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Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
25.MAIJĀ – EIROPAS
PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas
Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā.
Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu
apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi
deputāti.

Tērvetes novada vēlēšanu iecirkņu adreses:
vēlēšanu iecirknis Nr.432. - Tērvetes pagasta
pārvalde, „Sprīdītis”, Kroņauce, Tērvetes
pagasts;
vēlēšanu iecirknis Nr.439. - Tērvetes novada
kultūras nams, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts;
vēlēšanu iecirknis Nr.440. - Augstkalnes
vidusskolas pirmsskolas grupa, „Zvaniņi”,
Augstkalne;
vēlēšanu iecirknis Nr.441. - Bukaišu Tautas
nams, „Lidoņi”, Bukaiši.

Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.
lv var iepazīties ar balsošanas iespējām, kandidātu
sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, kā arī
noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni.

SVARĪGI! Saņemtajā paziņojumā no CVK
lūdzu pievērsiet uzmanību, kurš tieši ir
jūsu vēlēšanu iecirknis un pārbaudiet pases
vai ID kartes derīguma termiņu!
Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā tiks nodrošināts
transports uz vēlēšanu iecirkņiem un atpakaļ:
- uz vēlēšanu iecirkni Nr.432
10:00 Klūnas
10:10 Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”
10:20 Kroņauce, „Mēnestiņš”
- uz vēlēšanu iecirkni Nr.439
10:35 Veikals „ELVI”
10:40 Sanatorijas ciems (pie lauviņām)
10:45 Rehabilitācijas centrs „Tērvete”
- uz vēlēšanu iecirkni Nr.440
10:00 Dzeguzēni
10:20 Lietuvas robeža
- uz vēlēšanu iecirkni Nr.441
10:00 Ruči – Rociņas – Bebri
10:10 Gundegas – Krustiņi – Bukaišu skola.
Informāciju sagatavoja Tērvetes novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere
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Radījām svētku sajūtu sevī un citos
1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4.
maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts
vēsturē. Šogad apritēja 29 gadi, kopš 1990. gada
4. maijā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Tik vienotas izjūtas un
attieksme pret notiekošo kā toreiz ir vienreizējas,
tādēļ joprojām katru gadu šī diena ir svētku diena,
kā ietvaros tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Šī ir
nesen iedibināta tradīcija, kad Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades birojs aicina vienkopus
pie galda pulcēties ģimenes, kaimiņus, kolēģus,
vietējo apkaimi, lai būtu kopā un radītu svētku
sajūtu sevī un citos.
Arī Tērvetes novada pagastos ļaudis pulcējās
Republikas Neatkarības atjaunošanas un Baltā
galdauta svētkos.
Viesi, kas 4. maijā ciemojās Bukaišu pagastā, to
joprojām dēvē par vietu ar īpašu auru, jo Bukaišu
pagasta vēsture, ģeogrāfija un daudzi citi nozīmīgi
fakti par un ap šo vietu regulāri tiek celti godā. Arī
tikko aizvadīto svētku pasākuma dalībnieki kārtējo
reizi varēja uzzināt daudz jauna par savu pagastu.

kāds no cilvēkiem, kura dzīves gaitas ar šo vietu
ir saistījušās.
Sarunas raisījās arī par šodienas aktualitātēm
un norisēm. Anitra Skalbiņa pastāstīja par
savas biedrības “Mēs - Tērvetei” darbību, Maija
Strazda par biedrības “Skaties tālāk” realizētajiem
projektiem, savukārt pasākuma dalībniekos prieku
raisīja vienmēr azartiskais senioru deju kopas
“Vārpa” dejas solis.
Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja saka lielu
paldies iedzīvotājiem, kuri piedalās gan projektu
realizēšanā, gan radīto vērtību izmantošanā,
arī tiem, kas vienmēr pasākumos nāk kopā, lai

Paldies Inārai Misulei par maizes klaipu!

VĒLĒŠANU TIESĪBAS
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas
pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri
uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju
reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz
18 gadus vecam.
BALSOŠANAS IESPĒJAS
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas
iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs
iespējas ir:
• balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no
pulksten 7.00 līdz 20.00;
• balsot iepriekš 22., 23. un 24.maijā, kad
iecirkņi strādās dažas stundas dienā.
• balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa
dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir
slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā
ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas
vietā;
• balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī
ārvalstīs.
Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir
iespēja izvēlēties – balsot par Latvijas EP deputātu
kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties balsošanai
mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu
kandidātiem. Izvēloties balsot mītnes zemē,
vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot
par Latvijas EP kandidātu sarakstiem un
kandidātiem.
Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu
apliecinošs dokuments – pase vai personas
apliecība.

2019. gada maijs

Tautas namā “Lidoņi” notika Ilzes Būmanes
grāmatas “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai
nākotne?” atvēršana un tikšanās ar tās autori.
Grāmata veltīta Latviešu biedrībām Tērvetē un
tapusi ciešā sadarbībā ar Skaidrīti Urbāni.
Pasākumā ilggadējā Bukaišu skolas skolotāja
klātesošos iepazīstināja ar sevis apkopoto plašo
novadpētniecības materiālu klāstu. Ikviens varēja
apskatīt un pāršķirstīt kādu izdevumu, kuros
vairāk vai mazāk minēts Bukaišu vārds vai arī

Pērn, Latvijas simtgades gadā Lielajā Talkā,
piedalījās aptuveni 145 000 cilvēku. Šogad
dalībnieku skaits varētu būt līdzīgs, lēš organizētāji.
Lielās talkas mājas lapā tikušas reģistrētas nedaudz

Talka LVM dabas parkā Tērvetē

mazāk kā 1400 talkošanas vietas, tomēr šogad bijs
daudz vairāk tādu talkošanas vietu, kas netika
reģistrētas, tāpēc kopējais talcinieku skaits pilnībā
nav zināms.
“Šogad mēs strādājām ar saukli “Es piederu
nākotnei”. Manuprāt, mums jāsāk domāt tādās
kategorijās, kas būs pēc 10, 50 un 100 gadiem”,
tā Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme, kas
ikvienu aicināja iesaistīties labiekārtošanas,
apzaļumošanas, koku stādīšanas u.c. darbos, lai
mūsu tuvākā apkārtne kļūtu aizvien zaļāka un
sakārtotāka.
Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē
pamazām gatavojas Baltijas valstīs vērienīgākajam
meža izziņas pasākumam - “Latvijas Meža dienas”,
kas norisināsies LVM dabas parka Tērvetē jaunajā
daļā – Kurbada zeme, tādēļ 13. aprīlī, sestdienā,

kopīga gleznošana, kultūrvēstures mērīšana
un pirmais tērvetnieku Stipro skrējiens, lai
noskaidrotu “Tērvetes stiprinieks” titula ieguvējus.
Pilskalnā tika izveidotas trīs dažāda grūtuma
trases: bērniem, sieviešu komandai, sarežģītākā
no pilskalna pakājes vīriešu komandai. Lūk, mūsu
stiprinieki: meiteņu konkurencē ātrākās bija Alise
Janvāre, Madara Raubiška un Paula Pļenkova.
Zēnu konkurencē ātrākie izrādījās Miks Jāzeps
Janvāris, Regnārs Kokins un Roberts Freimanis.
Savukārt dāmu konkurencē Santa Mušinska, Dace
Mačevska un Kristīne Valtere, bet vīru skrējienā
ātrākie izrādījās Jānis Ormanis, Matīss Hofmanis
un Raitis Hofmanis.
Pasākumā ar lielu azartu tika mērīts arī
pilskalna apkārtmērs. Tas izrādās mērāms, ģimenes
soļos, fazāna soļos, zaķu lēcienos, špagatos,
skudriņās, ritentiņos, pat uz rokām apejot apkārt
pilskalnam.
Aizvadīti jauki un visus vienojoši svētki, par ko
pasākuma dalībnieku vārdā paldies sakām Tērvetes
novada kultūras nama kolektīvam, Sporta nodaļas
vadītājai Lindai Karlovičai, jauniešu deju kolektīva
“Avots” dalībniekam un projekta “Lūzumpunkts”
vadītājam Ritvaram Dombrovskim. Paldies
visiem maizes cepējiem, laikraksta “Zemgale”
korespondentei un TV Spektrs komandai. Paldies
drēgnajiem, tomēr labajiem laika apstākļiem!

priecētu sevi un citus.
4. maijā Tērvetē Baltā galdauta svētku
ietvaros Tērvetes pilskalna pakājē galdā tika celta
Ināras Misules, Antras
Lāces, Daigas Možeiko
un Jāņa Kurpnieka ceptie
maizes klaipiņi, turpat
arī silta pelašķu tēja,
medus un ievārījums,
kas, spītējot drēgnajiem
laika apstākļiem, radīja
vēl ciešāku ģimenisko
sajūtu ikvienam pasākuma
dalībniekam.
Tie bija ģimeniski
svētki, atpūta, izklaide,
izzinoša
orientēšanās
Tērvetes pilskalna apkārtnē,
atbildes uz vēsturiskajiem
erudīcijas
jautājumiem,
Aktīvie pasākuma dalībnieki

Gandarījums par paveikto Lielajā Talkā

notika šķeldas līdzināšanas darbi pasākuma
norises zonās. Lielās Talkas ietvaros organizētajos
darbos piedalīties bija aicināti Tērvetes novada
iedzīvotāji. Atsaucība bija ļoti liela! Gan liels, gan
mazs pielika savu roku, lai sakārtotu daļu no
pasākuma norises laukumiem.
Daudzi Tērvetnieki atzīst, ka gandrīz ik
gadu ir Lielās Talkas dalībnieki, jo sakārtota
vide sniedz gandarījumu par paveikto darbu.
Bieži, par sarūgtinājumu, ir jāsavāc atkritumi,
kas izmesti mežā, Tērvetes silā, pļavās un
upītes krastos. Tomēr jāatzīst, ka atkritumi
ik gadu kļūst mazāk, iespējams augam gan
paši mēs, gan Tērvetes novada viesi. Pie šāda
secinājuma nonāca arī Tērvetes novada domes
darbinieki, kas talkoja apkārt Gulbju ezeram.
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Jeļena Belova saka sirsnīgu paldies Talkas
dalībniekiem, kas ar lielu azartu talkoja

Talka Ausgtkalnes parkā

Augstkalne

Plašāks ieskats pasākuma norisē Tērvetē
www.tervetesnovads.lv/foto galerijas
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Augstkalnes parkā. Par īpašu entuziasmu paldies
Guntim Dudem, par atsaucību un atbalstu
Madarai Dargužai, Jānim un Airikai Izakiem
un Augstkalnes pagasta pārvaldes darbinieku
kolektīvam. Šoreiz mēs iestādījām jaunas eglītes,
sakopām un attīrījām dažus krūmu pudurus no
citām sugām.

Talka Bukaišos

Savukārt Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja
Sandra Latiša no sirds priecājas, ka Talkā sakārtota
nu jau otra lielā ozola
tuvākā apkārtne. Katru
gadu jau iepriekš aizsāktos
lielos darbus turpinām
maziem
solīšiem,
ir
prieks, ka tā pakāpeniski
veidojas „Lidoņu” parks,
kas
priecē
ikvienu
Bukaišu iedzīvotāju, arī
viesus. Īpašs paldies mūsu
daiļdārzniecei Antrai Lācei
par darbu plānošanu un
vadīšanu, paldies visiem
Talkas dalībniekiem par
kopīgi paveikto!
Informāciju apkopoja
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Domes sēde

2019. gada 25. aprīlī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti un pašvaldības darbinieki:
Domes izpilddirektors Māris Berlands, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Baiba Opmane, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietniece Gunita Egle-Svaija, Sociālā dienesta vadītāja
Daiga Freidenfelde, jurists Ivars Gorskis, arhīva speciāliste
Laila Buķevica, izglītības darba koordinatore Inita Roze,
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova,
datortīklu administrators Aivars Narvaišs.
Darba kārtībā bija iekļauti 22 jautājumi un 3 ziņojumi.
Uzsākot sēdi, Domes priekšsēdētāja deputātus informēja
par to, ka 2019. gada 11. aprīlī ir saņemts deputātes Ievas
Krūmiņas iesniegums. Saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām”66. pantu Ieva Krūmiņa paziņojusi par
atkāpšanos no Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amata, līdz ar to Ieva Krūmiņa vairs nepilda
domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus.

Domes lēmums par Tērvetes
novada domes priekšsēdētāja
vietnieka ievēlēšanu

Sēdes noslēgumā notika Tērvetes novada domes
priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Sākotnēji vienbalsīgi
tika izveidota balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs Ivars Gorskis, komisijas locekļi:
Laila Buķevica un Inita Roze.
Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Dace
Reinika kā kandidātu izvirzīja Sandri Laizānu un Dzintra
Sirsone kā kandidātu izvirzīja Madaru Dargužu.
Pēc balsojuma rezultātu apkopošanas balsu
skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Ivars Gorskis
informēja, ka balsošanai izsniegtas 9 vēlēšanu zīmes,
saņemtas 9 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas 9 vēlēšanu
zīmes, nederīgas – nav.
“Par” Sandri Laizānu nobalsojuši 4 deputāti ( Dace
Reinika, Arvīds Bruss, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa),
“pret”– 5 deputāti (Dzintra Sirsone, Linda Karloviča,
Ainārs Miķelsons, Sandris Laizāns, Madara Darguža)
“atturas” – nav (2019. gada 25. aprīļa Balsošanas ar
vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas protokols).
“Par” Madaru Dargužu nobalsojuši 5 deputāti
(Dzintra Sirsone, Linda Karloviča, Ainārs Miķelsons,
Sandris Laizāns, Madara Darguža), “pret”– 4 deputāti
(Dace Reinika, Arvīds Bruss, Indriķis Vēveris, Ieva
Krūmiņa), “atturas” – nav (2019. gada 25. aprīļa
Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas
protokols).
Vadoties no balsošanas rezultātiem un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 10. punktu un 40.
panta ceturto daļu, Tērvetes novada dome NOLĒMA:
Ievēlēt par Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Madaru Dargužu.

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gada 1.
ceturksnī
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 5 111 606
EUR izpilde uz 2019.gada 31.martu ir 27 %, t.sk.
• nodokļu ieņēmumu plāna 2 336 531 EUR izpilde
26,7 %
• nenodokļu ieņēmumu plāna 39 040 EUR izpilde
14,6 %
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna
1 312 192 EUR izpilde 26,8 %
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna 1 432
843 EUR izpilde 28 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 20 %.
Uzturēšanas izdevumiem izlietoti 21,7 %, bet kapitāliem
izdevumiem izlietoti 3 %.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku
kontos ir 1 477 035 EUR.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2019.
gadam ir 163 260 EUR, uz 31.martu izpildīts par 28 %.
Speciālā budžeta izdevumu plāns 2019. gadam ir 183 596
EUR, tas izpildīts par 4 %. Naudas līdzekļu atlikums
speciālā budžeta bankas kontā 101 002 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu
atlikums ir 8 192 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019.gada
31.martu ir 1 817 367 EUR. Aizņēmumu atmaksājamā
daļa līdz pārskata gada beigām sastāda 118 253 EUR.
Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz
31.martam ir 1 164 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2019. gada 1. ceturksnī
sastāda 7225,67 EUR, t.sk. Augstkalnes pagastā -1784,12
EUR, Bukaišu pagastā - 418,25 EUR, Tērvetes pagastā –
5023,30 EUR.
29. martā trim pretendentiem tika izsūtīti
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Augstkalnes
vidusskolas ieejas mezgla betona kāpņu pārbūve”. Līdz 4.
aprīlim piedāvājumus iesūtīja visi uzaicinātie pretendenti.
SIA “Kurzemes amatnieks A” piedāvāja veikt pārbūvi par
6197,37 EUR, SIA “Skorpions VS” par 6099,59, bet SIA
“Limen” par 6467,37 EUR, bez PVN. Sekojoši ir noslēgts
būvdarbu līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA
“Skorpions VS”. Līgumā paredzēts darbus izpildīt 4
nedēļu laikā.
16. aprīlī noslēdzās 10. aprīlī izsludinātā cenu
aptauja “Gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes vidusskolas,
“Ezerpils”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads”. No
trim uzaicinātajiem pretendentiem - SIA “A&B” iesniedza
piedāvājumu par 5923,52 EUR, SIA “Aspekt-V” par
6343,41 EUR, bet SIA “Varpet” par 5044,48 EUR, bez
PVN.
Tādējādi ir sagatavots un izsūtīts parakstīšanai SIA
“Varpet” līgums par darbu izpildi 40 dienu laikā no
līguma parakstīšanas. Paredzēts izbūvēt grantētu gājēju
celiņu no Augstkalnes baznīcas līdz gājēju pārejai pie
Augstkalnes vidusskolas.
16. aprīlī noslēdzās vēl viena cenu aptauja “Betona

kāpņu pārbūve pašvaldības ēkai “Rotas”, Bukaišu pagasts,
Tērvetes novads”. No trim iesniegtajiem pretendentu
piedāvājumiem, zemāko cenu piedāvāja SIA “Skorpions
VS” - 2303,47 EUR, neieskaitot PVN, tādējādi ir noslēgts
būvdarbu līgums ar minēto pretendentu. Darbi jāpabeidz
līdz 31.maijam.
10. aprīlī tika izsludināts iepirkums Nr. TND 2019/5
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “SAC
“Tērvete” darbinieku veselības apdrošināšana”. 24. aprīlī
saņemti divi piedāvājumi. Compensa Life Vienna
Insurance Group SE Latvijas filiāle iesūtīja piedāvājumu
par 210,69 EUR, bet Apdrošināšanas akciju sabiedrība
„BALTA” - 210,00 EUR par vienas personas
apdrošināšanu.
Maksimālais
apdrošināšanas
programmas dalībnieku skaits ir 70 personas. Notiek
iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir
atbalstījusi Tērvetes novada pašvaldības iesniegto
projekta pieteikumu “Tērvetes pilsdrupu konservācijas
projekta dokumentācijas izstrāde” un piešķīrusi šim
mērķim 7000 EUR finansējumu. Šajā sakarā 16. aprīlī
tika izsūtīti divi uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā
«Tērvetes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta
dokumentācijas izstrāde». Piedāvājumi bija jāiesniedz
līdz 25. aprīlim plkst.10:00. Tērvetes viduslaiku pils ir
valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
17. aprīlī notika SIA “Rehabilitācijas centrs
“Tērvete”” dalībnieku sapulce, kuras gaitā SIA
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” kapitāla daļu turētāja
pārstāvis uzklausīja valdes priekšsēdētāja, valdes locekles
un
galvenās
grāmatvedes
ziņojumus
par
kapitālsabiedrības darbību, galvenajiem darbības
rādītājiem, kā arī tika iepazīstināts ar sastādīto 2018.
gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu, kā
rezultātā tika nolemts:
1. Apstiprināt SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
2018. gada pārskatu;
2. SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 2018. gada peļņu
72 626 EUR apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai, t. sk.
rehabilitācijas tehnoloģiju nodrošināšanai;
3. Ievēlēt zvērinātu revidentu Komandītsabiedrību “S.
VILCĀNES AUDITS”, licence Nr.88, atbildīgais biedrs zvērināta revidente Sandra Vilcāne, sertifikāts Nr.30 par
revidentu SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 2019.
pārskata gadam.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Aprīlī komisijā tika 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;
• personai atteikts izīrēt dzīvokli, jo minētais dzīvoklis
jau šobrīd ir izīrēts;
• pieņemts lēmums virzīt uz domes sēdi
apstiprināšanai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju
sapulces lēmumu par apsaimniekošanas maksas
palielināšanu;
• viena persona uzņemta dzīvokļu rindā.

Tērvetes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētājas Baibas Opmanes
ziņojums par 2018. gadu

Bāriņtiesa ir Tērvetes novada pašvaldības 2003. gada
janvārī izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā
esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Civillikuma noteiktajos gadījumos bāriņtiesa sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādājot par
mantojuma apsardzību Tērvetes novada bāriņtiesa izdara
arī notariālos apliecinājumus Tērvetes novada teritorijā
deklarētājām personām.
Uz 2018. gada 31. decembri novadā bija 3426
iedzīvotāju, no kuriem 552 ir bērni
Bārintiesa pieņem šādus lēmumus:
yy Vienpersoniskus (2018. gadā nav pieņemti)
yy Koleģiālus (2018. gadā pieņemti 18 lēmumi).
Bāriņtiesa veic dzīves apstākļu pārbaudes un bērnu
viedokļa noskaidrošanu bērna dzīvesvietā gadījumos.
2018. gadā bāriņtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo
dienestu un lūgusi sniegt nepieciešamo psihosociālo
atbalstu par 6 jaunajām ģimenēm, kurās aug 8 bērni.
Bāriņtiesas
kompetences
ietvaros
notiek
starpinstitucionālā sadarbība ar: Sociālo dienestu,
Pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, mediķiem,
citām bāriņtiesām, Valsts policiju, tiesām, prokuratūru.
2018. gadā Bāriņtiesa ir veikusi 137 dažādus
apliecinājumus, iekasēta valsts nodeva vairāk kā EUR
1000,00.
Uz 31.12.2018. ar Tērvetes novada bāriņtiesas
lēmumu ārpusģimenes aprūpē kopā atradās 17 bērni, t.
sk. 3 bērni – audžuģimenēs, 13 bērni aizbildnībā un 1
bērns ilgstošas sociālas aprūpes un audzināšanas iestādē.
Bāriņtiesas pārraudzībā ir piecas aizgādnībā esošas
personas un četri aizgādņi, kuri visi ir radinieki šīm
personām.

Sociālā dienesta vadītājas
Daigas Freidenfeldes ziņojums
par 2018. gadu

Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības un pienākumi
noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā.
2010. gada 30. marta MK noteikumi Nr. 299 nosaka
kārtību ģimenes vai personas atzīšanai par trūcīgu.
Obligāti izmaksājams ir GMI pabalsts (garantētā
iztikas minimuma pabalsts) un dzīvokļa pabalsts. Ja ir

apmierināts iedzīvotāju pieprasījums pēc šiem pabalstiem
pašvaldība ir tiesīga no pašvaldības budžeta izmaksāt arī
citus pabalstus ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai.
Kārtību, kādā saņemami sociālie pabalsti un personas,
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus pašvaldība nosaka
savos saistošajos noteikumos.
Ar 2018. gada 1. janvāri ir spēkā stājušies:
• 30.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”;
• 30.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada
pašvaldībā”, nosakot atbalstu pirmklasniekiem,
bērniem invalīdiem skolu uzsākot, kā arī palielinot
atbalstu jaundzimušajiem;
Aktualizēti 25.01.2018 Saistošie noteikumi Nr.1
“Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada
pašvaldībā”.
Sociālais dienests lēmumus par pabalstu piešķiršanu
pieņem sēdēs. 2018. gadā notikušas 32 sēdes.
SOPA sistēmā reģistrēti 389 iesniegumi saistībā ar
sociālo pakalpojumu un palīdzības saņemšanu, t. sk. 224
iesniegumi par pabalstiem.
• 124 iesniegumi trūcīgas personas/ģimenes izziņas
saņemšanai, (trūcīgas personas materiālajam
stāvoklim jāatbilst noteiktiem kritērijiem un naudas
līdzekļi uz vienu ģimenes locekli nedrīkst būt lielāki
par EUR 128,06);
• 33 iesniegumi saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem;
• 8 iesniegumi maznodrošinātas personas/ģimenes
izziņas
saņemšanai
(Pašvaldības
noteiktais
maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir 50%
no valstī noteiktās minimālās, 2018. gadā tas bija
215,oo eiro).
Statistikas datu apkopojums pamatojoties uz SOPA
datiem:
• 2018. gadā 301 reizi veiktas ģimeņu (personu)
apsekošanas ģimenes sociālās un materiālās
situācijas novērtēšanai;
• 526 konsultācijas iedzīvotāju sociālās atstumtības
riska mazināšanai;
• 12 personas izvērtētas valsts apmaksātam sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
nepieciešamībai,
sagatavoti un nosūtīti dokumenti Valsts sociālās
integrācijas aģentūrai;
• 8 personas izvērtētas VDĀEK (Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija)
kopšanas pabalsta piešķiršanai personām ar 1.
grupas invaliditāti, sagatavoti un nosūtīti dokumenti;
• 7 personas izvērtētas un noteikts aprūpes līmenis
ievietošanai SAC;
• Asistenta pakalpojums piešķirts 6 personām.
Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2018. gadā
apciemojām 18 seniorus, sveicot atbilstoši 85; 90 un 95
gadu jubilejās.
Pasākumā «Mazais Tērvetnieks» sveicām 2018. gadā
dzimušos 24 mazuļus.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums sociālās aprūpes centros uz 31.12.2018
apmaksāts 21 pieaugušai personai un 1 bērnam par
kopumā par EUR 72 403.
Sociālās palīdzības pabalstiem 2018. gadā izlietoti
EUR 19883,40, (salīdzinājumam 2017. gadā – EUR
20040,00, 2016. gadā – EUR 19413,-), t.sk.:
- pabalsts audžuģimenēm EUR 9985,60;
- dzīvokļa pabalsts EUR 6706,06;
- GMI pabalsti EUR 1301;
- pabalsts aprūpei mājās EUR 1090;
- Pabalsts krīzes situācijās EUR 730;
- Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām EUR 120
Pašvaldības pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei atbilstoši Tērvetes novada domes 2017. gada 30.
novembra saistošiem noteikumiem Nr.15 «Par
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada
pašvaldībā» 2018. gadā izlietoti EUR 16626,37, t.sk.:
- apbedīšanas pabalstiem – EUR 8481,94;
- pabalsti jaundzimušajiem – EUR 3730;
- pabalstiem mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei – EUR 3420;
- pabalstam Ziemassvētku paciņām – EUR 1630;
- pabalstiem aizbildņiem – EUR 1399;
- pabalstiem dzīves jubilejām – EUR 665;
- pabalstiem politiski represēto personu atbalstam –
EUR 665;
- pabalstam atgriežoties no ieslodzījuma vietas –
EUR 43.
NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 01.01.2019.
– 92 (2017.g. – 123,2016.g. – 164)
Brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai bērniem un
jauniešiem darbojas BPI “Saule” Bukaišu pagastā. Ar
higiēnu saistītos pakalpojumus nodrošina: Ģimenes
atbalsta centrs Augstkalnes pagastā un Ģimenes atbalsta
centrs Bukaišu pagastā.
2019.-2020. gadā sociālais dienests plāno strādāt pie
jauna pakalpojuma veida – ģimenes asistents – ieviešanas.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Dome apstiprināja teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu „Tērvetes novada teritorijas
plānojums”, kas sastāv no sekojošām daļām:
Paskaidrojuma raksts; Grafiskā daļa; Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi. Uz apstiprinātā
dokumenta pamata tika pieņemts lēmums - Izdot
saistošos noteikumus Nr. 8 „Tērvetes novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.
7 „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu”. Saistošie noteikumi Tērvetes novada
pašvaldības teritorijā nosaka kapsētu kārtības
noteikumus, kapavietu piešķiršanas kārtību, kapavietu
kopšanas nosacījumus, apbedīšanas kārtību, kapliču

izmantošanu, kā arī atbildību par šo noteikumu
neievērošanu. Dokuments nosūtīts atzinuma sniegšanai
VARAM. Ja atzinumā netiks izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, tie tiks
publicēti saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un spēkā stāsies nākamajā dienā pēc
to publicēšanas.
Sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada
pašvaldības budžets 2019. gadam””.
Domes sēdē tika apstiprināti “Grozījumi
Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra
nolikumā “Tērvetes novada individuālo sportistu un
sporta komandu finansiālā atbalsta nolikums ””
PAR FINANŠU LĪDZEKĻIEM
Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2017. gada
28. septembra sēdes lēmumu “Par dalību projektā”
(protokols Nr.16, 12. §), Tērvetes novada domes
iepirkuma Nr. TND 2019/2/ELFLA rezultātiem tika
pieņemts lēmums - Apstiprināt projekta „Pašvaldības
ceļa Te 67 pārbūve” kopējās izmaksas EUR 259 737,74,
t.sk. Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 25
973,77.
Deputāti lēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt
atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 437 037,23
EUR apmērā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
projekta
Nr.1806-A00702-000080 „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve”
īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2019.
gada 30. novembrim. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma
noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no
Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tērvetes novada domē 2019. gada 4. aprīlī tika
saņemta nodibinājuma Komunistiskā terora upuru
atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” vēstule, kurā
izteikts lūgums atbalstīt Tērvetes novada represētās
Lauras Zeimes braucienu uz izsūtījuma vietām Sibīrijā
š.g. augustā, daļēji sedzot ceļa un uzturēšanās izdevumus.
Vēstulē tika norādīts, ka braucienā piedalīsies arī
žurnāliste, kas atspoguļos brauciena norisi un informēs
lasītājus medijos, kā arī filmēšanas grupa, kas gatavos
materiālu filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamajām sērijām.
Fonds ”Sibīrijas bērni” braucienus uz Sibīriju organizē
jau trīspadsmito gadu, lai aizvestu piemiņas zīmes,
noturētu aizlūgumus 1941. un 1949. gadā deportācijā
cietušajiem. 2019. gadā misija tiks turpināta, dodoties uz
Tomskas apgabalu.
Saskaņā ar vēstuli Domē tika pieņemts lēmums Piešķirt no Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada
pamatbudžeta līdzekļiem ”Komunistiskā terora upuru
atbalsta un palīdzības fondam “Sibīrijas bērni” 300,00
EUR finansiālu atbalstu brauciena uz Sibīriju
organizēšanai saskaņā ar iesniegto brauciena aprakstu.
Finansējumu nodrošināt no struktūras “Finansējums
biedrībām”. Noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu
„Fonds Sibīrijas bērni” par līdzekļu mērķtiecīgu
izlietošanu.
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Pieci lēmumi tika pieņemti par zemes nomas
līguma pagarināšanu, viens lēmums par zemes nomas
līguma noslēgšanu.
Deputāti lēma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu,
nekustamo
īpašumu
„Lejiņas”,
“Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un
lietošanas mērķa piešķiršanu.
Sēdē pieņemts lēmums – Nekustamā īpašuma
“Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes
novads, kas sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un piesaistītās zemes vienības pārvaldīšanas tiesības ar
nodošanas - pieņemšanas aktu nodot dzīvokļu īpašnieku
biedrībai „Spīdolas”. Sēdē tika izveidota un apstiprināta
nekustamā īpašuma “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, nodošanas komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Tērvetes novada
pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; komisijas
locekļi: Tērvetes novada domes Komunālā dienesta
nodaļas vadītāja Inese Dzene, Tērvetes novada domes
Grāmatvedības nodaļas vadītāja Aina Anuža.
Dome lēma – Atsavināt Tērvetes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa
īpašumu Nr. 22, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 4400,00 EUR.
Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu
utilizācijai
Tērvetes novada domes Tērvetes pagasta komunālā
dienesta vadītājs Jānis Melderis 2019. gada 26. martā ir
iesniedzis iesniegumu Tērvetes novada domē ar lūgumu
izvērtēt lietderību tālākai ekspluatācijai automašīnu Opel
Zafira ar valsts reģistrācijas numuru GT4280.
Iesniegumam pievienota CSDD izsniegta Transport
līdzekļa diagnostikas karte, kurā ir konstatēta virkne ar
trūkumiem un bojājumiem, kas liedz automašīnai
piedalīties ceļu satiksmē. Norādītās automašīnas atlikusī
bilances vērtība ir 0,00 EUR.
Domes lēmums - Norakstīt no pašvaldības grāmat
vedības bilances uzskaites automašīnu Opel Zafira, valsts
reģistrācijas numurs GT4280, izlaiduma gads 2000.,
atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR. Norakstīto automašīnu
Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GT4280, noņemt
no uzskaites CSDD un realizēt, nododot to utilizācijai
sertificētam uzņēmumam.
PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU
Deputāti piešķīra Tērvetes novada domes priekš
sēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no
2019. gada 2. maija līdz 2019. gada 16. maijam.
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

Apstiprināts Tērvetes novada teritorijas plānojums un pieņemts lēmums par Informē Latvijas Valsts ceļi
saistošo noteikumu Nr. 8 „ Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Tērvetes novada dome saskaņā ar Tērvetes novada
domes 2017. gada 30. marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.7, 8.§) „Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma un
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” uzsāka
Tērvetes novada Teritorijas plānojuma izstrādi.
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika izstrādātas
četras Teritorijas plānojuma redakcijas. Izstrādes laikā
notikušas vairākas Teritorijas plānojuma redakciju
publiskās apspriešanas un publiskās apspriešanas
sanāksmes. 1., 2. un 3. redakciju publiskās apspriešanas
laikā tika saņemti iedzīvotāju, nekustamo īpašumu
īpašnieku un pašvaldības speciālistu priekšlikumi, kā arī
institūciju atzinumi ar norādījumiem par labojumiem un
papildinājumiem, kas pēc izvērtēšanas tika iestrādāti
Teritorijas plānojuma redakcijās.
Savukārt 4.redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kā
par to savā ziņojumā informēja Teritorijas plānojuma
izstrādes vadītāja Linda Mierlauka, netika saņemti jauni
plānotajai teritorijas attīstībai un izmantošanai būtiski vērā
ņemami institūciju priekšlikumi par Teritorijas plānojuma
redakcijas papildināšanu vai labošanu, bet iedzīvotāji un
nekustamo īpašumu īpašnieki priekšlikumus par
Teritorijas plānojuma redakcijas papildināšanu vai
labošanu neiesniedza.

2019. gada 21. februārī notika Teritorijas plānojuma 4.
redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Izvērtējot
publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus,
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Linda Mierlauka
ierosināja virzīt Teritorijas plānojuma 4. redakciju
apstiprināšanai domē.
2019. gada 25. aprīlī Tērvetes novada dome, atklāti
vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns,
I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža,
A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,
NOLĒMA:
1. Apstiprināt teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu „Tērvetes novada teritorijas plānojums”, kas
sastāv no sekojošām daļām:
1.1. Paskaidrojuma raksts;
1.2. Grafiskā daļa;
1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 8 „Tērvetes novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Paziņojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu
publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Tērvetes
novada pašvaldības izdevumā „Laikam Līdzi”, tīmekļa
vietnē www. tervetesnovads.lv un Teritorijas attīstības
plānošanas sistēmā (TAPIS).

4. Saistošie noteikumi Nr. 8 „Tērvetes novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, bet ir īstenojami saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto.
5. Līdz teritorijas attīstības plānošanas dokumenta
„Tērvetes novada teritorijas plānojums” īstenošanas
uzsākšanai piemērojami Tērvetes novada domes 2009.
gada 10.decembra saistošie noteikumi Nr.12 „Tērvetes
novada teritorijas plānojuma 2005.-2017. ar 2009. gada
grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
6. Ar saistošo noteikumu Nr. 8 „Tērvetes novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” īstenošanas
uzsākšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes
novada domes 2009. gada 10.decembra saistošos
noteikumus Nr.12 „Tērvetes novada teritorijas plānojuma
2005.-2017. ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Domes priekšsēdētāja D. Reinika

Noslēdzies projekts par Tērvetes kapsētas stāvlaukuma labiekārtošanu
Projekta „Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma
pārbūve
Tērvetes
kapos”
Nr.
18-06-AL30-A019.2201-000004 ietvaros tika pārbūvēts
automašīnu stāvlaukums, atjaunots gājēju celiņš un
uzstādīts informatīvs stends.

Tērvetes (Kalnamuižas) kapsēta ir viena no četrām
kapsētām, kas atrodas Tērvetes novada teritorijā. Tērvetē
kapsēta veidojusies ap Kalnamuižas baznīcu, kas ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis. Ir saglabājušās Tērvetes
kapsētas kapu grāmatas no 1879.gada, kurās ir ziņas par
kapu vietu pārdošanu, mirušo reģistrs un paša
Kalnamuižas īpašnieka grāfa Pālena parakstīts kapu vietu

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbī
bas programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes
un Vecumnieku novada pašvaldībās kopā
ar vadošo partneri Zemgales plānošanas
reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem
Lietuvā līdz 2019. gada nogalei notiek
pašvaldību drošības dienestu sadarbību un
kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot
jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus
un modernizējot ar drošību saistīto
infrastruktūru.

14. martā Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta
pārstāvji tikās Aknīstē ar drošības un kārtības dienestu
speciālistiem, projekta vadības pārstāvjiem no
Vecumniekiem, Aknīstes, Biržiem un Rokišķiem.
Pasākumu atklāja Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis,
projekta „Safe borderlands” vadītājs Arturs Penčura un
Aknīstes novada domes izpilddirektors Jānis Gavars.
Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar drošības un
kārtības dienestu darbu Aknīstes novada pašvaldībā.
Vizītes ietvaros pasākuma dalībnieki apmeklēja Valsts

Noslēdzies Tērvetes novada domes
izsludinātais 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
nedrīkstēja pārsniegt 1000 euro. Savukārt projektu
īstenošanas termiņš noteikts ne vēlāk kā līdz 2019. gada
30. novembrim.
Tērvetes novada dome ir saņēmusi šādus projektu
pieteikumus:
1. ”Bukaišu pagasta vides labiekārtošana” Projekta
mērķis – Turpināt estētiskās vides radīšanu Bukaišu

izcenojums „Veco kapu ruļļi”. Saskaņā ar to laiku likumiem
līdz 18.gs sākumam ievērojamus cilvēkus (muižniekus,
mācītājus) apglabāja baznīcās, kur altāra korī kungiem bija
savi mūrēti dzimtskapi.
1906.gadā blakus baznīcai kapsētas teritorijā uzbūvēja
Pālenu dzimtas kapliču. Kapliča tāpat kā baznīca ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir neliela, bet
iespaidīga celtne, kurai par celtniecības materiālu
izmantots no Itālijas vestais travertīns. Kapličas pagraba
kapenēs ir četri grāfu Pālenu dzimtas locekļu apbedījumi,
bet kapličā – marmora piemiņas plāksnes ar uzrakstiem.
Kapličai izstrādāts restaurācijas projekts un tiek plānota
pakāpeniska ēkas restaurācija.
Tērvetes kapsētā senākie čuguna krusti ir no 1843.
gada, bet lielākais no metāla krustiem – 2,28 m augstais
krusts prāvestam F.Rodem (1762.-1843.), viņa sievai un
sešiem bērniem. Krusti ir atšķirīgi pēc to veidiem un
rotājošajiem elementiem, jo Tērvetē tie ir nokļuvuši no
dažādām lietuvēm. Kapsētā ir uzskaitīti 16 dažādi krustu
veidi. Starp krustiem, melna granīta obeliskiem un
plāksnēm izceļas kāds smalks tēlniecības darbs –
piemineklis T.Lēnertam 1831.gadā. Tā kompozīcija –
sērojoša sieviete, kas pārklāj segu urnai ar pīšļiem.
1938. gadā uzstādīts piemineklis tērvetniekam –
pasaulē pazīstamajam latviešu mikrobiologam Kristapam
Helmanim.
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aknīstes posteni.
Projekta vadības grupas sanāksmē katrs projekta
partneris iepazīstināja ar 2.projekta plānošanas periodā
paveikto un 3. projekta plānošanas periodā plānotajām
aktivitātēm.
Tērvetes novada domes veiktās un plānotās aktivitātes:
 iegādāts aprīkojums un ekipējums Tērvetes novada
ugunsdzēsības dienestam – spēka zāģis, dielektrisko
instrumentu komplekts, elpošanas sejas maskas
(evakuācijai), glābšanas virves, ugunsdzēsības šļūtenes,
ugunsdzēšamie aparāti, instrumentu komplekts un
mobilā radiostacija

Iegādātais aprīkojums
 noorganizētas teorētiskās un praktiskās apmācības
„Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”, lai stiprinātu
kapacitāti reaģēšanai dzīvību apdraudošās situācijās
 3. projekta plānošanas periodā projekta partneri tiksies
pagastā. Pieprasītais finansējums 1000 euro. Iesniedzējs
– biedrība “Skaties tālāk”.
2. “Reklāmas nodrošināšana pasākumiem novadā”
Projekta mērķis – Veicināt Tērvetes novadā rīkoto
pasākumu popularitāti, atpazīstamību, sekmējot
publicitātes nodrošināšanu pirms tirdziņu un svētku
norises laikā, kā arī apmeklētāju darbošanos pašu
pasākumu norises laikā. Pieprasītais finansējums – 845
euro. Iesniedzējs – biedrība “Tērvetes mājražotāji un
amatnieki”.
3. “Augstkalnes parka labiekārtošana” Projekta
mērķis – Radīt pastaigu un aktīvās atpūtas vietu
Augstkalnes iedzīvotājiem un viesiem, atjaunot pastaigu
takas Augstkalnes parkā un izveidot solus pie futbola
laukuma. Pieprasītais finansējums – 994 euro. Iesniedzējs
– Tērvetes handbola, florbola sporta klubs.
4. “Kārtējais solis “Labrenču” vides veidošanā”
Projekta mērķis – Mājas iedzīvotāju automašīnu

Blakus vecajai Tērvetes kapsētai 20.gs. 30.gados tiek
iesvētīta jaunā kapsēta. Būtībā tā ir vecās kapsētas
turpinājums, paplašinājums. Un kā jau kapos: piemiņas
zīmes, krusti, pieminekļi, arī aizmirstībai pakļautās
kopiņas. Tās, kuras vietējās varas pārstāvji lika nolīdzināt
un izdzēst no vēstures. Tomēr tautas atmiņa ir
dzīvotspējīga: tagad tajā vietā kapos ir baltais krusts.
No autostāvvietas uz baznīcu cauri veco koku alejai
ved gājēju ceļš, kura klājums ietves daļā nomainīts ar
rūpnieciski ražotiem vecinātiem skalotā betona
bruģakmeņiem.
Nobrauktuve no valsts vietējā autoceļa izbūvēta
atbilstoši normatīvu prasībām, stāvlaukumā izbūvētas
stāvvietas abpus ceļam.
Pie stāvlaukuma uzstādīts informatīvs stends, kurā
atspoguļota informācija par Tērvetes kapiem, to
shematisks attēlojums, norādītas apglabāto slavenību kapu
vietas.
Stāvlaukuma un celiņa būvdarbus veica SIA „Ceļu
būvniecības sabiedrība „Igate””. Stendu izgatavoja un
uzstādīja SIA „BB Aģentūra”.
Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 43 186,
t.sk. Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 2 776.

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada
domes projektu koordinatore Dace Vācere
Biržos un Vecumniekos pieredzes apmaiņas vizītē
 2019.gada maijā paredzēta vienas jaunas ugunsdzēsības
mašīnas piegāde, kuras viens no galvenajiem
uzdevumiem ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības
pakalpojumu efektivitāti un pieejamību
Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of
efficiency and availability of local public security services
in cross border regions of Latvia and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20
mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV),
www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto
drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā
padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.
Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk.
ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.
sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas
autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta vadītāja Sandra Latiša.
novietošanas laukuma sakārtošana un paplašināšana, lai
ievērotu mājai operatīvā transporta piekļuves prasības un
novērstu autotransporta novietošanu dzudzdzīvokļu
mājas zaļajā zonā. Pieprasītais finansējums – 967,43
euro. Iesniedzējs – biedrība “Labrenči”.
5. “Esam draugi!” Projekta mērķis – iegādāties un
uzstādīt bērnu līdzsvara šūpoles Kroņauces ciematā.
Pieprasītais finansējums – 774,40 euro. Iesniedzējs –
iedzīvotāju iniciatīvu grupa.
5. “Mēs - bērniem” Projekts mērķis – Iegādāties un
uzstādīt bērnu šūpoles Zelmeņu ciematā, pieprasītais
finansējums 774,88 euro. Iesniedzējs – iedzīvotāju
iniciatīvu grupa.
Š.g. 15. maijā notiks projektu izvērtēšana un
konkursa rezultātu paziņošana. Informācija tiks
publicēta www.tervetesnovads.lv/projekti

Dace Vācere, projektu koordinatore

Sākti būvdarbi uz autoceļa Jelgava–Tērvete–
Lietuvas robeža (Žagare) (P95) posmā no Tērvetes līdz
Lietuvas robežai (28,36. līdz 43,55. kilometram).
Sagatavošanās darbu periodā tur ir noteikts ātruma
ierobežojums 70 kilometri stundā, portāls “Delfi” uzzināja
uzņēmumā “Latvijas Valsts ceļi”.

06. 05.2019.

Posmā vietām tiks pastiprināts salturīgais slānis un
vietām arī šķembu kārta, kā arī ieklās divas kārtas asfalta.
Krustojumā ar autoceļu Dobele–Bauska (P103) Tērvetē
izbūvēs rotācijas apli, bet Augstkalnē un pie robežas –
apgaismojumu.
Būvēs piegādātāju apvienība “Strabag un Igate” par
līgumcenu 10,136 miljoni eiro (ar PVN). Projektu
līdzfinansē ERAF, būvdarbus plānots pabeigt nākamgad.
Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem
autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas
informatīvo tālruni 80005555, kā arī LVC mājaslapā.

No ziņojuma „Par sabiedriskai
apspriešanai izvirzāmo
administratīvi teritoriālā
iedalījuma modeli”

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.
Latvijas administratīvās teritorijas kartē šobrīd
Tērvetes novada pagasti ir iezīmēti kā Dobeles novada
teritorija kopā ar Auces novadu. Tātad, atgriežamies
iepriekšējā Dobeles rajona teritorijā, kur bijām līdz 2002.
gadam. Jauno Dobeles novadu plānots veidot ar 31 456
iedzīvotājiem, kurā ietilps Dobeles novads ar 21 047
iedzīvotājiem, Auces novads ar 6 980 iedzīvotājiem un
Tērvetes novads ar 3 429 iedzīvotājiem.
Atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam
iedalījumam plānots veidot 35 administratīvās teritorijas.
Ministrs pašvaldību vadītājus iepazīstināja ar
informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai
izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”,
kurā noteikti teritoriālās reformas mērķi. Citāts no
ziņojuma:
„Līdztekus Saeimas lēmumā noteiktajam teritoriālās
reformas uzstādījumam ir izvirzāmi šādi mērķi valsts
attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai:
1)uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi
un konkurētspēju;
2)nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu
valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;
3)izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību
darbības sistēmu, reģionālās un nacionālās nozīmes
attīstības centrus ar to lauku teritorijām sasaistot vienotā
administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā,
tādējādi radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības
attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem;
4)radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un
novada pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā
attiecīgo teritoriju iedzīvotājus;
5)nostiprinot pašvaldību autonomiju un kapacitāti,
nodrošināt subsidiaritātes principa ievērošanu;
6)nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu
darbavietu radīšanai, tādejādi panākot konkurētspējīgu
atalgojumu un mazinot emigrāciju;
7)panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās
funkcijas izpilda patstāvīgi.
Vēl ziņojumā iekļauta informācija par 2009. gada
teritoriālo reformu un tās sekām, esošās situācijas
raksturojums, informācija par to, kā teritoriālā reforma
varētu nākotnē ietekmēt pašvaldību darbību, ārvalstu
pieredze un sabiedriskai apspriešanai izvirzāmais
teritoriālā iedalījuma modelis.
Ziņojuma kopsavilkumā un secinājumos minēts:
1.Teritoriālai reformai 1998. gadā uzstādītie mērķi –
izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās
teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem – nav
pilnvērtīgi sasniegti.
2.Teritoriālā reforma vienlaikus jāīsteno atbilstoši
Valsts pārvaldes iekārtas likumam, kas nosaka, ka valsts
pārvalde jāorganizē pēc iespējas efektīvi, ievērojot
subsidiaritātes principu. Tās institucionālā sistēma
pastāvīgi jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpilnveido.
3.Valsts teritorijā ir izveidota neviendabīga
administratīvi teritoriālā struktūra. Šodienas situācijā
likumā
noteiktajiem
kritērijiem
neatbilst
59
administratīvās teritorijas.
4.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
noteiktie teritoriju izveidošanas kritēriji ir jāpārvērtē,
ņemot vērā faktiskos 26 rajonu reorganizācijas aspektus
un novēršot pretrunas starp pilsētu un ap to esošo lauku
teritorijām, tādejādi veidojot vienotu administratīvu,
ekonomisku un saimniecisku vienību.
5.Pašvaldību kapacitātes ir nepieciešams līdzsvarot,
panākot, ka pašvaldības nav sašķeltas savās ambīcijās un
tām būtu nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas attīstībai.

turpinājums 4. lpp. ▶

KULTŪRAS AFIŠA

Dažādi
▶ turpinājums no 3. lpp.
6.Pašvaldību funkcionālā sadarbība pašlaik ir
fragmentāra un tā nesniedz skaidru priekšstatu
iedzīvotājiem un pašai valsts pārvaldes sistēmai par to, kur
un kādi atsevišķu pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem
tiek sniegti.
7.Apvienojot pašvaldības, pastāv iespēja būtiski
optimizēt pašvaldību institūciju darbību, kas tiešā veidā
ietekmētu gan pakalpojumu izmaksas, gan to sniegto
kvalitāti, tādejādi lietderīgāk izmantot valsts un pašvaldību
budžeta līdzekļus. Arī Valsts kontrole norāda VARAM uz
nepieciešamību izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, kas
reglamentē pašvaldības administratīvo un teritoriālo
struktūru.
8.Iedzīvotāju interesēs būtiski ir teritorijas attīstību
plānot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmes
centriem, ap kuriem veidojas augstāka ekonomiskā
aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem. Tas attiecas
uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības,
ceļu un transporta, kā arī komunālās saimniecības
infrastruktūras tīkla izveidi, kā arī atbilstoši uzņēmēju
vēlmēm un vajadzībām attīstīt perspektīvos saimnieciskās
darbības virzienus teritorijā un attiecīgi pakārtot tiem visu
veidu nepieciešamo infrastruktūru.
9.Pašvaldībām attīstības plānošanas funkcija ir jāveic
pilnā apjomā, spējot vadīt sarežģītus investīciju projektus.
10.Nepieciešams nodrošināt labāku sinerģiju starp
valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, augstākās

un profesionālās izglītības iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām u.c. institūcijām.
11.Teritoriālās reformas ietvaros nepieciešams
izstrādāt pašvaldībām metodiku efektīvai novadu pilsētu
un pagastu pašpārvaldes darbībai (ņemot par pamatu
esošo novadu un ārvalstu pozitīvo pieredzi), t. sk. paredzot
iespējas teritoriju pašpārvaldē iesaistīt attiecīgo pilsētu un
pagastu iedzīvotājus.
12.Teritoriālās reformas rezultātā samazināsies
pašvaldību deputātu kopskaits valstī. Tas nākotnē
nodrošinātu augstāku konkurētspēju ievēlējamo deputātu
kopumam. Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības
lēmējvaras darbību, deputātu skaits būtu jānosaka samērīgi
iedzīvotāju skaitam pašvaldībā.
13. Rīgā un Pierīgā būtu nepieciešams kopīgi plānot
un organizēt tādas jomas kā satiksme, reģionālā attīstība
(uzņēmējdarbības un starptautiskās konkurētspējas
veicināšana), telpiskā plānošana.
14.Pilnveidots teritoriālais iedalījums radīs labākus
priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai, kā arī veidos
platformu efektīvas valsts pārvaldes sistēmas attīstībai, tai
skaitā citu neatliekamu nozaru reformu īstenošanā.
15.Pašvaldību apvienošana var būtiski samazināt
administratīvo un birokrātisko slogu visai valsts pārvaldes
sistēmai. Veidojot augsti profesionālas struktūras, būtiski
var uzlabot sadarbību un savstarpējo uzticēšanos starp
pašvaldībām, nozaru ministrijām un to padotības
iestādēm.

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novads tika pārstāvēts Uzņēmēju dienās 2019

18. maijā pl.18.00
Tērvetes estrādē
DEJU KONCERTS “Viņi dejoja 50 vasaras”
Tērvetes novada kultūras nama jauniešu un
vidējās paaudzes deju kolektīvi “Avots” svin savu
piecdesmito gadskārtu. Koncertu izdejos esošie
un bijušie dejotāji, kā arī draugu kolektīvi.
Slikta laika apstākļos koncerts notiks Tērvetes
novada k/n.
Ieeja- bez maksas
24. un 25. maijā

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē
Baltijā lielākais meža izziņas pasākums
“LATVIJAS MEŽA DIENAS”
Dodies mežā - izpēti, izzini, atklāj!

1.jūnijā

Tērvetes estrādē atklājam brīvdabas sezonu!
“TĒRVETES ĢIMEŅU SVĒTKI 800.PIETURĀ”
15.00 Rotaļas un spēles mazākajiem sarūpēs SIA
“Bambino atrakcijas”
16.00 Radoša un sportiska darbošanās bērniem
kopā ar vecākiem
17.00 – 20.00 Bērnu PUTU BALLĪTE kopā ar
Smurfeti. Konkursi un balvas. Dejas DJ Gunchs
vadībā.

Par tradīciju kļuvušās “Uzņēmēju dienas Zemgalē
2019” Jelgavā norisinājās jau sesto reizi. Divas dienas
Tērvetes novads ar saviem uzņēmējdarbības pārstāvjiem
un ražojumiem iepazīstināja izstādes apmeklētājus.

Stendā vaigu vaigā varēja sastapt galdnieku Igoru
Šafaru, “Pālēna apartamenti” saimnieci Anitru Skalbiņu
un viesu mājas – muzeja “Sprīdīši” vadītāju Rasmu Rapu.
Stendā tāpat varēja iepazīties ar atpūtas, ēdināšanas un
dažādām citām aktivitātēm mūspusē, kā arī biedrības
“Tērvetes mājražotāji un amatnieki’ darinājumiem.

NĀKOŠAJĀ IZDEVUMĀ STĀSTĪSIM…
Sadaļā DOME INFORMĒ

• Sniegsim informāciju, kā notiek būvdarbi uz
autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare)
(P95) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai
(28,36. līdz 43,55. kilometram).
• Par jaunumiem Tērvetes novada ugunsdzēsības
dienestā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta ietvaros.

Sadaļā IZGLĪTĪBA

• Par Dobeles, Auces un Tērvetes novada
mācību
priekšmetu
olimpiāžu
uzvarētāju
salidojumu š.g. 8. maijā, kas notika LVM dabas
parkā Tērvetē, kurā suminājām arī mūsu godalgoto
vietu ieguvējus un viņu pedagogus.
• Kādu dāvanu – ekskursiju Tērvetes novada
dome sarūpēja mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētājiem, 37 skolēniem un 4 pedagogiem, jo
autobusā vairāk nesatilpām.
• Cik daudzveidīgas projekta “Latvijas Skolas
soma” aktivitātes 2018./2019. mācību gadā ir
apmeklējuši Tērvetes novada 1. – 12. klašu skolēni.
• Kādi ir abu izglītības iestāžu skolēnu augstākie
mācību sasniegumi, kas saņēma Tērvetes novada
domes Skolēna Goda medaļas, kas zelta, sudraba un
bronzas liecības, kādos ārpusskolas konkursos gūtas
atzinības un pateicības.
• Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvs
dalīsies pieredzē par vizīti uz sadraudzības skolu
Lasilā, Rakveres pagastā, Igaunijā, kas plānota no 9.
maija līdz 11.maijam. Vizītes laikā tiks iepazīts
mācību un karjeras izglītības process Igaunijas
skolā, izzinātas skolēnu iespējas darboties dažādās
ārpusstundu aktivitātēs. Mūsu delegācija viesosies
Rietumvirū pašvaldībā, iepazīsies ar Rakveres
kultūrvēsturi.

Sadaļā KULTŪRA

• Atskatīsimies uz pasākuma TĒRVETES
ĢIMEŅU SVĒTKI 800. PIETURĀ norisēm.
• Stāstīsim par Saulgriežu pasākumiem Tērvetes
novadā.
• Sniegsim informāciju par Tērvetes skolas
salidojumu š.g. 6. jūlijā.
• Informēsim par pasākumiem Tērvetes novada
svētku ietvaros.
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā jaunums apmeklētājiem tika piedāvāta aktivitāte konkursa “Zemes meita, Zemes dēls” dalībnieku Namedas
Vilciņas un Kristera Jankeviča 2017. gadā veidotās
krustvārdu mīklas. Liels bija pārsteigums, ar kādu azartu
no mūsmāju bukleta jaunieši centās iepazīt Tērvetes
novadu, lai aizpildītu dotos uzdevumus.
Par katru atminētu mīklu minētāji tika apbalvoti ar
gardajiem jaunumiem - AS “Tērvetes AL” darinātajiem
dažādu garšu dzērieniem.
Izstādes rīkotājs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera izsaka pateicību visiem pasākuma “Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2019” dalībniekiem.

Monta Mantrova,
Lauku attīstības konsultante Tērvetes novadā

2018./2019. MĀCĪBU GADA
NOSLĒGUMA PASĀKUMI
17. maijā – 9. un 12. klašu skolēniem
“ZVANA SVĒTKI”
31. maijs – 2018./2019. mācību gada pēdējā
mācību diena

TIEKAMIES IZLAIDUMOS!
24. maijā pl. 11.00
Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas
grupā „Sprīdītis”
30. maijā pl. 10.00

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupā
„Zvaniņi”

1. jūnijā pl. 18.00

Augstkalnes vidusskolas 12. klases izlaidumā

14. jūnijā pl. 17.30

Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases
izlaidumā

15. jūnijā pl. 18.00

Augstkalnes vidusskolas 9. klases izlaidumā

SPORTA KALENDĀRS

3., 10. un 17. maijā. pl. 17.00-18.00

Tērvetes novada sporta hallē
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem
vecākiem par 54gadiem

8. un 15. maijā pl. 17.00.-18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem
vecākiem par 54gadiem
28. maijā

Augstkalnes vidusskolā
KUSTINĀCIJAS pasākums skolu jauniešiem –
sporta spēles ar tūrisma elementu izpildes
uzdevumiem.
Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja

“Gadu sagšu uzsegusi
Sagaida mūs vecā pils...”
/M. Kurčanova/

8. jūnijā
Augstka lnes vidussko las
65 gadu jubi ljeas

19.00 – 21.00 Izzinoša gaisa balona demonstrācija.
Labvēlīgos laika apstākļos bērniem - pacelšanās
gaisa balonā ( pacelšanās notiek atsaitē).
22.00 – 2.00 Brīvdabas sezonas atklāšanas
ZAĻUMBALLE
ar mūzikas grupu “Tequila Band”. Ieejas maksa
EUR 4,-

8. jūnijā

Augstkalnes vidusskolas 65 gadu jubilejas
salidojums
14.00 svecīšu aizdegšana Sila kapos,
15.00 piemiņas brīdis Gaiļu kapos plkst. direktoru, skolotāju, skolas darbinieku un
absolventu piemiņai,
17.00 svinīgais pasākums skolā,
19.00 aizlūgums Augstkalnes-Mežmuižas ev. lut.
baznīcā,
20.00 svētku balle.
Līdzi ņemam atmiņas, labu noskaņojumu un
groziņu. Vakara gaitā būs iespēja fotografēties un
iegādāties fotogrāfijas. Dalības maksa 5 eiro.
Reģistrēšanās pa tālruni 63729459, 28810599 vai
26473531
Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu
organizatore

