam; 

yy EUR 7348 tērpiem deju kolektīviem; 
yy EUR 10 304 plānoti grantēta gājēju celiņa izbūvei ar 

apgaismojumu pie Augstkalnes vidusskolas ;
yy EUR 31  400 plānots Augstkalnes vidusskolas PIG 

“Zvaniņi” grupiņas telpu remontam;  
yy EUR 7400 plānoti ieejas betona kāpņu pārbūvei 

Augstkalnes vidusskolā;
yy EUR 5700 plānoti Augstkalnes vidusskolas internāta 

ēkas otrā stāva grīdas remontam; EUR 17416 
dažādam inventāram;

yy EUR 7600 plānoti Annas Brigaderes pamatskolas 
otrā korpusa  koridora remontam;

yy EUR 4500 plānoti Annas Brigaderes pamatskolas 
klases remontam; EUR 4885 dažādam inventāram;

yy EUR 2500 Annas Brigaderes pamatskolai 
interaktīvās tāfeles iegādei;

yy EUR 10 623 plānots  būvprojekta izstrādei  un 
autoruzraudzībai  gājējuvelosipēdistu celiņa izbūvei 
gar autoceļu DobeleBauska no 17,44 km18,26 km;

yy EUR 4410 plānoti betona bruģakmens seguma 
izbūvei Augstkalnes vidusskolas PIG “Zvaniņi” 
teritorijā; 

yy EUR 4000 plānots ielu apgaismojuma izbūvei gar 
auto stāvvietu pie Annas Brigaderes pamatskolas 
PIG ”Sprīdītis” ;

yy * EUR 5000 plānots Annas Brigaderes pamatskolas 
PIG ”Sprīdītis” divu rotaļlaukuma elementu iegādei; 
EUR 5085 dažādam inventāram; EUR 1200 
trauku mazgājamai mašīnai;

yy EUR 2640 apgaismojuma izbūvei sanatorijas 
ciematā; 

yy EUR 1731 nobrauktuves izbūvei uz pašvaldības ceļa 
Te36;

yy EUR 3290 plānots ieejas kāpņu pārbūvei Bukaišu 
pagasta pārvaldes  ēkai “Rotas”;

yy EUR 3821 plānoti būvprojekta izstrādei 
ugunsdzēsēju garāžas pārbūvei;

yy EUR 150 000 plānoti Ugunsdzēsēju garāžas 
pārbūvei;

yy EUR 8000 plānoti Tērvetes novada ugunsdzēsības 
dienesta vajadzībām  saspiesta gaisa elpošanas 
aparātu  un kompresora iegādei;

yy EUR 4000 plānots elektropieslēguma projektēšanai 
un izbūvei Kroņauces stadionā;

yy EUR 4000 plānots  elektrolīnijas projektēšanai un 
pārbūvei pie ugunsdzēsēju garāžas;

yy EUR 5330 plānots inventāra  iegādei Sporta nodaļas 
vajadzībām ;  

yy EUR 3000  sporta inventāra iegādei; 
yy EUR 1000 plānots tūrisma informācijas stenda 

izgatavošanai; 
yy EUR 3000 plānots tūrisma bukleta izstrādei; 
yy EUR 6630 koka kāpņu izbūvei  Tērvetes pilskalnā; 
yy EUR 1100 grāmatu iegādei katrai bibliotēkai (kopā 

EUR 4400); 
yy EUR 1650 Augstkalnes bibliotēkai mēbelēm; 
yy EUR 4000 datortehnikas iegādei administrācijas 

vajadzībām; EUR 3500  telpas remontam;

yy EUR 20 000 apmērā plānots novirzīt SAC ”Tērvete” 
ēku uzturēšanai;

yy 2019.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības 
īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā visā novada 
teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts  
finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. 
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu 
(bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, 
ka programmas ietvaros 2019. gadā tiks pārbūvēti 
autoceļa posmi TE67 “Dūņu Trīņi Lakstīgalas”  
1,27 km garumā un BU1 ”Stūrīši –Mednieki”  2,2 
km garumā;

yy “Leader”  projekta ietvaros  EUR 11 927 plānots  
Labrenču rotaļu laukuma izbūvei;

yy Interreg VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta 
Nr.LLI302 „Vietējo publisko drošības pakalpojumu 
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas 
un Lietuvas pierobežā” (Safe borderlands) ietvaros 
tiks iegādāta viena jauna ugunsdzēsības mašīna 
129 800,00 EUR vērtībā (pašvaldības līdzfinansējuma 
daļa EUR 59 620).

yy SAC “Tērvete” budžetā EUR 195 000 plānoti ēkas 
“Mežmalieši” dažādiem remontdarbiem  stāvvadu 
nomaiņai, ūdensapgādes sistēmas remontdarbu 
uzsākšanai balkonu stiprināšanai un hidroizolācijai, 
veļas mazgātavas un pēcnāves aprūpes telpas 
remontam, klientu uzņemšanas telpas ierīkošanai, 
laukumiņa ap nojumi bruģēšanai.  
2019.gada budžets dod iespēju domei uzturēt 

pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības 
funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā,  kā 
arī no 01.02.2019. palielināt darba algu darbiniekiem 
no 35 %, nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas 
grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums 
no 01.02.2019., nepārsniedzot 5% no mēnešalgas, ir 
plānots arī  SAC ”Tērvete” darbiniekiem.  

Informācija par Tērvetes novada  
pašvaldības  budžetu  

2019. gadam
Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no 

pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un 
dāvinājuma budžeta. 

Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžets 
sastāv no Tērvetes novada domes un SAC „Tērvete” 
pamatbudžetiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2019. 
gadā plānots 5 111 606 euro. Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu apjoms 2019. gadam plānots 5 737  167 euro 
apmērā. 

Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un 
izdevumos 20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija SAC 
”Tērvete” ēku uzturēšanai un 79 000 euro savstarpējie 
norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 
2019.gada sākumu ir 1  272 997 euro (t.sk. domei  953 
735 euro un SAC „Tērvete” – 319 262 euro), uz 2019.gada 
beigām plānots 493 971 euro (t.sk. domei 400 000 euro un 
SAC „Tērvete” – 93 971 euro). 

Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai 
paredzēti 153 465 euro:

Aizņēmuma mērķis

2019.gadā 
atmaksājamā 

pamatsumma, 
EUR

Sporta halle 35 972
PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 
1.kārta 7 911

PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 
1.kārtas 2.maks. 9 904

Augstkalnes vsk.internāta ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana 12 424

PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 
2.kārta 33 192

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu 
ciemos Tērvetes novadā

1 832

Publiskās teritorijas apgaismojuma 
izbūve 6 100

Tērvetes novada pašvaldības 
publiskās teritorijas apgaismojuma 
infrastruktūras izbūve

4 964

Annas Brigaderes pamatskolas ēkas 
pārbūve 20 212

Kroņauces stadiona pārbūve 3 024
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 1 244
Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve 16 077
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
Tērvetes novadā īstenošanai 609

Kopā 153 465

Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3  588 180 
euro ieņēmumus veido:
yy nodokļu ieņēmumi – 2  340 434 euro (iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 1  828 338 euro, nekustamā 
īpašuma nodoklis 508 193 euro);

yy nenodokļu ieņēmumi – 38 640 euro (ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas 
un naudas sodi u.c.);

yy budžeta iestāžu ieņēmumi – 340 111 euro 
(ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi);

yy transfertu ieņēmumi – 872 898 euro (mērķdotācijas 

un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums 
projektu īstenošanai).
SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1  622 426 euro 

ieņēmumus veido:
yy nenodokļu ieņēmumi – 400 euro
yy ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 972 081 euro
yy transfertu ieņēmumi – 649 945 euro.

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 
3 988 450 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām 
funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:
yy vispārējie valdības dienesti – 556  743 euro 

(administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, 
komisijas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, 
aizņēmumu procentu maksājumi);

yy sabiedriskā kārtība un drošība – 384  187 euro 
(pašvaldības policija, apsardze, ugunsdzēsības 
dienests);

yy ekonomiskā darbība – 31  181 euro (būvvalde, 
objektu privatizācija);

yy vides aizsardzība – 37  992 euro (notekūdeņu 
attīrīšana, atkritumu savākšana);

yy pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
– 726 978 euro (attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu 
apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure);

yy atpūta un kultūra – 643 240 euro (sports, bibliotēkas, 
kultūra, projekti);

yy izglītība – 1 272  422 euro (skolas, pirmsskolas 
grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie norēķini 
izglītībā);

yy sociālā aizsardzība – 2 084 424 euro (bāriņtiesa, 
pabalsti, sociālais dienests, norēķini par sociālo 
aprūpi).
SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 1 847 717 

euro apjomā sastāda:

yy atlīdzība – 803 092 euro, tas sastāda 43 % no 
kopējiem izdevumiem

yy preces, pakalpojumi – 966 625 euro (52 %)
yy pamatkapitāla veidošana – 18 000 euro (0,01 %)
yy soc. pabalsti – 60 000 euro (3 %)

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 163 
260 euro un izdevumi – 183 596 euro apmērā, tai skaitā 
autoceļa fonda izdevumi 174  264 euro, kas ir plānoti 
Tērvetes novada pašvaldības autoceļu ikdienas un 
periodiskai uzturēšanai. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2019.gada 
plānotie ieņēmumi ir 3000 euro, izdevumi plānoti 3231 
euro apmērā.

Lappuses augšējā tabulā sniegts ilgtermiņa saistību 
izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos 
gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā 
esošajiem līgumiem. 

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2019. 
sastādīja 1 721 326 euro.

Pašvaldības 2019.gada saistību kopsumma veidojas 
no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas 
grafikiem aizņēmumu pamatsummas 153 465 euro un 
procentu maksājuma 11 452 euro apmērā. 

2019.gadā aizņēmumu saņemšana plānota: 
yy Pālenu dzimtas kapličas restaurācijai Tērvetes kapos;
yy pašvaldības autoceļa Bu1 (Stūrīši – Mednieki) 

pārbūvei’;
yy pašvaldības autoceļa Te67 (Dūņu Trīņi – 

Lakstīgalas) pārbūvei.
Pašvaldības saistības 2019. gadā, ievērtējot 

esošos aizņēmuma līgumus un plānoto aizņēmumu, 
prognozējas līdz 4 %.   

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Vispārējie valdības dienesti 
10%

Sabiedriskā kārtība un droš ība 
7%

Ekonomiskā darbība 
0,5%

Vides aizsardzība
0,7%

Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana  
13%

Atpūta, kultūra 
11%

Izgl ītība
22%

Sociālā aizsardzība
36%

Ilgtermiņa saistības - Aizņēmumi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

noslēgšanas 
datums

Saistību apmērs

2019 2020 2021 2022

Valsts kase ELFLA projekta 1106L32100000172 
“Sporta halle” īstenošna 30.08.2012 40 516 40 093 39 671 39 248

Valsts kase Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 
rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 21.10.2013 8 418 8 370 8 323 8 275

Valsts kase Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 
rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 17.02.2014 10 539 10 479 10 419 10 359

Valsts kase
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana īstenošana

14.03.2014 13 524 13 445 13 365 13 286

Valsts kase Pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis 
rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana 18.06.2014 36 418 36 268 36 118 35 968

Valsts kase
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve

20.11.2014 6 783 6 762 6 741 6 721

Valsts kase
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Augstkalnes,Bukaišu un Zelmeņu 
ciemos Tērvetes novadā

20.11.2014 2 169 2 162 2 155 2 148

Valsts kase
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve

22.07.2015 11 271 11 233 11 194 11 155

Valsts kase Annas Brigaderes pamatskolas ēkas 
daļas pārbūve un fasādes atjaunošana 22.07.2015 21 101 21 031 20 960 20 890

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 3 157 3 149 3 142 3 134
Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 1 315 1 312 1 309 1 306
Valsts kase Pašvaldības ceļa Au 49 pārbūve 11.10.2017 9 065 8 237 403 0

Valsts kase Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
Tērvetes novadā īstenošanai 31.10.2018 641 2 561 2 555 2 555

KOPĀ: x x 164 917 165 102 156 355 155 045

Galvojumi        NAV

Kopā saistības   164 917 165 102 156 355 155 045
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 3.8 3,8 3,6 3,6

Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. gadā 



Sociālais dienests 
informē Dome informē

Domes sēde

2019. gada 21. februārī tika 
sasaukta Tērvetes novada 
domes ārkārtas sēde

2019. gada 28. februārī tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde

2008. gadā, sākot Lielo 
Talku, mūsu mērķis bija – 
tīra, sakopta, veselīga 
Latvija, kas tautas valodā 
nozīmē – zaļa Latvija. 
Padarīts ir ārkārtīgi daudz, 
un pēc 10 gadiem jau mēs 
esam iegājuši jaunā fāzē – 

kad atkritumu talkas pārvēršas par aktivitāti – 
publiskās telpas labiekārtošanu, apzaļumošanu, 
pagalmu kustī ba, koku stādīšana utt. 

Mūsu mērķis nav mainījies – Latvijai 
ir jākļūst par zaļāko valsti, tāpēc

aicinu jūs uz šī gada 
LIELO TALKU, 

kas notiks 27. aprīlī.
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja

Tērvetes novada dome aicina pagastu pārvaldes 
un ikvienu iestādi pašvaldībā jau savlaicīgi plānot, 
kādus labiekārtošanas, apzaļumošanas, koku 
stādīšanas u.c. darbus vēlamies paveikt Lielajā Talkā. 
Protams, būs iespēja arī vākt nevietā izmestos 
atkritumus, tikai ar nosacījumu – tie jāšķiro.

Māris Belrlands,
Lielās Talkas koordinators Tērvetes novadā

Informācija par kapu 
digitalizāciju!

Lai papildinātu sākotnējo informāciju par 
apbedījumiem Tērvetes novadā, aicinām iedzīvotājus 
sniegt ziņas par piederīgajiem, kas apbedīti trijās šobrīd 
digitalizētajās Tērvetes novada kapsētās. 

Sadarbības rezultātā tiks turpināts 2016. gadā 
iesāktais Tērvetes novada kapu digitalizācijas process, 
tā pilnveidojot informāciju par apbedījumiem Cemety 
sistēmā, kurai pieeja ir jebkuram interesentam. 

Sākotnējā informācija jau ir ievietota mājas lapā 
www.cemety.lv. Lūdzam to pārskatīt, lai nepie
ciešamības gadījumā sniegtu informāciju precizēšanai 
vai papildināšanai.

Lai Jums atvieglotu informācijas sakārtošanas 
procesu, lūgums sazināties ar kapu pārziņiem: Tērvetes 
kapi – Laima Buķevica, mob.tālr. 25976433; Priežu kapi 
(Bukaišu pagasts) – Regīna Aleksejenko, mob.tālr. 
26498230 un Gaiļu kapi (Augstkalnes pagasts) – Aina 
Pettete, mob.tālr. 29327165.

Dace Vācere, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja

Aicinām uz informatīvo 
semināru lauksaimniekus 

un lauku uzņēmējus!
9. aprīlī plkst. 10.00 

Tērvetes kultūras namā par jaunumiem 
informēs LAD, VAAD, LEADER u.c. pārstāvji. 

Informācijai mob. tel. 26352751, 
Monta Mantrova.

Sēde tika sasaukta pl. 12.00 Zelmeņos, Tērvetes 
novada domē

Darba kārtībā bija iekļauti 5 jautājumi, t.sk. par 
Tērvetes novada pašvaldības budžeta 2019. gadam 
apstiprināšanu.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, attaisnojošu 
iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Indriķis Vēveris.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie 
lēmumi

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Domes sēdē tika precizēti saistošie noteikumi Nr.2 

“Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”. 

Deputāti vienbalsīgi apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr. 3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 
2019. gadam”.

Abi dokumenti šobrīd nosūtīti saskaņošanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Ar lēmumu tika apstiprināts Tērvetes novada 
pašvaldības iestāžu štatu sarakstu ar 2019. gada 1. 
februāri.  

PAR FUNKCIJU DELEĢĒŠANU CITAI 
PAŠVALDĪBAI

Tērvetes novada dome lēma – noslēgt līgumu ar 
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldi par Dobeles 
novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās 
bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. Līgums 
noslēgts uz vienu gadu ar darbības termiņu no 2019. gada 
1. februāra  līdz 2020. gada 1. februārim.

Pamatojoties uz Līgumu, Dobeles novada Centrālā 
bibliotēka nodrošina likumā noteikto funkciju veikšanu 
arī Tērvetes novada četrām bibliotēkām – Bukaišu, 
Tērvetes, Augstkalnes un Bites bibliotēkām. Tā nodrošina 
sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, 
kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam 
lietotājam, veido bibliotēku krājuma kopkatalogu, 
bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz 
konsultatīvu un metodisku palīdzību visām attiecīgās 
administratīvās teritorijas bibliotēkām, popularizē to 
darbu utt.

PAR VALSTS REĢIONĀLO AUTOCEĻU
Deputātu vienbalsīgi pieņemtais lēmums – Lūgt 

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada paš
valdībai bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļu gar 
valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele–Bauska zemes 
nodalījuma joslā 17,50 km – 18,26 km ceļa labajā pusē. 

Pieņemtais lēmums pamatojams ar to, ka šajā posmā 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros paredzēts 
projektēt un izbūvēt gājēju – velosipēdistu celiņu ar 
apgaismojumu.  

Par pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības 
sniegšanu

2018. gada decembrī tika pieņemti grozījumi 2014. 
gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 727 
“Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.
2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. 
Grozījumi paredz, ka Fonda Atbalstu turpmāk no 2019. 
gada 1. janvāra papildus varēs saņemt ne tikai trūcīgas 
un krīzes situācijā nonākušas personas vai ģimenes, 
bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, 
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 
242.00, pārējā materiālā situācija tiks vērtēta atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem. EAFVP 
atbalsta saņemšanai pašvaldības sociālais dienests 
izsniegs izziņu.

Vēršam uzmanību daudzbērnu 
ģimenēm! 

Vēršam uzmanību daudzbērnu ģimenēm, par iespēju 
iegādāt Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes 
karti”, kas ir valsts atbalsta programma daudzbērnu 
ģimenēm, un sniedz iespēju saņemt dažāda veida 
atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas 
maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā 
transportā. 

Apliecību var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un vairāk 
bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi 
šādas ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu 
vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iestādēs. Daudzbērnu ģimenes locekļi, 
apliecību “3+ Ģimenes karte” var izmantot saņemot 
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskā transporta 
pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā. Šobrīd skolēni 
un studenti līdz 24 gadu vecumam var uzrādīt vecāku 
Goda ģimenes apliecību, savukārt no 2020. gada 1. 
janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava 
personificēta apliecība.  

Daiga Freidenfelde,
Tērvetes novada sociālā dienesta vadītāja

Atkārtoti par 
izmaiņām atkritumu 
apsaimniekošanas maksā

Pamatojoties uz izmaiņām atkritumu apglabāšanas 
tarifos SIA “Eco Baltia vide” atkārtoti informē par 
plānotajām izmaiņām tarifos:  

SĀKOT AR 2019. GADA 18. FEBRUĀRI 
Tērvetes novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir 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

Katra pirmsskolas bērna un 
skolēna deklarētā adrese 
veido maksas pakalpojumu

Pamatojoties uz 2016. gada 28. jūnija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem”, ik gadu Tērvetes novada 
dome slēdz līgumus ar pašvaldībām, kurās ir deklarēti 
skolēni, kas mācās kādā no mūsu pašvaldības izglītības 
iestādēm. Piedāvājam ieskatīties statistikā par 2018. 
gadu.

Aizvadītajā gadā Tērvetes novada skolās mācījās 
pirmsskolas bērni un skolēni no 15 pašvaldībām – 
Rīgas un Jelgavas pilsētām, no Bauskas, Burtnieku, 
Raunas, Priekuļu, Jelgavas, Ikšķiles, Vecumnieku, 
Mālpils, Auces, Dobeles, Ozolnieku, Rundāles un 
Tukuma novadiem. Kopumā 19 pirmsskolas bērni un 
66 skolēni. Protams, lielākais izglītojamo skaits ir no 
Dobeles novada (12 mazuļi pirmsskolas grupās un 41 
skolēns Annas Brigaderes pamatskolā). Katrs skolēns 
mēnesī Tērvetes novadam uz Līguma pamata piesaista 
Domē apstiprināto summu – 94,83 euro par mācībām 
Augstkalnes vidusskolā un 91,58 euro par mācībām 
Annas Brigaderes pamatskolā. Jāmin, ka ir skolēni, kurus 
vecāki citā pašvaldībā ir piedeklarējuši vien uz vienu vai 
uz 6 dienām, uz 1,5 mēnesi u. tml. Rezultātā par citās 
pašvaldībās deklarētajiem bērniem 2018. gadā esam 
iekasējuši 97 495 euro.

Šogad Tērvetes novada dome ir noslēgusi līgumus ar 
7 pašvaldībām – Rīgu, Auces, Dobeles, Jelgavas, Mālpils, 
Tukuma un Raunas novadiem, bet šis pašvaldību skaits 
līdz pat decembrim ir bieži mainīgs.

Savukārt par Tērvetes novadā deklarētajiem 
bērniem, kas mācās citās pašvaldībās, 2018. gadā bija 
noslēgti 10 līgumi. Mūsu pašvaldības bērni ir mācījušies 
Jelgavas un Rīgas pilsētas, Auces, Jelgavas, Ķekavas, 
Bauskas, Neretas, Talsu, Tukuma un Dobeles novadu 
pirmsskolas grupās un skolās. Savukārt par mūsu bērnu 
izglītošanos citur mēs esam samaksājuši 119 571 euro.  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Sēdē piedalījās visi deputāti, darba kārtībā tika 
izskatīti un pieņemti 13 lēmumi.

Pašvaldības izpilddirektora 
Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu
y15.februārī tika izsludināts “Tērvetes pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”. Darbu 
tehniskajā specifikācijā paredzēts atjaunot ceļu segumu 
ar grantsšķembu maisījumu 27 000 m2 apjomā un veikt 
asfalta bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, 
izmantojot nepilno tehnoloģiju 1800 m2 lielā apjomā. 
Tika saņemts viens piedāvājums no SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrības “IGATE”” par kopējo summu 
116 187 EUR, bez PVN. Pārbaudot iesniegto 
dokumentāciju, konstatēts, ka tā ir atbilstoša iepirkuma 
nolikuma prasībām, tādējādi paredzēts slēgt iepirkuma 
līgumu ar SIA «Ceļu būvniecības sabiedrības «IGATE»».

ySakarā ar to, ka 2019. gadā pašvaldība sāks 
izmantot pašvaldības autoceļu greiderēšanas pakal
pojumu, 15. februārī tika izsludināts arī otrs iepirkums 
“Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana”. 
Paredzamais darbu apjoms 1620 km/gājieni. 27. februārī 
tika saņemts viens piedāvājums no SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrības “IGATE”” par 22 501,80 EUR, jeb 13,89 EUR 
par viena km gājienu, bez PVN . Līgumu paredzēts slēgt 
ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrības “IGATE”” par šī 
pakalpojuma veikšanu.

y15. februārī tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties 
cenu aptaujā “Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas 2. 
stāva gaiteņa grīdas remonts”. No trim iesniegtajiem 
piedāvājumiem SIA “Kurzemes amatnieks”, SIA 
“LIMEN” un SIA “Skorpions VS” tika nolemts slēgt 
būvdarbu līgumu ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju – 
SIA “Skorpions VS” ar pakalpojuma cenu 5687,62 EUR, 
t.sk. PVN.

y7. februārī noslēdzās konkurss “Degvielas iegāde 
Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām”. Saņemts tikai 
viena pretendenta piedāvājums. SIA “ASTARTENAFTA” 
iesniedza piedāvājumu 24 mēnešu periodā 32 000 litrus 
95E markas benzīnu un 64 000 litrus dīzeļdegvielu 
iegādāties par 88 377,60 EUR, bez PVN. Piedāvātā atlaide 
katram dīzeļdegvielas un benzīna litram no mazum
tirdzniecības cenas uzpildes stacijas ir 0,0579 EUR.

y11. februārī noslēdzās cenu aptauja “Būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība  gājēju-velosipēdistu celiņa 
izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele – Bauska 
no 17,44 km – 18,26 km”. Saņemti visu trīs uzaicināto 
pretendentu piedāvājumi. SIA “JOE Latvija” piedāvāja 
projektēt par 11 846 EUR, SIA “ACB PROJEKTS” par 11 
102 EUR, bet SIA “RŪĶIS AG” par 10 624 EUR, t. sk. 
PVN. Šajā sakarā 12. februārī tika noslēgts līgums par 
projektēšanu un autoruzraudzību ar SIA “RŪĶIS AG” 
par minēto cenu. Projektēšanas laiks 90 kalendārās 
dienas.

Projekts paredz Interreg VA LatvijasLietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam, 
projekta “Explore Zemgale by Bicycle” ietvaros izbūvēt 
apgaismotu gājēju velosipēdistu celiņu ar cieto segumu 
posmā no Tērvetes dabas parka līdz Tērvetes ciema 
centram. 

y7. februārī  noslēdzās cenu aptauja Būvprojekta 
izstrāde “Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve, “Jaunzelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”.

Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie 
pretendenti. SIA “VIMBAS MF” iesniedza piedāvājumu 
par 3821,18 EUR, SIA “Arhitektūra un Vide” 4840,00 
EUR, bet SIA “ARA intellect” 4356,00 EUR, t. sk. PVN. 
Līgums tika noslēgts ar pretendentu SIA “VIMBAS MF”, 
kas piedāvāja viszemāko cenu. Projektēšanas laiks 3 
mēneši. Projekts paredz izbūvēt jaunu garāžu ar 
atbilstošiem parametriem ugunsdzēsējmašīnai, kas tiks 
iegādāta Interreg VA LatvijasLietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020.gadam, projekta  
“Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas 
un Lietuvas pierobežā” ietvaros.  

y22. februārī trim pretendentiem – SIA 
“ISKADA”, SIA “Latakva Fire Service” un SIA “NIC 
Ozols” tika aizsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā 
“Saspiesta gaisa elpošanas aparātu iegāde” 2 komplekti. 
Aprīkojums paredzēts Tērvetes novada ugunsdzēsēju 
vienības darbības nodrošināšanai.

Iepriekšējā gada cenu aptauja minētā aprīkojuma 
iegādei noslēdzās bez rezultātiem, jo piedāvātā cena 
pārsniedza plānoto finansējumu.

yPar Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 
parādu piedziņas komisijas darbu

Februārī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums:
• persona atteicās no piešķirtā dzīvokļa, jo ir 

atrasta cita  dzīvojamā platība; 
• 17 personām izsūtīti pirmstiesas brīdinājumi 

saistībā ar īres un komunālo maksājumu parādu 
nenomaksu.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi 

Nr.4 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 
novembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””. 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti pašvaldības 
izmaksājamo pabalstu apmēri pabalstam sakarā ar bērna 
piedzimšanu un  pabalstam aizbildnim.

Sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.  5 
“Grozījums Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 
novembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Tērvetes novada pašvaldībā””.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīts 
pašvaldības izmaksājamā pabalsta apmērs audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

Abi dokumenti iesniegti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 
Saistošie noteikumi pēc to stāšanās spēkā tiks publicēti 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un to 
pieejamība būs Tērvetes novada pašvaldības admini
strācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

Sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts Tērvetes novada 
domes 2019. gada projektu konkursa „Mēs – Tērvetes 
novadam” nolikums.

PAR AUTOCEĻU FINANSĒJUMA 
MĒRĶDOTĀCIJU

Domes sēdē tika apstiprināta Tērvetes novada 
autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā 
termiņa izlietošanas programma 2019.2021. gadam.

PAR TRANSPORTA IZDEVUMU SEGŠANU 
IZGLĪTOJAMAJAM

Deputāti vienbalsīgi lēma segt transporta izdevumus 
vienam Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim, 
apmaksājot elektroniskās viedkartes (etalona) vērtību 
nokļūšanai uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ 
dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce – Dobele).

PAR KUSTAMAS MANTAS PĀRŅEMŠANU
Dome izskatīja biedrības “Mežmuižas Mežrozītes” 

iesniegumu, ar kuru biedrība piedāvāja pašvaldībai 
pārņemt bez atlīdzības kustamo mantu. Izskatot minēto 
iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatē, ka norādītā 
manta ir nepieciešama Tērvetes novada Augstkalnes 
pagasta pārvaldei tās funkciju īstenošanai, kamdēļ tiek 
pieņemts lēmums par mantas pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā.

PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU
Slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Lāsītes”, 

nododot patapinājumā no 2019.gada 4. marta līdz 2024.
gada 4. martam telpu 13,6 kv.m platībā „Virsaišos”, 
Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā Par telpas 
izmantošanas mērķi tiek noteikts – darbība pilsoniskās 
sabiedrības attīstība, labdarība, trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 
celšanas sekmēšana un citu darbību sabiedriskā labuma 
jomā nodrošināšanā.

PAR DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS 
ANULĒŠANU

Trim personām ar Domes lēmumu tika anulēta 
deklarētā dzīvesvieta, pamatojoties uz to, ka uz 
nekustamā īpašuma lietošanu nav noslēgts īres vai nomas 
līgums, kā arī personas faktiski īpašumos nedzīvo.

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Lēmums tika pieņemts par adrešu un nosaukumu 

maiņu nekustamajiem īpašumiem Tērvetes pagastā, 
Tērvetes novadā.

Vienā īpašumā ar lēmumu tika noteikts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi un tiem piekrītošās platības.

Deputāti vienbalsīgi lēma par nekustama īpašuma 
„Straumēni” Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 
piešķiršanu.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv



Sports

Policijas ziņas

Pašvaldības policija informē   
Mēneša laikā Pašvaldības policija saņēmusi 

42 izsaukumus uz dažāda rakstura notikumiem.
Saņemti un reģistrēti 6 materiāli, kuri ir 

izskatīti un uz visiem ir sniegtas atbildes to 
iesniedzējiem.

   5. februārī Kroņaucē tika sastādīts Admini
stratīvais pārkāpumu protokols par nepiln
gadīga jaunieša smēķēšanu. Rezultātā tika 
piemērots naudas sods – 5 euro, jo nodarījums 
veikts atkārtoti.

   Kroņaucē protokols sastādīts personai par 
vecāku pienākumu nepildīšanu, tas nosūtīts 
izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē.

   Savukārt Tērvetē sastādīts Administratīvais 
pārkāpumu protokols par sīko huligānismu, 
kas izpaudās kā lamāšanās ar necenzētiem 
vārdiem un sabiedriskās kārtības traucēšanu, 
neievērojot vispārpieņemtās uzvedības nor
mas. Šis jautājums vēl ir izskatīšanas stadijā. 
Par šādu necienīgu uzvedību sods var tikt 
piemērots, sākot no 70 euro. 

   20. februārī Administratīvais pārkāpumu 
protokols sastādīts Augstkalnē par atrašanos 
alkohola reibumā sabiedriskā vietā. Personai 
piemērots sods – izteikts brīdinājums.
Februāra mēnesī Pašvaldības policija piedalījās 

seminārā pārrobežu Lietuva – Latvija  projekta 
ietvaros. 

Interesanta izvērtās tikšanās ar Tērvetes 
iedzīvotājiem Kroņaucē, kur diskutējām par Valsts 
un Pašvaldības policijas atšķirību, tika uzklausīti 
iedzīvotāju sāpīgākie jautājumi, īpaši par dzīvnieku 
labturības noteikumu neievērošanu, par vides  
piegružošanu u.tml.  

ATGĀDINĀM! 
Katram mājdzīvnieku īpašniekam ir saistoši 

jau 2006.gada 4.aprīlī apstiprinātie Ministru 
kabineta noteikumi Nr.266 “Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai”.

Īpaši:
13. punkts. Pilsētās un ciemos ārpus 

norobežotās teritorijas suns bez pavadas var 
atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo 
pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo 
pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir 
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja 
uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka 
rīcību.

un
52.3. punkts. apdzīvotu vietu teritorijā savākt 

sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus
Aicinām dzīvnieku īpašniekus ievērot 

noteikumus, tādejādi cienot līdzcilvēkus!
VĒRŠAM UZMANĪBU!
Sniegs ir nokusis, zāle daļēji apžuvusi, tādēļ šai 

laikā lūdzam novada iedzīvotājus  pārskatīt 
Tērvetes novada domes saistošos noteikumus par 
teritorijas sakopšanu, īpaši vēršam uzmanību – 
nededzināt veco, sauso zāli, kas daudziem var 
beigties bēdīgi, pat traģiski. 

JOPROJĀM UZMANĪSIMIES!
Pavasaris nav aiz kalniem, tomēr ūdenstilpnēs 

ledus kārta vēl mānīgi saglabājas. Nebūsim 
pārgalvīgi, būsim uzmanīgi un uz ūdenstilpnēm, 
jo ledus it kā vēl saglabājies, bet tas paliek aizvien 
drupenāks, kas jebkurā mirklī zem cilvēka svara 
var sairt. Nespēlēsimies ar savu veselību vai 
dzīvību!   

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Sporta pasākumu kalendārs martam
9.03. Jūrmalā
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-13

10.03. Jūrmalā
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-13

13.03. Ogrē
Latvijas mini handbola čempionāts

18.03. Ludzā
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-19

19.03. Ludzā
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-19

23.03. Tērvetes novada hallē
Tērvetes novada novusa čempionāts

24.03. Tērvetes novada hallē
Tērvetes novada telpu futbola čempionāts

31.03. Tērvetes novada hallē
Tērvetes novada novusa čempionāta otrais posms

Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta halles vadītāja

Kādas profesijas interesē Tērvetes novada skolu jauniešus?
Visā Latvijā 13. februārī norisinājās lielākās 

izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija 
organizētais karjeras izglītības pasākums skolu 
jauniešiem ĒNU DIENA, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā 
vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum, lai rosinātu jauniešus 
plānot savu nākotni jau skolas laikā.

Arī Augstkalnes vidusskolas skolēni aktīvi 
izmantoja iespēju uzzināt kaut ko vairāk par šobrīd 
izvēlēto profesiju.  Jauniešu intereses saistīja ļoti 
dažādas profesijas, piemēram – farmaceits, 
prokurors, zirgu treneris, fizioterapeits, projektu 
vadītājs, mehāniķis, sociālais darbinieks, Latvijas 
Radio 2 programmas vadītājs, programmētājs un 
citas. 

12. klases skolniece Lelde Krūmiņa pastāstīja: 
“ Man tika dota iespēja ēnot portāla basket.lv 
redaktoru Gunti Keiselu. Basket.lv ir Latvijas 
Basketbola savienības mājaslapa. Saruna ar 
žurnālistu un redaktoru izvērtās ļoti interesanta un 
jēgpilna, tā man noteikti palīdzēja nākotnes 
profesijas izvēlē. Ēnu diena ir lieliska iespēja, lai 
uzzinātu un redzētu kaut ko vairāk, lai iepazītu 
jaunus cilvēkus un pilnvērtīgi pavadītu laiku.”

Savukārt Annas Brigaderes pamatskolā Ēnu 
dienā piedalījās 9. klases audzēkņi, kas izvēlējās 
ēnot vai nu ģimenes locekļus, vai arī sev 
interesējošu profesijas pārstāvi. Jauniešu intereses 
bija saistītas ar šādām profesijām – ķirurģiskā – 
traumu bloka māsu palīgs, šuvējs, lauksaimnieks, 

datortīkla administrators, Dārzkopības institūta 
pētnieks, celtnieks, mēbeļu galdnieks, kokapstrādes 
speciālists – vadītājs, sekretārs un  grāmatvedis.

Katrs 9. klases jaunietis veidoja prezentāciju 
par savu iespējamo nākotnes profesiju, ar kuru 
iepazīstināja 8. klases skolēnus.

Šai dienā arī Tērvetes novada domē viesojās 
”ēnas”. 5. klases skolēni Anna, Laura un Kristers no 
Vilces pamatskolas bija izvēlējušies ēnot Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku.

Darba diena izvērtās ļoti spraiga – no Domes 
priekšsēdētājas intervijas televīzijai līdz pat Baltijā 
lielākā pasākuma Meža dienu – 2019 plānošanai 
Latvijas Valsts mežu dabas parkā Tērvete. Šiem 
skolēniem bija liels pārsteigums par to, cik 
risināmo jautājumu daudzveidīga un atbildīga ir 
Domes priekšsēdētāja katra darba dienas minūte. 

Informāciju no izglītības iestādēm apkopoja 
Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Izskanējis Žetonu vakars Augstkalnes vidusskolā
Š.g. 8. februārī mājīgajā un vienlaikus tik 

svinīgajā Augstkalnes vidusskolas zālē 
tradicionālajā Žetonu vakarā pulcējās topošie 
Augstkalnes vidusskolas 12. klases absolventi, viņu 
vecāki un skolas darbinieku kolektīvs. 

Šo pasākumu ar nepacietību gaida visi, lai gan 
tā sagatavošanai 11. un 12. klases kolektīviem 
vispirms jāpaveic ļoti laikietilpīgs un atbildīgs 
darbs. Pasākuma tradīcijas tika turpinātas, un arī 
šogad 12. klases jaunieši kāpa uz skatuves, lai 
klātesošos priecētu ar J. Jaunsudrabiņa lugas “Ansis 
Auns” iestudējumu. 

Noskatoties iestudējumu, jāteic – jauki un 
talantīgi jaunieši, kam visam pāri dzirkstī liels 
kolektīvisma un lielas gribas spēks. Paldies jāteic 
ne tikai 12. klases jauniešiem, bet arī iestudējuma 
režisorei – skolotājai Aijai Klūgai un skaņu 
operatoram Kārlim Krūmiņam.

Pēc izrādes skolas direktore Ieva Krūmiņa 
topošajiem abiturientiem svinīgi pasniedza skolas 
piederības zīmi  žetona gredzena, kas turpmāk 

vienmēr liecinās jaunieša un Augstkalnes 
vidusskolas piederību viens otram. 

Tas bija mirklis pirms lielā eksāmenu 
maratona, tādēļ laba vēlējumus un izturību skolas 
topošajiem absolventiem teica skolas direktore, 
gan klases audzinātājs, kā arī Augstkalnes, Bukaišu 
un Tērvetes pagastu pārvaldes vadītājas, savukārt 
izglītības darba koordinatore Inita Roze jauniešus 
sveica gan savā vārdā, gan nolasot laba vēlējumus 
arī Domes priekšsēdētājas Daces Reinikas vārdā. 

Vēlam veiksmi eksāmenos ikvienam 12. klases 
jaunietim, savukārt klases audzinātājam Jānim 
Izakam ik dienu rast motivējošākos 
uzmundrinājuma vārdus saviem audzēkņiem!

Turam īkšķus par veiksmi 12., 13. un 14. martā, 
kad jaunieši kārtos jau pirmo centralizēto 

eksāmenu svešvalodā! 
Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Karjeras izzināšanas iespējas
Š.g. 7. martā Tērvetes novada 9., 11. un 12. 

klašu jaunieši bija aicināti piedalīties Karjeras 
dienās – 2019.

9. klases jauniešiem bija iespēja “pielaikot” 
policista, kriminālistikas speciālista, vizāžista, 
restauratora, datortehniķa, automehāniķa, friziera, 
pavāra, konditora, bārmeņa, viesmīļa un aktiera 
profesijas.

Savukārt 11. un 12. klases jaunieši bija aicināti 
izzināt savas izglītības iespējas pēc vidusskolas 
absolvēšanas, iedvesmoties lieliem sasniegumiem 
un uzzināt, kādas iespējas var dot brīvprātīgais 
darbs Eiropā. 

Pasākumu organizēja Dobeles jauniešu 
iniciatīvu centrs un Dobeles novada Izglītības 
pārvalde sadarbībā ar Dobeles Valsts ģimnāziju, 
Dobeles 1.  vidusskolu un Dobeles Amatniecības 
un vispārizglītojošo vidusskolu.

Pasākums finansēts no ESF darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr 
.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Sveču darināšanas 
darbnīcas

Atbilstoši sveču mēnesim 7. februārī 
Augstkalnes vidusskolā norisinājās sveču 
darināšanas darbnīcas 5.–7.klašu skolēniem. 

Palmu vaska 
kristālisko 
sveču 
darināšanas 
noslēpumus 
atklāja SIA 
“Kristell” 
dibinātāja un 
vadītāja 
uzņēmēja 
Kristīne Balta 
no Rundāles. 
Skolēni 
iepazina gan 
palmu vaska 
iegūšanas 

ceļu, gan palmu eļļas dažādos lietošanas veidus 
ikdienā. Jaunieši  uzzināja par dažādām 
izejvielām, no kā sveces tiek ražotas, kā arī sveču 
lietošanas noteikumus. 

Ikvienam no 45 pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja pagatavot savu aromātisko svecīti. 
Nodarbības turpinājumā pietika laika arī 
eksperimentam un drošības jautājumiem par sveču 
lietošanu. Uzņēmēja bija sagatavojusi 
piktogrammas ar norādēm, kā drīkst un kā 
nedrīkst lietot sveces. Skolēni labprāt izmantoja 
iespēju nopelnīt aromātisku palmu vaska sirsniņu, 
minot vai zinot atbildi par katru piktogrammas 
nozīmi.

Augstkalnes vidusskolā šis mācību gads aizrit 
veselības, drošības un karjeras izglītības zīmē. Kā 
atzina pedagogi, no šīs lekcijas – darbnīcas jaunieši 
guvuši ieskatu gan uzņēmējdarbības izveidē un 
vadīšanā, gan drošības jomā, lietojot ikdienā un 
svētkos nepieciešamu lietu – sveci.

Gluži tāda pati nodarbība un tikšanās ar 
Kristīni Baltu 28. februārī notika Annas Brigaderes 
pamatskolā.

Pasākums tika organizēts Valsts Lauku tīkla 
aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un 
skolēniem” ietvaros. 

Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultants 

Dažādi

Profesionāla trenere 
piedāvā nodarbības TENISĀ

Grupas: bērni no 4 – 6 g. v. un 6 – 10 g. v.
Vieta: Dobelē, Tirgus laukumā 2a

Laiks: otrdienas un ceturtdienas no pl. 18.00–19.00

Ja interesentu skaits no Tērvetes novada būs 
pietiekams, grupu nodarbības var tikt plānotas 

arī Tērvetes novada sporta hallē.
Interesenti aicināti zvanīt pa tālr. 26493614 

(trenere)  
Linda Karloviča,

Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja

2019. gada 23. martā 
Tērvetes amatierteātris 

“Trīne” atzīmēs savas 
20. gadskārtas jubileju

Pasākumā tiksies reiz visi kolektīvā 
spēlējušie un šobrīd esošie aktieri, kā arī 
viņu sadarbības partneri un atbalstītāji.

Lai gan pasākums ir ar ielūgumiem, tomēr 
ikvienam teātra cienītājam vai skatītājam ir 
iespēja sarūpēt kopīgi darinātu dāvanu, kas 
turpmāk varētu būt kā šīs sezonas 
jauniestudējuma galvenais izrādes rekvizīts 

Darināsim kopā siltu, raibu un 
ar skatītāju mīlestību piepildītu pledu!

Katra tā sastāvdaļa – 15 x 15 cm adīts 
vai tamborēts kvadrāts.

Viens vai vairāki.
Krāsai nav nozīmes.

Savu darinājumu aicinām atnest uz 
Tērvetes novada kultūras namu līdz 20. 
martam. Vari tam pievienot arī vēlējumu. 
Galvenais, neaizmirsti norādīt savu vārdu un 
uzvārdu, arī tel. nr., jo tieši Tu saņemsi 
ielūgumu uz amatierteātra “Trīne” 
jauniestudējuma pirmizrādi, lai kolektīvs Tev 
personīgi varētu pasacīt PALDIES!  

Tērvetes novada kultūras nama vadītāja 
Monta Bērziņa

2019. gada 6. un 7. aprīlī
Tērvetes novada sporta hallē notiks

Latvijas čempionāts BADMINTONĀ
Aicinām Tērvetes novada iedzīvotājus piedalīties un 

startēt čempionāta amatieru klasē!
Sīkāka informācija pa tālr. 29546666 

(Kristians Rozenvalds)


