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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Brīdis komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai

Svēti būsiet tautai savai... Ar šiem vārdiem un 
klusuma mirkli 26. marta pēcpusdienā Augstkalnē 
tika pieminēti komunistiskā genocīda upuri. 

Kā katru gadu – sirdīs smeldzīga diena, tomēr 
šogad īpaša, jo aprit 70 gadi kopš traģiskajām 1949. 
gada deportācijām, kad burtiski vienas nakts laikā 
ceļu uz specnometinājuma vietām Sibīrijā uzsāka 
vairāk kā 43 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, to skaitā 
arī bērni un sirmgalvji.

Sniegputeņa pavadīts uz skumjo atmiņu 
piemiņas vietu pie pelēkā akmens devās gan 
Augstkalnes vidusskolas skolēni un pedagogi, gan 
tie, kas paši piedzīvojuši šos skarbos notikumus. 
Klātesošos uzrunāja Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika.

Pēc piemiņas brīža Augstkalnes vidusskolas zālē 
visi kopā turpinājām ieskatīties vēstures lappusēs. 
Ikviens varēja pāršķirstīt lappuses Dzintras Gekas 
grāmatā ‘’Skola Sibīrijā’’, noskatījāmies dokumentālo 
filmu par fonda “Sibīrijas bērni” organizētajiem 
braucieniem uz izsūtījuma vietām, ieklausījāmies 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesora 
Jāņa Ābeles stāstījumā par savā bērnībā piedzīvoto 
laiku tālajā Sibīrijā.

Dienas pasākumu laikā, tā vien šķita, ka skolu 
jauniešu acīs līdz šim varbūt pat dažas nebūtiskas 
lietas un domas ieguva citādāku dzīves vērtību, 
savukārt, šo vēsturiski traģisko notikumu acu
liecinieku domās smago atmiņu mirkļi vijās viens 
aiz otra. 

Fotogalerija par aizvadīto piemiņas pasākumu 
www.tervetesnovads.lv   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada k/n pasākumu organizatore

Tērvetes novada kultūras namā izskanēja
“Pavasara nošu raksti”

Marta vidū pārliecinoši varēja teikt – Pasaule 
mostas. Tā mostas pavasarim. Saules stars kā 
diriģenta zizlis ar mājienu pēc mājiena rada rītu. Un 
pasaule sāk skanēt … Top nošu raksti. Takti pa 
taktij, dienu pa dienai pavasara nošu raksti apvijas 
ap katru no mums.”

Tērvetes novada kultūras namā 16. martā nošu 
rakstus izdziedāja pieci kori – Ozolnieku jauktais 
koris “Līga” (diriģents Jānis Liepiņš), Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes vīru koris “Ozols”, 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» 

jauktais koris “Tik un tā” (abu koru diriģents Guntis 
Galiņš), Dobeles pilsētas kultūras nama jauktais 

koris “Septiņi sapņi” 
(diriģents Raimonds 
Bulmers) un Tērvetes 
novada kultūras nama 
jauktais koris “Tērvete” 
(diriģenta Dace Reinika).

Ozolnieku jauktajam 
korim ‘’LĪGA’’ Tērvetes 
novada kultūras namā šī bija 
pirmā viesošanās, savukārt 
vieni no senākajiem jauktā 
kora ‘’Tērvete’’ draugiem –
Dobeles pilsētas kultūras 
nama jauktais koris 
«SEPTIŅI SAPŅI», kas 
tikko atzīmēja savas 
dziesmotās pastāvēšanas 7. 
dzimšanas dienu. 

Koncerta noslēgumā 
apvienotā Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku un Tērvetes 
novadu kopkora izpildījumā grandiozi izskanēja 
Artūra Reinika dziesma ‘’Mūžu mūžos’’, kas tik 
daudzu dziedātāju skanējumā tika izpildīta pirmo 
reizi. 

Šobrīd, kad pavasaris jau uzņēmis pilnus 
apgriezienus, pasaule kļūst vēl skaļāka. Ir citas 
noskaņas, sapņaini vakari un ievziedu krūmā jau 
pavisam drīz iedziedāsies lakstīgalas…  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada k/n pasākumu organizatore

Lai ikvienā mājā un 
mūsu sirdīs 

saulainas un līksmas 
Lieldienas!

Uz tikšanos:
20. aprīlī pl. 11.00
Augstkalnē pie ēkas ”Zvaniņi”  
LIELDIENU PASĀKUMS

21. aprīlī pl. 8.00
Kalnamuižas ev.lut. baznīcā Tērvetē 
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

21. aprīlī pl. 16.15
Augstkalnes – Mežmuižas ev.lut. baznīcā
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

21. aprīlī pl.11.00
Tērvetē pie Klosterkalna 
Iznāc pastaigā un SVINAM LIELDIENAS 
kopā!

21. – 22. aprīlī 
LVM Dabas parkā Tērvetē
KRĀSAINĀS LIELDIENAS

Vairāk par pasākumiem skat. Kultūras afišu 4. lpp. 

2008. gadā, sākot Lielo 
Talku, mūsu mērķis bija – 
tīra, sakopta, veselīga – tas 
nozīmē zaļa Latvija. Padarīts 
ir ārkārtīgi daudz, un pēc 10 
gadiem atkritumu talkas 
pakāpeniski ir pārvērtušās 
par aktivitāti – publiskās 

telpas labiekārtošanu, apzaļumošanu, pagalmu 
kustība, koku stādīšana utt. 

Ar šādi izteiktu domu Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja, un arī 

Tērvetes novada dome aicina ikvienu 

š. g. 27. aprīlī 
piedalīties 

Lielajā Talkā!
Veiksim savos pagalmos, pagastos, novadā 

labiekārtošanas, apzaļumošanas, koku stādīšanas u.c. 
darbus, lai mūsu tuvākā apkārtne kļūtu aizvien zaļāka 
un sakārtotāka. 

Uz talkošanu aicina:
• 26. aprīlī no pl. 13.00 ikviens tiek aicināts uz 

Augstkalnes parka sakopšanas darbiem.
• 13. aprīlī. pl . 10.00 LVM dabas parkā Tērvetē 

talciniekus gaidīs pie parka centra ēkas.
• 26. aprīlī pl. 13.00 Bukaišu pagastā tiekamies 

parkā pie Tautas nama, turpināsim parka izveides 
darbus.

Atgādinām, ka ir iespēja arī vākt nevietā izmestos 
atkritumus, tikai ar nosacījumu – tie jāšķiro. Par Lielās 
talkas maisiem interesēties pie pagastu pārvalžu 
vadītājiem vai arī pie Talkas koordinatora Tērvetes 
novadā.

Māris Belrlands,
Lielās Talkas koordinators Tērvetes novadā

Godinājām Mazos Tērvetniekus – 2018 

Š.g. 16. aprīlī Tērvetes kultūras namā jau sesto 
gadu pēc kārtas pulcējās visjaunākie Tērvetes 
novada iedzīvotāji kopā ar saviem vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem un māsām. 

Svinīgajā pasākumā “Mazais Tērvetnieks” 

godinājām 24 mazuļus, 
kas aizvadītajā gadā nākuši 
pasaulē un kuplinājuši 
Tērvetes novada iedzīvotāju 
skaitu. Šis bija īpašs 
pasākums, jo suminājām 
mūsu novada SIMTGADES 
BĒRNIŅUS!

Mazā Tērvetnieka goda 
balvu pasniedza Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika kopā ar 
apņēmības pilno Sprīdīti. 
Ar mazuļiem kopā dziedāja 
un dejoja SIA ‘’Jogitas 
pasākumi’’ Ziedu meitene, 
Karameļu pele un Burbuļu 
lācis,  savukārt, skaistais un 
ģimeniskais svētku mirklis 

noslēdzās ar tradicionālo Mazā Tērvetnieka kūku, 
par ko lielu lielais paldies Kristīnei un Gundaram 
Lāčiem!   

Fotogalerija un video skatāms www.tervetesnovads.lv
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pastāv risks, ar kuru jārēķinās … 
Visas Latvijas pašvaldības, arī Tērvetes novada 

dome 2019. gada 21. februārī saņēma Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) vēstuli „Par izglītības 
iestāžu tīkla attīstību”, kurā tika lūgts sniegt 
redzējumu par pašvaldības izglītības stratēģiju un 
izglītības iestāžu tīkla attīstību turpmāko trīs gadu 
periodā, kā arī sniegt informāciju par plānotajām 
izmaiņām izglītības iestāžu tīklā un par izglītības 
iestāžu specializāciju, ieviešot jauno mācību saturu 
vispārējā vidējā izglītībā.

Š. g. 29. martā IZM norādītajā termiņā 
tika sagatavota atbilde, kurā Tērvetes novada 
pašvaldība sniedza informāciju, ka 2014. gadā 
atbilstoši faktiskajai demogrāfiskajai situācijai 
tika sakārtots novada izglītības iestāžu tīkls, un 
pašvaldības administratīvajā teritorijā šobrīd 
strādā divas izglītības iestādes: Augstkalnes 
vidusskola un Annas Brigaderes pamatskola. 

Vēstulē tika norādīts, ka 2017. gada 27. jūlijā 
Tērvetes novada dome apstiprināja „Tērvetes 
novada izglītības stratēģiju”, kas paredz attīstīt 
esošās izglītības iestādes, to materiāli tehnisko 
bāzi, kā arī atbalstīt jauna mācību satura ieviešanu. 

Saskaņā ar 2018. gada 11. septembrī 
apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, 
kas stājas spēkā 2020. gada 1. augustā un kuros ir 
noteikts minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits 
(33 izglītojamie) vidējās izglītības pakāpes klašu 
grupā, pašvaldībā un skolas administrācijā tika 
izvērtēta audzēkņu skaita dinamika pēdējo gadu 
laikā un prognozēts audzēkņu skaitu vidusskolas 
posmā laika periodā no 2018. gada līdz 2021. 
gadam.  

Izvērtējot perspektīvo skolēnu skaitu 
vidusskolas posmā, tika secināts, ka prognozētais 
audzēkņu skaits 2020. gada 1. augustā varētu 
neatbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajam 
minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam vidējās 
izglītības pakāpē.

“Ievērojot minēto, pašvaldības ieskatā būtu 
pārskatāmi spēkā esošie attīstības plānošanas 
dokumenti, jo pastāv risks, ka turpmāko triju 
gadu laikā Augstkalnes vidusskola varētu tikt 
reorganizēta par pamatskolu.” Citāts no Tērvetes 
novada domes atbildes Izglītības un zinātnes 
Ministrijai.   

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Tiek uzsāktas diskusijas par 
reģionālo reformu ar pašvaldībām 

Š. g. 10. aprīlī Vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijas ministrs J. Pūce  
bija aicinājis pašvaldību vadītājus uz vietējo 
pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas 
prezentācijas pasākumu.

Pasākuma mērķis – iepazīstināt ar 
izstrādātajiem pašvaldību izveides kritērijiem 
un, pamatojoties uz tiem, tapušo administratīvi 
teritoriālā iedalījuma karti.

Š. g. 11. aprīlī Attīstības nodaļas vadītāja 
Linda Mierlauka un Domes deputāts Arvīds Bruss 
piedalījās seminārā – diskusijā par ES fondu 2014. 
– 2020. gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās 
un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai.

Semināra mērķis – iepazīties ar reģionālās 
politikas līdzšinējiem rezultātiem un diskutēt par 
reģionālās politikas uzstādījumiem.

Seminārā piedalīsies VARAM ministrs J. Pūce, 
kas informēs par reģionālās politikas perspektīvēm 
un J. Turlais, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 
redaktors, diskutēs par reģionālās attīstības 
izaicinājumiem no publisko pakalpojumu 
sniegšanas perspektīvām reģionos.

Š.g. 17. aprīlī pilsētu un novadu Izglītības 
pārvalžu vadītājus un izglītības darba speciālistus 
uz semināru aicina IZM ministre I. Šuplinska. 
Darba kārtība vēl tiek saskaņota, bet plānojams, 
ka ministre paudīs savu pirmo viedokli pēc 
informācijas saņemšanas no vietvarām par 
izglītības iestāžu tīklu attīstības plāniem Latvijas 
pašvaldību administratīvajās teritorijās.    

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novads piedalās 
Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas lielākā 
uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera aicina ikvienu 26. un 27. 
aprīlī apmeklēt “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”. 
Pasākums tradicionāli kopā pulcēs interesentus 
par un ap uzņēmējdarbību Zemgales olimpiskajā 
centrā, Kronvalda ielā 24. 

Tērvetes novada stends ar stāstu par norisēm 
uzņēmējdarbības jomā novadā pasākumā tiks 
pārstāvēts ceturto reizi. Tērvetes novadu un savu 
pārstāvēto jomu prezentēs Igors Šafars (koka 
izstrādājumi), Anitra Skalbiņa (Apartamenti 
Pālena medību muižā), Rasma Rapa (Atpūtas 
komplekss “Sprīdīši”), biedrība “Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki”.    

Monta Mantrova,
Lauku attīstības konsultante



Domes sēde

Dome informē

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

ATGĀDINĀM!
līdz 2019. gada 31. martam bija 

veicams jau pirmais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums!

Lūdzam pārskatīt savus veiktos un arī 
neveiktos maksājumus! 

AICINĀM 
nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar 

likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas. 

BRĪDINĀM!
Ilgstošas nodokļu nemaksāšanas gadījumā 

tiks uzsākta likuma noteiktajā kārtībā parādu 
piedziņa.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa 
tālr. 63726001   

Andra Šafare,
nekustamo īpašumu 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

TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKU IEVĒRĪBAI!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina 

(VTUA), lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai 
apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi: 

yy derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai,

yy tehnikas reģistrācijas apliecībai,
yy tehnikai jābūt derīgai OCTA polisei.

Par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs 
norēķināties TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumiem.

Tērvetes novadā plānotās tehniskās apskates:
yy 21.03. pl. 10.30 Kroņauce  Mehāniskās darb

nīcas AF Tērvete
yy 8.04. un 26.04. pl. 10.30 Zelmeņi  LKS Dām

nieki
yy 25.04. un 30.05. pl. 10.30 Bukaiši  Pagasta 

centrs (Mehāniskās darbnīcas)
yy 29.04. pl. 10.30 Augstkalne  Silāres (Kalēji)
yy 29.04. pl. 12.00 Dzeguzēni  Silaine
yy 20.05. pl. 12.00 Klūnas  Ciemata centrs   

Uldis Ozoliņš, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Tehniskās uzraudzības departaments

Zemgales reģiona nodaļa tel. 29269130

Stājušies spēkā Tērvetes 
novada saistošie dokumenti

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. 

Noteikumi paredz, ka no 2019. gada 3. aprīļa: 
1. Ja jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta  
un abu vecāku pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta bērna 
piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā, pabalsts noteikts EUR 200.00.
2. Ja jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta 
un viena no viņa vecāku pastāvīgā un deklarētā 
dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada 
administratīvajā teritorijā pabalsts noteikts  EUR 
150.00. 
3. Pabalsta apmērs  aizbildnim noteikts EUR 30.00 
mēnesī.

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 saistošajiem noteikumiem tiek grozīts pašvaldības 
izmaksājamā pabalsta apmērs audžuģimenei bērna 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Ikgadējs pabalsts 
bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei noteikts   
100.00 EUR apmērā.   

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Kā rūpēties par ugunsdrošību savās mājās? 
Ik mirkli apzinies savu rīcību un rūpējies par līdzcilvēku drošību!

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā 
arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot 
ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot 
ugunsgrēku.

• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir 
jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvoklī, bet arī 
mājas koplietošanas telpās.

• Bēniņos un pagrabā neglabājiet degtspējīgus 
priekšmetus un noslēdziet, lai nepieļautu nepiederošu 
personu iekļūšanu.

• Neaizkraujiet ar priekšmetiem koplietošanas telpas 
un evakuācijas ceļus!

• Smēķēšana koplietošanas telpās ir aizliegta!

ATGĀDINĀM, ka ar 2020. gada 1. janvāri 
spēkā stāsies Ugunsdrošības prasība, kas noteiks, 
ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, 

bet privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības 
aparātu.

Dūmu detektors 
Uzstādi mājoklī dūmu detektoru, kas  ar skaņas 

signālu savlaicīgi ziņos par radušos sadūmojumu! Dūmu 
detektors ir jāuzstāda pie griestiem tajās mājokļa telpās, 
kurās pārsvarā uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki. 
Detektora apkope ir vienkārša. Nepieciešams savlaicīgi 
nomainīt bateriju un ik pa laikam ar kontroles (testa) 
pogu pārbaudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības aparāts
Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais ugunsdzēsības 

līdzeklis ugunsgrēka dzēšanai tā izdegšanās sākuma 
stadijā. Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar ugunsdzēsības 
aparātu drīkst tikai tad, ja dzēšana nerada draudus tavai 
dzīvībai.   

Daiga Buča, 
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Uzņemies atbildību, lai 
mājoklis būtu drošs!

Iegaumē! 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.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota?
Prasības mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan 

drošas vides veidošana un uzturēšana. VUGD 
nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes, tiks veiktas 
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. 

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.   

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas nodaļa

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris, sēdē personīgu 
iemeslu dēļ nepiedalījās deputāte Madara Darguža.
Sēdē piedalījās pašvaldības darbinieki: Domes 
izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste Sandra Latiša, 
Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka, Augstkalnes 
pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, projektu 
koordinatore Dace Vācere, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inita Roze, Tērvetes novada kultūras nama vadītāja Monta 
Bērziņa, datortīklu administrators Aivars Narvaišs.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja sēdes darba kārtību, kurā 
iekļauti 24 jautājumi.

Pašvaldības izpilddirektora 
Māra Berlanda ziņojums
par darbu marta mēnesī
 28. februārī noslēdzās atklātais konkurss  

“Autoceļa Te-67 “Dūņu Trīņi-Lakstīgalas” 2,133-3,406 km 
posma pārbūve”. Tika saņemti trīs pretendentu 
piedāvājumi. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 
iesniedza piedāvājumu par kopējo summu 209 209 EUR, 
SIA “Saldus ceļinieks” par 271 607, bet SIA “STRABAG” 
piedāvāja darbus veikt par 214 988 EUR, bez PVN. 
Pārbaudot iesniegtās dokumentācijas, konstatēts, ka tās 
ir atbilstošas iepirkuma nolikuma prasībām, tādējādi 
paredzēts slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kas 
iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu  SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrības “IGATE””. Projekts tiek realizēts 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. Projekts paredz grants ceļa Te
67, 1,27 km posma rekonstrukciju 4 mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas.

 8. martā noslēdzās cenu aptauja “Malkas 
piegāde”, kas paredz malkas piegādi 300 m3 apjomā 
pašvaldības katlumājām nākošās apkures sezonas 
nodrošināšanai. No trim uzaicinātajiem pretendentiem 
SIA “MAKVERS”, SIA “GRAVAS AK” un SIA”LITIJS” 
piedāvājumus iesniedza tikai divi. SIA “MAKVERS” 
nosauktā cena 9750 EUR, jeb 32,50 EUR/m3, bet SIA 
“GRAVAS AK” 10 260 EUR, jeb 34,20 EUR/m3. Sekojoši 
ir noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “MAKVERS” par 
malkas piegādi saskaņā ar noteikto grafiku.

 19. martā tika izsūtīti trim pretendentiem 
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā  par būvuzraudzības 
pakalpojuma veikšanu objektā “Autoceļa Te67 “Dūņu 
Trīņi  Lakstīgalas” 2,1333,406 km posma pārbūve”. Līdz  
27. martam tika saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu 
piedāvājumi.

SIA “ACB Projekts” piedāvātā cena ir 1815 EUR, t.sk. 
PVN, sertificēts būvuzraugs  Mārcis Gulbis piedāvāja 
sniegt pakalpojumu par 2020 EUR, bet sertificēts 
būvuzraugs Uldis Silinevičs par 1860 EUR. Tiek gatavots 
līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “ACB 
Projekts”.

 6. martā noslēdzās cenu aptauja “Saspiesta gaisa 
elpošanas aparātu iegāde” 2 komplekti. No trim 
uzaicinātajiem pretendentiem  SIA “ISKADA”, SIA “LFS 
CONCEPT” un SIA “NIC Ozols” piedāvājumus iesniedza 
tikai divi SIA “ISKADA” par 6337 EUR, bet SIA “LFS 
CONCEPT” par 7250 EUR. Tādējādi ir sagatavots un 
izsūtīts parakstīšanai SIA “ISKADA” līgums par 
aprīkojuma piegādi. Aprīkojums paredzēts Tērvetes 
novada ugunsdzēsēju vienības darbības nodrošināšanai.

 Noslēgti divi pakalpojuma līgumi ar SIA “J.E.F.” 
par projekta dokumentācijas izstrādi jauna elektro
pieslēguma izbūvei rekonstruējamam objektam 
Kroņauces stadions, kā arī ārējās elektroapgādes projekta 
dokumentācijas izstrāde pārbūvējamam objektam 
ugunsdzēsēju garāža “Jaunzelmeņi”. Katra projekta 
izstrādes izmaksas ir 600 EUR, bez PVN. Projektu 
izstrādes laiks 4 mēneši.

 27. februārī noslēdzās SAC “Tērvete” rīkotā 
cenu aptauja “Degvielas piegāde SAC “Tērvete” transporta 
vajadzībām”. No uzaicinātajiem trim pretendentiem tika 
saņemts tikai viens pieteikums. SIA “AstarteNafta” 
iesniedza piedāvājumu  par kopējo cenu visam apjomam 
7314,45 EUR, t.sk. PVN. Izvērtējot iesniegtos 
dokumentus, tika noslēgts līgums ar vienīgo pretendentu 
iegādāties 6000 litrus dīzeļdegvielu un 500 litrus A95 
markas benzīnu ar atlaidi 0,07 EUR, t.sk. PVN apmērā 
par katru iegādāto litru DUS viena gada laikā.

 15. februārī noslēdzās SAC “Tērvete” organizētā 
cenu aptauja “Mēbeļu iepirkums”. Uzaicinājumi tika 
izsūtīti 8 pretendentiem, bet piedāvājumu iesniedza tikai 
viens  SIA “Sandra mēbeles” par kopējo cenu 3908 EUR, 
t. sk. PVN. Iesniegtais piedāvājums tika atzīts par 
atbilstošu specifikācijā izvirzītajām prasībām, tādējādi ir 
noslēgts līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un 
uzstādīšanu 60 kalendāro dienu laikā. 

 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijas darbu.

Martā komisijā saņemti un izskatīti 5 iesniegumi:
• komisija piekrita personas atteikumam no īres 

tiesībām, jo ir atrasta cita  dzīvojamā platība. Nolēma 
ierosināt domei veikt šī dzīvokļa atsavināšanu, to 
pārdodot izsolē;

• sakarā  ar personas nāvi komisija piekrita pārslēgt 
līgumu par komunālo pakalpojumu sniegšanu uz 
citu dzīvoklī deklarēto personu;

• pieņemts zināšanai personas atteikums no 
piedāvājuma apmainīt dzīvokli avārijas stāvoklī 
esošā mājā pret citu dzīvojamo platību.

• personai atteikts izīrēt dzīvokli, jo minētais dzīvoklis 
jau šobrīd ir izīrēts;

• konceptuāli piekrita mājas iedzīvotāju lūgumam 
paaugstināt mājas apsaimniekošanas maksu,  ja tiks 
iesniegts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces  lēmums. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Dome apstiprināja Tērvetes novada domes saistošos 
noteikumus Nr.6 “Grozījums Tērvetes novada domes 
2019. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 
Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu””.

Tika apstiprināti Tērvetes novada domes saistošie 
noteikumi Nr.4 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. 
gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 
pašvaldībā”””. Saistošie noteikumi pēc to parakstīšanas 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

Galīgajā redakcijā tika apstiprināti precizētie 
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””.
PAR GROZĪJUMIEM ŠTATU SARAKSTĀ

Deputāti apstiprināja grozījumus 2019. gada 21. 
februāra domes sēdē (protokols Nr. 3, 3. §) apstiprinātajā  
Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā, 
aizstājot sadaļā “Ugunsdzēsības dienests” amata 
nosaukumu “Ugunsdzēsības tehniķis Tērvetē” ar amata 
nosaukumu “Ugunsdzēsības dienesta vadītājs”.  
PAR DALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ

Deputāti atbalstoši lēma par piedalīšanos Valsts 
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 2019. gada atklātā 
projektu konkursā mērķprogrammā „Amatierteātris”, un 
iesniegt projektu „Gunāra Priedes lugas “Zilā” iestudēšana 
Tērvetē”, apstiprinot projekta kopējās izmaksas EUR 6606, 
t.sk. Tērvetes novada domes līdzfinansējumu EUR 4724. 

Deputāti pieņēma pozitīvu lēmumu par piedalīšanos 
Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajā projektu 
konkursā „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Zemgales 
kultūras programma 2019. gadam” un iesniegt projekta 
pieteikumu „Tērvetes ģimeņu svētki 800. pieturā”, 
apstiprinot projekta kopējās izmaksas EUR 5420, t.sk. 
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1380. 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU
Deputāti ar lēmumu noteica šādus Tērvetes novada 

pašvaldības kapsētu maksas pakalpojumus:
1. Kapličas noma bēru ceremonijai 8,26 EUR + PVN;
2. Kapličas iznomāšana, diennakts 12,40 EUR + PVN;
3. Zvanīšana ceremoniju laikā  (Priežu kapsētā) 4,13 

EUR + PVN.
Vienlaikus ar lēmumu tika atzīti par spēku zaudējušu 

Tērvetes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumu 
Nr. 15 “Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu”.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM

Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu – Atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Jauntišas”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, zemes vienību 0,84 ha platībā, piešķirot 
tai jaunu nosaukumu – „Mežaiņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,84 ha) nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Lēmums pieņemts, un mainīts nosaukums 
nekustamajam īpašumam “Vanagu kapi”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, no “Vanagu kapi” uz “Trušu 
kapi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.

Desmit lēmumi tika pieņemti par zemes nomas 
līguma noslēgšanu ar līguma termiņu uz pieciem gadiem, 
visos gadījumos nosakot zemes izmantošanas mērķi – 
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, un nomas 
maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā, bez PVN.
PAR DZĪVOKĻU ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANU

Pieņemtie lēmumi: 
yy atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 14, 
“Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
pārdodot to par cenu 1600 EUR

yy atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 5, 
“Liesmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
pārdodot to par cenu 3000 EUR

yy atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 20, 
“Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to par cenu 1300 EUR

yy atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 11, 
“Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to par cenu 4400 EUR.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Noslēgts līgums par 
autoceļa P95 posma ceļa 

segas pārbūvi
14. martā VAS “Latvijas valsts ceļi” ir noslēgusi 

līgumu par Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – 
Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28.36 
– 43.55 segas pārbūvi. Būvnieks PA “STRABAG & 
IGATE”. LīgumcenaEuro  8 376 919. Darbi jāuzsāk 
28 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai ne vēlāk kā 
2019. gada 8. maijā, atkarībā no tā, kurš no termiņiem 
iestājas vēlāk.

Pēc šobrīd pašvaldības rīcībā esošās informācjas 
darbus plānots sākt 23. aprīlī.  

Domes priekšsēdētāja  Dace Reinika



Izglītība

Kultūra

Starptautiskā Erasmus+ projekta „EkoAktīvs” noslēguma vizīte Nīderlandē
Annas Brigaderes pamatskolā tuvojas 

noslēgumam starptautiskais Erasmus+ projekts 
„EkoAktīvs”, kas aizsākās 2016.gadā. Sadarbība ar 
projekta partnerskolām no Polijas, Slovēnijas, 
Itālijas un Nīderlandes notika gan klātienē, 
apmeklējot kādu no sadarbības skolām, gan 
neklātienē, kad skolēni tikās videokonferencēs. Šī 
projekta noslēguma eko nedēļa norisinājās 
Nīderlandes pilsētā Boksmērā Veijereveldas 
pamatskolā, uz kuru marta priekšpēdējā nedēļā 
devās Annas Brigaderes pamatskolas komanda – 
5.klases skolniece Alise Janvāre, 6.klases skolniece 
Samanta Salmiņa un skolotājas Evita Deičmane, 
Sigita Kļaviņa un Maija Klāsupa. Tradicionāli līdzi 
tika ņemta pašu sagatavota eko spēle un prezentācija 
par kādu no projekta tēmām. 

Ceļojumu sākām 17. martā, meitenēs valdīja 
uztraukums, jo šādā vizītē viņas devās pirmoreiz. Tā 
kā ceļojām ar pārsēšanos, bijām priecīgi, kad 
Varšavas lidostā satikām projekta koordinētājvalsts 
Polijas delegāciju un ceļu turpinājām kopā.

Veijereveldas pamatskolā mūs sagaidīja skolas 

direktore un skolas projekta koordinatores. 
Atbilstoši projekta plānam notika svinīgais eko 
nedēļas atklāšanas pasākums, kurā tika ienests 
katras valsts karogs un tika atskaņota katras valsts 
himna. Visas klases uzstājās ar performanci par 
kādu no projekta tēmām: ūdens, resursi, atkritumu 
šķirošana, enerģija, veselīgs uzturs un dzīvesveids. 
Boksmēras domē tikāmies ar mēra vietniecēm, 
kuras mūs iepazīstināja ar pilsētas stratēģiju saistībā 
ar mūsu projekta tēmām. Visnotaļ interesanti bija 
uzzināt, ka boks nozīmē āzis, tas tad arī ir pilsētas 
simbols.

Visas nedēļas garumā uzcītīgi darbojāmies un 
veicām paredzētos uzdevumus. Samanta veiksmīgi 
uzstājās ar prezentāciju par atkritumu šķirošanu 
Latvijā, iepazīstināja ar mūsu skolas dalību „Zaļās 
jostas” konkursos – makulatūras vākšanas un 
izlietoto bateriju vākšanas konkursā. Projekta 
trešajā gadā visas dalībvalstis vāc PET pudeļu 
korķīšus (citās valstīs tos iespējams ziedot 
labdarībai); mūsu skolēni šajā konkursā ir neparasti 
atsaucīgi, jo esam savākuši jau 190 kilogramus. 
Diemžēl Latvijā tiem ir tikai radoši māksliniecisks 
pielietojums vai otrreizēja pārstrāde. Alise savukārt 
bija atbildīga par eko spēli, kas viņai lieliski izdevās.

Vizītes laikā iepazināmies ar izglītības sistēmu 
Nīderlandē. Veijereveldas skola atbilst pirmsskolas 
izglītības pakāpei, jo tajā mācās bērni no 4 līdz 12 
gadu vecumam, divpadsmitgadnieki mācās jau 8.
klasē. Skolēnu skaita ziņā skoliņa ir līdzvērtīga 
Annas Brigaderes pamatskolas skolēnu skaitam, arī 
skolotāju skaits ir līdzīgs. Iepriecinošākais mirklis 
skolēniem ir tas, ka viņiem nav atzīmju, bet tikai 
aprakstošais vērtējums, tomēr mācību gada beigās ir 
jākārto pārbaudes darbi.

Katra diena bija veltīta kādai no tēmām – mēs 
apmeklējām ūdens muzeju, kur bija jāveic dažādi 
interaktīvi izzinoši uzdevumi un eksperimenti, 
atkritumu pārstrādes uzņēmumu, kurā sastapāmies 
ar vienu neparastu darbinieku – apmācītu vanagu. 
Vanaga uzdevums ir aizbaidīt visus putnus no 

atkritumiem, kurus šķiro un pārstrādā šajā 
uzņēmumā. Bija interesanti vērot, kā vanags klausa 
savu saimnieku un nepievērš nekādu uzmanību 
lielajam skatītāju pulkam.

Skolēni šajā nedēļā piedalījās sporta dienas 
aktivitātēs, darbojās radošā nodarbībā ar otrreizējām 
izejvielām. Devāmies pārgājienā uz Sambekas 
dambi Boksmēras pilsētā, kur gids mūs iepazīstināja 
ar šīs būves darbību, varējām vērot ūdens līmeņa 
krišanos, atverot aizsprostus.

Viena no saistošākajām dienām bija ekskursija 
uz Nīderlandes galvaspilsētu Amsterdamu, kur 
ceļojām ar kuģīti, iepazīstot sazaroto pilsētas kanālu 
sistēmu un pilsētas vēsturiskos objektus. Protams, 
priecājāmies par daudzajiem velosipēdiem pilsētas 
ieliņās.

Nedēļas noslēgumā visu valstu skolotāji vadīja 
savu stundu Veijereveldas 8.klases skolēniem. Mūsu 
komanda gatavoja „plastilīnu” no miltiem, sāls un 
ūdens, lai pagatavotu rokassprādzi vai krellītes. 
Skolēniem process ļoti patika, jo masa atgādināja 
populāro „slime”. Radošā stunda paskrēja nemanot, 
jo teju iekļāvāmies divās astronomiskajās stundās. 
Visbeidzot skolēni devās uz netālu esošo garšu 
centru, kur klausījās informāciju par veselīgu uzturu 
un pēc dotās receptes un ēdienu sastāvdaļām 
speciālista uzraudzībā gatavoja daudzveidīgus 
ēdienus, kurus visi pēc tam draudzīgi notiesāja.

Eko nedēļas noslēgumā katrs projekta 
dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību projektā.

Šī bija pēdējā apmaiņas vizīte projekta ietvaros, 
taču atvadoties teicām, ka līdz mācību gada beigām 
vēl tiksimies videokonferencēs. Trīs projekta gadi 
paskrējuši nemanot, šajā laikā papildus uzmanību 
veltot eko tēmām, kam ir liela nozīme mūsu ikdienā 
gan tagad, gan nākotnē, jo tikai no mūsu pašu 
darbības ir atkarīgs, kādā vidē mēs dzīvojam un 
dzīvosim.  

Maija Klāsupa, 
Annas Brigaderes pamatskolas projekta 

„EkoAktīvs” koordinatore 

Skolēni sakopj putnu 
mājas dabas parkā Tērvetē

Par jauku tradīciju Tērvetes novada izglītības 
iestādēm ir kļuvusi putnu būrīšu sakopšanas darbi 
agri pavasarī LVM dabas parku Tērvetē.

Šogad martā par putnu draugiem kļuva 
Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes 
pamatskolas 5. klašu skolēni, skolotāju Rudītes 
Dudes un Svetlanas Kursinas vadībā. Vairāk nekā 
30 skolēnu devās tīrīt pirmo pavasara vēstnešu 
mājoklīšus gan tūristu apmeklētākajās vietās – 
Rūķīšu mežā, Anneles Tēva kalna apkaimē un   
Sprīdīša takā – , gan salīdzinoši klusākās vietās – 
Iršu dārzā un Tērvetes Staburaga apkaimē.

Skolēni ne tikai apsekoja un tīrīja vairāk nekā 
100 jau izlikto būrīšu, atbrīvojot tos no sūnām, 
priežu mizu plāksnītēm, kāpuriem un citas pērno 
gadu iedzīves, bet laika zoba sagrauzto vietā 
izvietoja 15 jaunus. Kopā ar parka zinošajām vides 
izglītības speciālistēm Inaidu Jagučansku un Inesi 
Namnieci skolēni uzzināja, kā pareizi izlikt būrīti 
un noteikt, kādi putniņi dzīvojuši jau izvietotajās 
mājiņās. Izrādās, ka galvenā pazīmē, nosakot 
putnu sugu, – atstātās mazo dziedoņu oliņas.

Apsekojot putnu būrīšus, skolēni cītīgi atzīmēja 
vērojumus darba lapās. Kopā secināja, ka mušķērāji, 
zīlītes un dzilnīši bijuši aktīvākie mājiņu īrnieki. Bija 
arī vairāki interesanti atradumi. Viens no 
pārsteigumiem –  putnu mājiņās atrastās vardes. Kā 
tās iekļuvušas būrīti? Skolēniem bija vairākas versijas, 
bet pedagogi vērsa skolēnu uzmanību uz to, ka, 
iespējams, par šo pārsteigumu parūpējušās mazākās 
pūcītes – apodziņi.

Putniem veltītās dienas izskaņā Augstkalnes 
vidusskolas pārstāvji atzina: “Uzzinājām, ka putniņš 
katru gadu taisa jaunu ligzdu, visiem čivinātājiem tās 
nav vienādas. Kad dzenis mazo putniņu būrīša ieejā 
ar knābi izcērt lielāku caurumu, tad mājiņa jāmaina, 
jo mītnē ar tik platu ieeju skanīgie lidoņi negrib 
dzīvot. Patika tas, ka varēja pakāpties pa trepēm līdz 
būrītim kokā un, liekot jaunu mājiņu, pats varēja 
izdomāt un uzrakstīt tai nosaukumu vai numuru.”

Savukārt Annas Brigaderes piektklasnieki, 
rezumējot agrā pavasara dienu mežā, secināja: “ 
Mums ļoti patika tas, ka varēja izkustēties svaigā 
gaisā, nevis skatīties telefonā augu dienu. Bija jauki 
iztīrīt putnu būrus un uzzināt jaunas lietas par mežu. 
Bijām pārsteigti, ka būrītī atradām beigtu peli (un 
apbedījām to) un pat vardi…Patika meža atmosfēra, 
kā arī tas, ka vairāk viens otru iepazinām. Paldies 
dabas parkam Tērvetē par jauko aktivitāti!”

Putnu mājiņu tīrīšana pagarina būrīšu 
izmantošanas laiku, jo mazie čivinātāji   – zīlītes un 
melnie mušķērāji – mājiņas netīra, bet būvē jaunu 
ligzdu virsū vecajai. Tādējādi pēc vairākiem gadiem 
būrītis ir pilns ar ligzdu materiāliem. Ligzda, kas 
uzbūvēta virs vienas vai vairākām vecajām, ir vieglāk 
sasniedzama putnu postītājām – caunām. Cilvēkiem, 
kuri palīdz sarūpēt piemērotas ligzdošanas vietas, 
putni parādā nepaliek – barojot savus mazuļus, 
iznīcina milzīgu skaitu koku kaitēkļu.

Ornitologi secinājuši, ka dabas parkā Tērvetē 
mājo trešā daļa Latvijas savvaļas putnu sugu. Atliek 
tikai secināt, ka ap 120 dažādu dziedoņu pieskandina 
vienu no iecienītākajiem dabas parkiem Latvijā.

Paldies atsaucīgajiem Tērvetes novada skolēniem 
un pedagogiem par veikumu, kā arī parka 
darbiniekiem Viktoram Erdmanim un Raitim 
Dunauskim par tehnisko atbalstu!

Skanīgu pavasari!  
Lilita Kauste,

LVM dabas parka Tērvetē informācijas centra vadītāja

Dzīve rūtaina kā deķis
Tā droši varētu teikt par Tērvetes novada 

amatierteātra ”Trīne”  dzīvi , kura jau mērāma divos 
gadu desmitos. 

23. martā  uz jubilejas svinībām Tērvetes novada 
kultūras namā tikās reiz amatierteātrī spēlējušie un 
šobrīd esošie aktieri, kā arī viņu sadarbības partneri 
un atbalstītāji. 

Tas bija emocijām bagāts atkalsatikšanās vakars. 
Bija iespēja atskatīties uz kolektīva vēsturi 
fotogrāfijās un kopā atcerēties piedzīvoto. Tērvetes 
novada amatierteātris “Trīne” piedzīvojis 21 
pirmizrādi. Kopumā nospēlētas 250 izrādes uz 75 
skatuvēm. Viena viesizrāde ar tulka palīdzību 
nospēlēta pat Tērvetes novada sadarbības partneru 
St. Goāras – Obervēzeles pašvaldībā Vācijā. Izrādes 
spēlētas gan Rīgā Eduarda Smiļģa memoriālajā 
muzejā un Rīgas Latviešu biedrības namā, gan uz 
Valmieras teātra skatuves. Kolektīvs ir divkārtējs 
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un 
trīskārtējs Latvijas amatierteātru festivālu 
dalībnieks. Šie un vēl daudzi kopīgi notikumi 
vienoja kopā sanākušos.

Pasākumā tiem dalībniekiem, kuri kolektīvā 
darbojas vairāk kā desmit gadus, tika   pasniegtas 
atzinības. Tās saņēma Aiga Kuģe, Alvis Kuģis, 
Gunārs Grants, Ina Priede – Muzikante, Indriķis 
Vēveris, Sandra Vēvere, Inita Roze un Viktors 
Strapcāns. Tie ir joprojām kolektīvā esošie 
dalībnieki, kas uzskatāmi par „Trīnes” dibinātājiem.

Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā 
Atzinības pasniedza LNKC amatierteātru eksperte 
Dace Vilne. 

Savukārt „Trīnes” režisorei Dzintrai Zimaišai 
tika pasniegts Latvijas Nacionālā kultūras centra 
Goda raksts.

Tērvetes novada domes vārdā kolektīva 
dalībniekus, kas uz skatuves aizvadījuši desmit 
gadus, bet ne piecpadsmit, sirsnīgi sveica domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika. Domes pateicības 

saņēma – Anita Ivulāne, Dzintra Sirsone, Armands 
Rullis un Edgars Miežubrālis.

Laba vēlējumi mijās ar draudzīgām sarunām 
kādreizējo un tagadējo aktieru vidū. Tika saņemtas 
dāvanas, viena no tām īpašāka kā citas. Vairākas 
nedēļas pirms pasākuma Tērvetes novada kultūras 
nams aicināja ikvienu teātra cienītāju vai skatītāju 
piedalīties kopīgas  dāvanas veidošanā,  kas turpmāk 
varētu būt kā šīs sezonas jauniestudējuma galvenais 
izrādes rekvizīts. 25 autoru darināti adīti un 
tamborēti kvadrātiņi laika gaitā prasmīgas 
rokdarbnieces, augstkalnietes Inas Štāles rokās 
pārtapa raibā musturdeķī. 

Paldies ikvienam, kas ielika sirdi un laiku šajā 
rokdarbā! 

Zīmīgi, bet pašu pirmo pirmizrādi,  Rūdolfa 
Blaumaņa “Trīnes grēki” izrādi 2000. gada 23. martā 
aktieri noslēdza ar kopdziesmu, kurā skan vārdi: 
”Dzīvi rūtainu kā deķi lāpīsim kā lāpa zeķi..” 

Teātra kolektīva dzīve, kas šobrīd mērāma 20 
gados,  tiešām ir raiba un krāsaina. Ikdienas 
mēģinājumu darbs mijas kā deķī krāsas ar izrādēm 
un dažādiem notikumiem. Viss kopā tas sagādā 
prieku, gandarījumu gan pašiem kolektīva 
dalībniekiem, gan skatītājiem.  

Lai radošā dzirksts turpina spoži spīdēt!
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore 
Ineta Strazdiņa

Noslēgušās amatiermākslas kolektīvu skates!
Apsveicam mūsu novada amatiermākslas 

kolektīvu dalībniekus ar sasniegto!

Amatierteātris “Trīne” (vad. Dzintra Zimaiša)  
Zemgales reģiona Latvijas amatierteātru 
iestudējumu skatē „Gada izrāde 2018” ieguvis II 
pakāpes diplomu.

Jauktais koris “Tērvete” (vad. Dace Reinika) 
Dobeles, Auces un Tērvetes novadu koru skatē 
ieguvis I pakāpes diplomu (42,5 p.).

Dobeles, Auces un Tērvetes novadu tautas deju 
kolektīvu skatē ar iegūtiem I pakāpes diplomiem 
var lepoties vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots” 
(vad. Ligita Urbele), jauniešu deju kolektīvs “Avots” 
(vad. Monta Bērziņa) un senioru deju kolektīvs 
“Vārpa” (vad. Liāna Kozlovska).

Tērvetes novada kultūras namā rudenī darbību 
uzsāka sporta deju pulciņš bērniem, vadītāja 
Sanda Biteriņa. Šobrīd jau varam priecāties par 
pirmajiem sasniegumiem. 

9. martā Saldū norisinājās Latvijas čempionāts 
Latīņamerikas dejās, kurā Tērveti pārstāvēja 10 
dalībnieki. Gūtas ne tikai pozitīvas emocijas, bet 
arī pirmās medaļas un Diplomi.

Lai arī turpmāk pietiek spara dziedāt, dejot 
un spēlēt teātri!   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada k/n 

kultūras pasākumu organizatore

Bukaišu amatierteātris “Kastanis”
AICINA PIETEIKTIES AKTIERUS!

Tel. 26322702 vai rakstīt: pasts.zanei@gmail.com Pirmie sasniegumi Saldū!



Sports

Policijas ziņas

Pašvaldības policija informē   
Marta mēnesī pašvaldības policija saņēma 25 

izsaukumus uz dažāda rakstura notikumiem.
Saņemti 5 materiāli, kas šobrīd reģistrēti 

pašvaldības policijā.

ATGĀDINĀM! 
Kūlas dedzināšana ir aizliegta 

un sodāma rīcība! 
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 179. panta 4. daļai par kūlas dedzināšanu 
tiek uzlikts naudas sods no 280–700 euro.

Aprīļa pirmajās dienās Tērvetes novadā tika 
konstatēts pirmais kūlas degšanas gadījums.

Lūgums iedzīvotājiem, kas sakopj 
savu teritoriju un dedzina vecās lapas! 
Lūkosimies, lai uguns neatrodas zem lielu koku 
zariem, par ko var sodīt ar naudas sodu pēc 
Tērvetes novada saistošajiem noteikumiem. Trīs 
gadījumos personām jau ir izteikti aizrādījumi.    

Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,

Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

2019. gadā Latvijas jaunatnes čempionāts 
handbolā Tērvetes jauniešiem U-19 vecuma 
grupā kārtējo reizi noslēdzies kā čempioniem

U19 vecuma grupa jeb A grupa ir vecākā 
Latvijas jaunatnes handbola čempionāta grupa, 
kurā noslēdz ciklu no jaunatnes sporta uz 
pieaugušo sportu. Nākošo gadu šiem jauniešiem 
vairs nebūs šādu sacensību, būs tikai pieaugušo 
komandu sacensības kā Latvijas 1. līgas, Latvijas 
Virslīgas sacensības.

Tērvetes jauniešu komanda  2000. gadā 
dzimušie zēni startē kopā jau no pirmās klases. 
Pirmās sacensības tika spēlētas Augstkalnes parkā. 
Nu, lūk, ir pagājuši divpadsmit gadi. Kas par šo 
laiku ir mainījies?

Esam ieguvuši sešas reizes Latvijas jaunatnes 
čempionāta zelta medaļas, Latvijas Jaunatnes 
čempionāta medaļas, divas reizes ir bijusi otrā 
vieta Latvijas jaunatnes čempionātā. Ir gūtas 
godalgotas vietas Igaunijas, Lietuvas starp
tautiskajos turnīros.

Kas ļauj sasniegt šādas uzvaras?
Es domāju, ka komandas Darbs, komandas 

Gars. Tas ir tas, kas dod pārliecību, ka varam, 
mums jāvar!

Nav gluži tā, ka viss notiek bez darba. Ja ir 
jāgatavojas sacensībām, tad varam izturēt  
nometnēs trīs treniņus dienā, tas arī nes savu 
artavu un rezultātu.

Nebūs tā, ka visi jaunieši aizies Lielajā sportā, 
jo katram cilvēkam ir savas privilēģijas, savi sapņi, 
savi mērķi. Galvenais, ka mani audzēkņi ir 
sapratuši to, ka sports ir veids kā atbrīvoties no 
ikdienas stresa, sporta nodarbības ir devušas 
rūdījumu, disciplinētību, izturību visās dzīves 
situācijās. 

Komanda ,, Tērvete” 

Ivo Čižauskis, Ralfs Grickevičs, Toms Rolands 
Ābelīte, Antons Šuleiko, Elvis Vilsons, Ričards 
Dargužis, Kristiāns Kelerts, Ingus Jonuškā, Kristers 
Suharevs (šogad pievienojās komandai). 

Kristiāns Kelerts kļuva par rezultatīvāko 
spēlētāju U19 grupā jauniešiem 2019. gada 
Latvijas jaunatnes handbola čempionātā.

Labprāt šajā stāstā pieminētu arī komandu 
“Dobele”, kura pirmo reizi ieguva Latvijas 
jaunatnes čempionātā bronzas medaļas.

Komandas sastāvā pēdējā posmā, kas deva 
bronzas medaļas zēniem, spēlēja arī tērvetnieks  
Kārlis Krūmiņš, kas 2017. gadā Tērvetes komandas 
sastāvā kļuva par Latvijas  Jaunatnes Olimpiādes 
čempionu. 

Linda Karloviča, handbola trenere

Dažādi

SPORTA PASĀKUMU KALENDĀSRS APRĪĻA, MAIJA MĒNEŠIEM
6.-7.04. Tērvetes novada sporta hallē 
Latvijas čempionāts badmintonā

13.04.-14.04. Ogrē
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U14 
vecuma grupai

13.04. Tērvetes novada sporta hallē 
Tērvetes novada florbola turnīrs

17.04.,  24.04.,  pl.17.00-18.00 Tērvetes 
novada kultūras namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem 
vecākiem par 54 gadiem 

26.04. Rīgā pl. 10.00-16.00
Mini handbola sacensības 

26.04. pl. 18.30-19.30 Tērvetes novada sporta 
hallē 
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem 
vecākiem par 54 gadiem  

27.04. LVM dabas parkā Tērvetē 
STIRNU BUKS jaunās sezonas otrais posms

27.04. un 28.04.Ludzā
Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U13 
vecuma grupai 

3.05., 10.05 un 17.05. pl. 17.00-18.00 Tērvetes 
novada sporta hallē 
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem 
vecākiem par 54gadiem

5.05. pl. 11.00 pie Augstkalnes pagasta 
pārvaldes 
Nūjošana Augstkalnes pagastā, KUSTINĀCIJAS 
pasākums priekam, labsajūtai, veselībai. 

8.05. un 15.05.  pl. 17.00.-18.00 Tērvetes 
novada kultūras namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem 

Linda Karloviča,
Sporta nodaļas vadītāja

Piesaki stikla iepakojuma izvešanu un laimē 
veikala “top!” dāvanu karti!

Vides apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA “Eco Baltia vide” 

Tērvetes novadā organizē 
“STIKLA ŠĶIRATLONU”,

kura laikā ar speciālo transportu 
no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās 

pieņems izlietoto stikla iepakojumu 
(burkas un pudeles). 

Projekta dalībnieki varēs laimēt veikalu 
tīkla “top!” dāvanu kartes.

Līdz 16. aprīlim
iedzīvotāji ir aicināti pieteikt stikla 

iepakojuma izvešanu pa tālr.  26154123 vai 
e-pastā: stikls@ecobaltiavide.lv. Piesakot pakalpo
jumu, jānorāda adrese, aptuvenais stikla 
iepakojuma apjoms un sava kontaktinformācija. 

Starp visiem dalībniekiem tiks izlozētas divas 
veikalu “top!” dāvanu kartes 20 EUR vērtībā. 
Veikala “top!” dāvanu karti 30 EUR vērtībā 
saņems arī akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis 
visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). 

26. aprīlī
speciālais transports pieteiktajās adresēs 

izvedīs stikla iepakojumu, kuram jābūt novietotam 
SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem pieejamā vietā. 
Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams. Pie izvešanas konkrētā adrese tiks 
automātiski reģistrēta dalībai loterijā. 

Pašvaldībai, kurā šogad iedzīvotāji projekta 
laikā nodos visvairāk stikla pudeļu un burku, būs 
iespēja savā pašvaldībā novadīt Vislatvijas 
šķiratlona aktivitātes kopā ar treneri Viktoriju.

Stikla iepakojums ir smagākā frakcija sadzīves 
atkritumos, ko var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot 
dabas resursus jauna iepakojuma ražošanai. 
Kopumā Latvijā tirgū gada laikā nonāk gandrīz 
55  000 tonnas stikla pudeļu un burku, bet tikai 
36 000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē. 

Iniciatīvu “Stikla šķiratlons” SIA “Eco Baltia 
vide” īsteno sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais 
punkts” un vietējo veikalu tīklu “top!”. Plašāka 
informācija www.ecobaltiavide.lv .   

Daiga Buča, 
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

KULTŪRAS AFIŠA
20. aprīlī pl. 11.00 Augstkalnē pie pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Zvaniņi” ēkas  
LIELDIENU PASĀKUMS
Augstkalnes vidusskolas teātra pulciņa “Reiz bija” 
izrāde  Anita Grīniece, “Saulstariņš naktī”.
Jautras stafetes ģimenēm, olu kaujas.
Aicinām līdzi ņemt krāsotas Lieldienu olas!

21. aprīlī pl.11.00 Tērvetē pie Klosterkalna 
Iznāc pastaigā un SVINAM LIELDIENAS kopā!
Lieldienu zaķis Brencis aicina lielus un mazus uz 
olu ripināšanu, olu kaujām, rotaļdančiem. 
Šogad mērīsimies ar zaķu ļipām, tāpēc, Zaķi, 
neaizmirstiet tās mājās!

22. aprīlī pl. 15.00 Bukaišu tautas namā 
Penkules amatierteātra “Dailes” muzikāli 
teatralizēts uzvedums “ Spļāviens pret vēju”. 
Uzvedumā iekļauti 5 humoristiski skeči par 
sadzīvi un mūziķu grupas “Putekļi” deju mūzika.
Ieeja bez maksas.

4. maijs - Baltā galdauta svētki
Baltā galdauta svētkus cilvēki rada paši, uz tiem 
nākot ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un 
kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi rada svētku 
sajūtu. Aicinām arī Latvijas otrajā simtgadē 
turpināt tradīciju un būt kopā šajā svētku dienā pie 
balti klāta galda savās ģimenēs, darba kolektīvos, 
ar draugiem vai kaimiņiem. 

Bukaišos 
pl. 14.00 Melnā stārķa parkā 
Šogad Melnā stārķa parkam 5 gadi! 
Klāsim kopīgi balto svētku galdu ar pašu 
gatavotām veltēm. 
Svētkus ieskandinās folkloras kopas “Ceļteka” un 
“Laiva” ar muzikālo programmu sentēvu garā 
“Apsedz, Dieviņ, manu sētu!” un senioru deju 
kolektīvs “Vārpa”.
Aicinām piedalīties Skaidrītes Urbānes 
sagatavotajā viktorīnā par parku. 

pl.15.30 Bukaišu Tautas namā 4. maijam veltīta 
kinoprogramma. Ieeja brīva.

Tērvetē 
Pl. 15.00 Tērvetē aicinām satikties pie Tērvetes 
pilskalna
Svinēsim šos svētkus, daloties ar ģimenisku 
siltumu un savu enerģiju sportojot, gūsim spēku 
pašu gatavotajā maizes riecienā. Pasākuma 
izskaņā svinēsim Ūsiņus.
 � 15.00 Foto orientēšanās ģimenēm un 

individuāli. Reģistrēšanās līdz pl. 14.40.
Vēlams pieteikties līdz 2. maijam. Sīkāka 
informācija pa tel. 29382438.

 � 17.00 Pilskalna “mērīšana”
 � 17.30 Stipro tērvetnieku skrējiens pilskalnā 

(pieaugušo un bērnu grupās)
 � Šogad godināsim svētkus ar pašceptu maizi.

Aicinām būt drosmīgiem, izcept svētkiem 
savu maizes kukulīti un paņemt to līdzi. 
Liksim to mūsu kopīgajā Baltā galdauta svētku 
galdā un padalīsimies ar receptēm. Kam 
maizes cepšana neiet pie sirds, var sarūpēt 
ievārījumu vai kādu citu uz maizes liekamu 
našķi.

 � 19.00 Ūsiņa godināšana, kopīga pantāga 
gatavošana un baudīšana, izjāde ar zirgiem, 
rotaļas un dziesmas kopā ar folkloras kopu 
“Ceļteka”.

Ūsiņi, saukti arī par Ūsiņa dienu, ir vieni no 
latviešu gadskārtām jeb gadskārtu svētkiem, kas 
iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu. Ūsiņi, 
balstoties uz senču Saules kalendāru, tiek svinēti 
laikā starp pavasara saulgriežiem – Lieldienām un 
vasaras saulgriežiem – Jāņiem, nosacīti atrodoties 
to viduspunktā.

Gatavojamies !
18. maijā Tērvetes brīvdabas estrādē vidējās 
paaudzes un jauniešu deju kolektīvi ”Avots” ar 
deju koncertu “Viņi dejoja 50 vasaras” atzīmēs 
savu 50 gadu jubileju. 

Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore

Tērvetes novadā tiek īstenots iedzīvotāju veselību 
veicinošas projektu aktivitātes

Projekta “Slimību profilakses un 
kontroles centra organizēti vietēja mēroga 
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” 
ietvaros Tērvetes novada dažāda vecuma 
iedzīvotāji var iesaistīties veselību veicinošos 
pasākumos.

22. martā abās Tērvetes novada skolās 
notika Veselīga uztura olimpiāde 3. un 4. 
klašu skolēniem. Nodarbības vadīja 
sertificēta uztura speciāliste Tatjana Tepo.

9. aprīlī Augstkalnes vidusskolas zālē 
notika lekcija “Kā saglabāt harmoniju 
ikdienā”. Nodarbību vadīja sertificēta 
psihoterapeite Baiba Šmite.

No 15. aprīļa līdz 14. maijam 
Augstkalnes vidusskolā tiek organizētas 
nodarbības bērnu fiziskās sagatavotības 
stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas 
apguvei. Nodarbības vadīs sertificēta trenere 
Linda Karloviča.

No 17. aprīļa līdz 17. maijam Tērvetes 
novada kultūras namā un Tērvetes novada 
sporta hallē notiks vingrošanas nodarbību 
cikls iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem. 
Nodarbības vadīs sertificēta trenere Linda 
Karloviča.

Projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes tiek 
publiskotas Tērvetes novada pagastu pārvaldēs, 
izdevumā “Laikam līdzi” un www.tervetesnovads.
lv/veseliba. 

Inita Roze, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Cien. LAUKSAIMNIEKI!
Ja veicot pavasara darbus uz lauka tiek 

atrasti sprāgstoši priekšmeti, lūdzu 
ZVANĪT VALSTS POLICIJAI 112!


