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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti 

2019.gada 25.maijā notika kārtējās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, kurās  Latvijas pārstāvībai 
Eiropas Parlamentā bija  jāievēl  astoņi deputāti. 
Šajās vēlēšanās Latvija bija viens vēlēšanu apgabals.

Tērvetes novadā Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
piedalījās  772 jeb 30,18 %  balsstiesīgo pilsoņu 
(valstī – 33,5%). 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā piedalījās 
16 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu 
saraksti, kuros kopā bija iekļauti 246 deputātu 
kandidāti.

Deputātu vietas  Eiropas Parlamentā  ieguva 
pieci deputātu kandidātu saraksti: “Jaunā 
VIENOTĪBA” – 124193 jeb 26,24 % balsu un divas 
vietas, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 
82604 jeb 17,45 % balsu un divas deputāta 
vietas,   Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 77591 jeb 16,4 
% balsu un divas deputāta vietas, Attīstībai/Par! – 
58763 jeb 12,42 % balsu un vienu deputāta vietu, 
“Latvijas Krievu savienība” – 29546 jeb 6,24 % 
balsu un vienu deputāta vietu.

Eiropas Parlamentā  no Latvijas tika  ievēlēti 
šādi deputāti: Valdis Dombrovskis, Sandra 
Kalniete no “Jaunās VIENOTĪBAS” deputātu 
kandidātu saraksta, Nils Ušakovs un Andris 
Ameriks no “Saskaņas” sociāldemokrātiskās 
partijas, Roberts Zīle un Dace  Melbārde no 
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK, Ivars  Ijabs no Attīstībai/Par! 
un Tatjana Ždanoka no “Latvijas Krievu 
savienības” deputātu kandidātu saraksta.

TĒRVETES  NOVADS

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes Procenti*

1. “Latvijas Krievu 
savienība” 3 0,39%

2. “Latviešu Nacionālisti” 9 1,17%

3. Latvijas Reģionu 
Apvienība 47 6,09%

4. Zaļo un Zemnieku 
savienība 51 6,61%

5. Politiskā partija “KPV 
LV” 14 1,81%

6. “PROGRESĪVIE” 11 1,42%
7. Jaunā Saskaņa 7 0,91%

8. Jaunā konservatīvā 
partija 50 6,48%

9. Attīstībai/Par! 128 16,58%

10.
“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā 
partija

26 3,37%

11.

Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”

134 17,36%

12. Rīcības partija 0 0,00%
13. Atmoda 3 0,39%
14. “Centra partija” 12 1,55%

15.
Latvijas 
Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija

6 0,78%

16. Jaunā VIENOTĪBA 266 34,46%

Vairāk informāciju par Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā www.cvk.lv   

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vācere.

Satikšanās 50. deju vasarā 
18. maijā Tērvetes estrādē tika izdejota 

Tērvetes novada kultūras nama jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Avots” 50. jubileja. 
Koncertā “Viņi dejoja 50 vasaras” kopējā deju 
virknē savijās stāsts par kolektīva pirmssākumiem 
līdz šodienai. Tā bija atkalsatikšanās dejā. 

Gatavojoties jubilejai, uz kopējiem mēģināju-
miem jau kopš agra pavasara bija sarosījušies 
kādreizējie kolektīva dalībnieki. Dejas soļi nevar 
piemirsties, par to pārliecināja enerģiskais 
kādreizējais pirmā Tērvetes ciema jauniešu deju 
kolektīva sastāvs arī koncertā. Kā gan varētu tos 
aizmirst, ja viņiem ir bijusi tāda uzņēmīga vadītāja 
kā Austra Podniece. Viņa ir tā, kas 50 gadus atpakaļ 
aizsāka jaunu lapaspusi Tērvetes kultūras dzīves 
vēsturē, uzņemoties vadīt deju kolektīvu. Gadiem 
ejot, tie sekoja viens pēc otra – gan veco ļaužu, gan 
jauniešu, gan vidējās paaudze deju kolektīvs. 

Šo trīs paaudžu dejotāji jubilejas koncertā arī 
ieskāva Austru Podnieci ar laba vēlējumiem un 
pateicības vārdiem. 

Prieks par atkalsatikšanos pēc vairākiem 
gadiem bija pavisam trim, tieši uz koncertu 
izveidotajiem deju kolektīviem. Pie kolektīva  
vadītājas darba jubilejas sagatvošanas periodā 
ķērās Austra Podniece, vidējās paaudzes deju 
kolektīva dalībniece Linda Kudule un kādreizējā 
jauniešu kolektīva vadītāja Ieva Karele. Tieši 
jubilejas koncertam tika atjaunotas dejas ar Ievas 
Kareles horeogrāfiju. Kādreizējie dejotāji bija arī 
skatītāju rindās. Suminātas tika pirmā veco ļaužu 
deju kolektīva dalībnieces, klātienē Zonne 
Prāmalte un Zenta Miļūna. 

Kopā ar jubilāriem koncertu izdejoja arī 
draugu kolektīvi – Bukaišu pagasta senioru deju 
kolektīvs “Vārpa” un jauniešu un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Čiekurs” no Rīgas. 

Jubileja ir svētki ne tikai dejotājiem. Tie ir 
svētki tērvetnieku tradīcijām, cilvēku vēlmei un 

apņēmībai daudzu gadu garumā kopt dejas soli.  
Ikvienam  deju kolektīva vadītājam, kas  ir ierakstīti 
šajās piecdesmit vasarās – Austrai Podniecei, 
Kārlim Bialkovskim, Mirdzai Drullei, Arnoldam 
Ņeverovskim, Dinai Melderei, Ievai Karelei, Aigai 
Muzikantei, Elīnai Mednei un tagadējām vadītājām 
Montai Bērziņai un Ligitai Urbelei – PALDIES! 
par ieguldīto enerģiju un dejas prieku, stiprinot un 
saglabājot dejas tradīcijas mūsu novadā. Ikvienam 
dejotājam – PALDIES! 

Piecdesmit vasaras “Avots” līkločus metis, 
pieaugot spēkā…Tas vienojis cilvēkus ar dažādiem 
mērķiem, dažādos laika posmos un  dzīves 
periodos… 

“Mīlam deju “Avotā”!”, tā viņi saka šodien. Ja tā 
nebūtu, viņu nebūtu uz estrādes. “Avots” joprojām 
ir ceļā, joprojām dzīvības pilns.   

50. vasaras koncertā ielūkojās Ineta Strazdiņa
 Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore

800. pieturā “Tērvete” svinējām svētkus 
1.jūnija pēcpusdienā Tērvetes estrādē tika 

gaidīti lieli un mazi tērvetnieki, lai, atzīmējot 
starptautisko Bērnu aizsardzības dienu, svinētu 
Ģimeņu svētkus. Visi bija aicināti satikties 800. 
pieturā, jo tieši par to uz pasākuma laiku pārvērtās 
Tērvetes estrāde. Šogad Tērvete svin 800 gadus, 
kopš pirmo reizi tās vārds minēts rakstos, tāpēc 
simboliski arī pieturai tika dots tāds nosaukums. 

Svētkos ieradās animācijas filmu tēli, kas 
iesaistīja bērnus un viņu vecākus rotaļās. Par 
azartisku nodarbi izvērtās ziepju burbuļu laišana, 
jo tajā iesaistījās visa vecuma svētku apmeklētāji. 
Darbojās radošās darbnīcas, kurās tapa papīra 
saktas, gaisa baloni, apzīmētas sejas, veidotas 
balonu figūras un zīmējumi ar hennu. Neizpalika 
svētkos arī sportiskais azarts. Tika noteikta arī 
svētku Stiprākā ģimene, iegūt šo titulu varēja, visai 
ģimenei kopsummā visilgāk noturoties plankas 
pozīcijā. 

Svētkos saņēmām enerģisku dāvanu no 
Liepājas “Bērnu un jaunatnes centra” Hip-Hop 
deju studijas “Ŗed Lions”, kas viesojās Tērvetē. 
Bērnu ieskautajā estrādē savu māku rādīja ap 70 
studijas bērnu ar saviem vecākiem. Mazajiem 
tērvetniekiem bija iespēja ar deju grupu piedalīties 
arī kopējā priekšnesumā.

Nepārprotami viens no gaidītākajiem  
mirkļiem bija bērnu Putu ballīte. 

Estrāde ar katru mirkli pārvērtās līdz 
nepazīšanai baltā putu mākonī. Bērnu čalas, 

sajūsmas spiedzieni, 
jautrība un diskodejas 
iepriecināja daudzus. 

Svētku noslēgumā 
ikvienam interesentam 
bija iespēja iepazīties 
ar gaisa balona 
lidojumu specifiku.  
Laika apstākļu dēļ 
pacelšanās gaisa 
balonā tika atlikta,  
tomēr ierāpties grozā, 
izzināt gaisa balona 
pilotu gudrības un 
sajusties pilota lomā, 
patstāvīgi izšaujot 
uguns liesmu, varēja 
ikviens.

Vislielākais gandarījums redzēt svētkos bērnus 
kopā ar vecākiem! Smaidi un viņu kopīgās 
nodarbes bija šo svētku krāšņākā rota!   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore

SVINĒSIM SAULGRIEŽU LAIKU KOPĀ!
21. jūnijā 
IZDZIEDI, IZDEJO UN SMELIES VASARAS 
SAULGRIEŽU SPĒKU! 
pl. 14.45 jauktais koris “Tērvete” piedalās LR2 akcijas 
”Garākā līgo dziesma” tiešajā ēterā. 
Ikviens aicināts kļūt par šī dziesmotā mirkļa 
līdzdalībnieku! Gaidīsim pie Annas Brigaderes muzeja 
“Sprīdīši”!
pl. 20.00, Tērvetes estrādē 
“SIRDS JĀŅUGUNIS” 
Līgo svētku ieskaņas koncertu izdejos un izdziedās 
Tērvetes novada k/n pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta 
aicinām doties lāpu gājienā uz Tērvetes pilskalnu, lai  
svinētu vasaras saulgriežus pēc senču tradīcijām, 
izdziedātu saules pavadīšanas dziesmas  kopā ar 
folkloras kopu “Ceļteka”. Saules rietā pilskalnā kursim 
Jāņugunis.

22. jūnijā 
Bukaišu pagasta Melnā stārķa parkā 
(sliktos laika apstākļos Tautas namā) 
Pl. 18:30 Meldru vainadziņu pīšanas meistarklase ar 
Irēnu Pikturnu. Materiāli būs pieejami uz vietas. 
Pl. 20:00 Jestrie danči ar SDK Vārpa 
Pl. 20:15 Aicinām uz tikšanos ar kopienu ‘’Varabunga’’, 
lai vasaras saulstāvju noskaņās piedzīvotu maģisku kopā 
būšanu ar gaismas un auglības iemiesotāju Jāni, caur 
bungu skaņām un uguns rituālu kopīgi pasmeltos un 
vairotu dabas pilnbrieda spēku un saules enerģijas 
maksimumu. 

Kopiena ‘’Varabunga’’ pastāstīs par vasaras saulstāvju 
laiku, Jāņa sagaidīšanu, piedzīvošanu un pavadīšanu. 
Izkustēsimies bungu ritmā, baudīsim kopīgu 
izbungošanu. Izbaudīsim uguns maģisko spēku caur 
uguns rituālu un kopīgu sadziedāšanu.
Pl. 22.30 Balle kopā ar Juri Pavlovu. Lustes līdz 
saullēktam. 
Dalība visos pasākumos bez maksas.

22. jūnijā pl. 19.00
Augstkalnes vidusskolā
Līgo svētku ieskaņai Augstkalnes amatierteātra 
pirmizrāde, B. Jukņēviča “Pilsētnieki”, sadzīviska joku 
luga 2 cēlienos. Ieeja - bez maksas

23. jūnijā pl. 23.00
Tērvetes estrādē
Jāņu nakts BALLE
Par danču lustēm gādās grupa “Deserts”. 
Ieeja - bez maksas.

Informāciju apkopoja Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore 

Ineta Strazdiņa

Iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!

No madarām, vīgriezēm, papardēm
No ozollapām dižām.

No miglas pa smalkai nītij
Un rasas zīlēm kā krellēm.

Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!

/G. Salna/

Lai vasaras Saulgriežu 
laiks ir latviskām 
tradīcijām bagāts! 

Gaišus un skanīgus svētkus!
Tērvetes novada dome



Domes sēde

2019. gada 30. maijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti, kā arī pašvaldības 
darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, 
pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš, 
projektu koordinatore Dace Vācere, sabiedrisko 
attiecību speciāliste Inita Roze un SIA “Rehabilitācijas 
centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds.

Darba kārtība tika apstiprināta ar 17 jautājumiem un  
3 ziņojumiem.

SIA ‘Rehabilitācijas centrs 
“Tērvete”’ valdes priekšsēdētāja 
Valda Grīnvalda ziņojums par 

2018. gadu
�� Galvenie RC “Tērvete”darbības virzieni ir medi-

cīniskā rehabilitācija Dienas stacionāra un 
ambulatorā programmā pulmonoloģisko, neiro-
loģisko saslimšanu pacientiem un pacientiem ar 
kustību-balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā 
rehabilitācija.

�� Pacientu skaitam salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem 
ir tendence pakāpeniski pieaugt. 2018. gadā 
medicīniskajā rehabilitācijā pakalpojumu saņēmis 
1451 pacients, sociālajā rehabilitācijā – 44 pacienti.

�� RC tiek uzņemti pacienti ar elpošanas orgānu 
saslimšanām (t.sk. bronhiālā astma, hronisks 
bronhīts, pneimonijas, u.c.), ar kustību-balsta 
aparāta patoloģiju (t.sk. spondilozes, artrozes, artrīti, 
stājas traucējumi bērniem – skolioze, kifoze, u.c.) un 
ar neiroloģiskām saslimšanām (pēc insulta, ar 
radikulītu, neiropātijām, u.c.).

�� Rehabilitācijas komandā strādā: FRM ārsts, ārsta 
palīgs, ergoterapeits, audiologopēds, medicīnas 
māsas, mākslu terapeiti, uztura speciālisti, psihologs,  
masieris un sociālais darbinieks.

�� Neto apgrozījuma sadalījums 2018.gadā – EUR 1 
058 950 (t.sk. – līgumi ar NVD – EUR 795 466, pašu 
ieņēmumi – EUR 263 484). 

�� Līgumu ar NVD izpildes sadalījums:
 y Dienas stacionārā – EUR 760 228,
 y Ambulatorie pakalpojumi – EUR 31 387,
 y Mājas aprūpe – EUR 3851

�� Pašu ieņēmumu izlietojums 2018. gadā:
 y pacienta iemaksas – EUR 101 127,
 y maksas medicīniskie pakalpojumi – EUR 66 

177,
 y pacientu ēdināšana un izmitināšana – EUR 54 

261,
 y sociālā rehabilitācija – EUR 19 008,
 y telpu īre un ēdināšanas pakalpojumi – EUR 14 

967,
 y pārējie ieņēmumi – EUR 7944

�� Izmaksas 2018. gadā:
 y materiāli un izejvielas – EUR 119 040, t.sk. 

remontmateriāliem – 4091 euro, pārtikas 
precēm – 38 502 euro, medikamentiem – 17 314 
euro, saimniecības precēm – 12 156 euro, 
marķētai d/degvielai – 12 873 euro, malkai/
oglēm – 30 556 euro, degvielai, smērvielām u.c. 
– 3548 euro;

 y personāla izmaksas – EUR 599 131;
 y vērtības samazinājuma korekcijas – EUR 42 

416;
 y pārējās izmaksas – EUR 232 776, t. sk. 

remontdarbiem – 135 576 euro, elektroenerģijai 
– 28 266 euro, transporta izmaksām – 10 430 
euro, sakaru izmaksām -7487 euro, veļas 
mazgāšanai – 4089 euro, med. tehnikas un citas 
aparatūras apkalpošanai – 9165 euro, 
dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļiem – 6747 
euro, apdrošināšanas maksājumiem – 1720 
euro, gada pārskata revīzijas izdevumiem – 
1634 euro, darba aizsardzības pakalpojumiem – 
1741 euro, datu aizsardzības speciālista 
pakalpojumiem – 2965 euro, darbinieku 
apmācībai – 981 euro, komunālās saimniecības 
izdevumiem – 2080 euro, pārējiem darbiem un 
pakalpojumiem – 19895euro.

�� Realizētie projekti 2018. gadā:
• WC telpu atjaunošanas darbi 1. stāvā;
• Bērnu rotaļu telpas elektroapgādes pieslēguma 

izbūve ar sadales pārbūvi;
• Bērnu rotaļu telpas aprīkojums;
• Horizontālā ūdens sildīšanas katla ACV CA 500 

iegāde un uzstādīšana;
• Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas renovācija 
ēkas 0. stāva telpās;

• Galvenā ārsta kabineta remonts un iekārtošana;
• Pacientu istabiņu atjaunošana;
• Iegādāts medicīniskais un saimnieciskais 

aprīkojums
�� Plānotais 2019. gadā:

 y Remonta un pārbūves darbi dežūrmāsas telpā 1. 
stāvā – (izpildīts);

 y 2. stāva triju istabiņu remonts – (izpildīts);
 y Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas renovācija 
ēkas bēniņu telpās;

 y 2. stāva fizioterapijas zāles renovācija ar apkures 
radiatoru un pievadcauruļu nomaiņu un 
elektrotīkla atjaunošanu;

 y Ēkas logu aiļu bojāto pārsedžu un ūdens 
notekcauruļu savienojuma mezglu cokolstāvā 
atjaunošana;

 y Kultūras pieminekļa «Tērvetes sanatorija» ēkas 
tehniskā apsekošana atbilstoši 30.06.2015.MK 
noteikumiem Nr.337 «Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 405-15 «Būvju tehniskā 
apsekošana»;

 y Galvenā korpusa ieejas kāpņu (pretī liftam) 
atjaunošana

 y Medicīniskā aprīkojuma un inventāra 
atjaunošana

Tērvetes novada pašvaldības 
policijas priekšsēdētāja

Jāņa Kozuliņa ziņojums par 
2018. gada darbu

Tērvetes novada pašvaldības policija ir Tērvetes novada 
pašvaldības pakļautības iestāde, kuras pamatuzdevumi 
ir:
�� likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības 

un drošības nodrošināšana;
�� kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada 

domes lēmumi un noteikumi;
�� savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo 

pārkāpumu lietvedību; 
�� sniegt palīdzību valsts policijai jautājumos, kas 

saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības 
apkarošanu;

�� 2018. gadā pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki 
– priekšnieks un vecākais inspektors.

Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.81  km² ar 
3524 iedzīvotājiem, uz vienu amatpersonu – 1762 
iedzīvotāji.

Katrs jaunais mācību gads ikvienā skolā sākas ar 
adaptācijas laiku, kā ietvaros tiek organizētas Drošības 
dienas, kurās skolēni tiek instruēti par drošības 
noteikumiem skolā, uz ceļa, par noteikumiem skolēnu 
autobusos un pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2018./2019. mācību gada drošības dienas gan 
Augstkalnes vidusskolā, gan Annas Brigaderes 
pamatskolā un arī pirmsskolu grupās tika organizētas 
INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta 
“Safe Borderlands”, nr. LLI-302 ietvaros.

2018. gadā par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas 
Republikas administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīti 
19 administratīvie pārkāpuma protokoli, kā arī par 
Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu – 4 
administratīvie pārkāpuma protokoli.

Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma 
sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, izzinot 
īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus 
īpašumus sakopuši, brīdinot gan mutiski, gan rakstiski. 
Par šādu pārkāpumu ir sastādīti 4 administratīvā   
pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes novada saistošajiem 
noteikumiem Nr.18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi Tērvetes novadā”.

2018. gadā saņemti: 42 iedzīvotāju iesniegums un 
sūdzības un 210 izsaukumi uz notikuma vietām. 

Reģistrēti 10 izteikti aizrādījumi par saistošo 
noteikumu un Latvijas Republikas administratīvā 
pārkāpuma kodeksa neievērošanu.

Nogādātas 3 personas, kuras zaudējušas spēju 
patstāvīgi pārvietoties uz medicīnas iestādi vai dzīves 
vietu. Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas 
medicīnisko atskurbtuvi 2018. gadā no Tērvetes novada 
tika nogādātas 2 personas, par sniegto pakalpojumu 
samaksāts 71,30 euro.

Samazinājies ir nepilngadīgo skaits smēķētāju jomā. 
2018. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu 
protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām.

Izmaksas par 2018. gadā dzīvnieku patversmē 
nogādātajiem dzīvniekiem:
�� 2018. gadā par pakalpojumu sniegšanu, nogādājot 

klaiņojošos dzīvniekus uz Saldus dzīvnieku 
patversmi, ir samaksāts 359,22 EUR. Patversmē 
nogādāti 2 suņi;

�� 2018. gadā  noskaidroti un atgriezti īpašniekiem 3 
pazudušie suņi.

Klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) vadītājas Daces 

Vāceres ziņojums
�� Mērķi un uzdevumi: 

• valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk 
klientu dzīvesvietai. Vairāku valsts iestāžu 
apvienošana vienā iestādē veikta ar mērķi 
atvieglot līdzšinējo pakalpojumu saņemšanas 
kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem 
iedzīvotājam. 

• VPVKAC darbojas kā starpnieks starp klientu 
un Valsts iestādēm. 

• Klientu apkalpošanas centrā var saņemt 
konsultācijas par deviņu valsts iestāžu 
(Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu 
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes 
dienesta, Lauku atbalsts dienesta un 
Lauksaimniecības datu centra) 
e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā 
ar datoru, internetu un eID kartes lietošanu.

�� VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju 
skaits 2018. gadā kopā – 918.

Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 164, t.sk.:
�� Valsts ieņēmumu dienests (162):

• Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana – 108
• Iesniegums elektroniskās algas nodokļu 

grāmatiņas saņemšanai – 28
• Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 14
• Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atvieglojumu reģistrēšanai – 12
�� Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (2):

• Iesniegums slimības pabalstam – 1
• Pieteikums transporta izdevumu kompensācijai 

- 1
Sniegto konsultāciju skaits kopā – 754, t.sk.:

• Pašvaldību pakalpojumi – 454
• Valsts ieņēmumu dienests – 176
• Latvija.lv pakalpojumi – 5
• Lauku atbalsta dienests – 5
• Uzņēmumu reģistrs – 10
• Nodarbinātības valsts aģentūra – 1
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 5
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 3
• Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas 

meklēšana internetā, u.c.) – 95

Izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu 

maijā
 7. maijā trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi 

piedalīties cenu aptaujā  “Apsardzes un ugunsdzēsības 
signalizācijas iekārtu apkalpošana un tehniskās 
apsardzes nodrošināšana Tērvetes novada 
pašvaldības objektos”.  Līdz noteiktajam iesniegšanas 
datumam tika saņemts tikai viens piedāvājums no 
SIA “Mega Sargs” par 6311,76 EUR, bez PVN. 
Pakalpojums jānodrošina 12 mēnešu laikā 15 
objektos. Sekojoši ir sagatavots un izsūtīts 
parakstīšanai pakalpojuma līgums sākot ar 1. jūniju. 
 21. maijā  noslēdzās izsludinātā cenu aptauja 

“Kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana ēkā “Zelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”. No diviem 
uzaicinātajiem pretendentiem - SIA “Commodus” 
iesniedza piedāvājumu par 4238,25 EUR, bet  SIA 
“BVT Partneri” par 5404 EUR, bez PVN.
Tādējādi ir noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA 
“Commodus” par darbu izpildi 20 dienu laikā no 
līguma parakstīšanas. Paredzēts uzstādīt četrus 
kondicionierus Sociālā dienesta, Pašvaldības 
policijas, Tērvetes bibliotēkas un otrā stāva gaiteņa 
telpās.
 7. maijā tika izsludināts konkurss “Pārtikas produktu 

iegāde”, kas paredz piegādāt pārtikas produktus 
Tērvetes pašvaldības izglītības iestādēm 12 mēnešu 
periodā. Iepirkums sadalīts 14 iepirkuma daļās. 
Katram pretendentam ir iespēja pieteikties uz vienu 
vai vairākām iepirkuma daļām. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 6. jūnijs.  
 Saskaņā ar noslēgto līgumu par “Tērvetes pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu” maija 
mēnesī ir pabeigts asfalta bedrīšu remonts 
pašvaldības ceļiem ar melno segumu.
 22. maijā būvprojekta izstrādātājs SIA “Vimbas MF”  

iesniedza būvprojektu “Ugunsdzēsēju garāžas 
pārbūve”. Būvdarbu kontroltāme tika iesniegta 3. 
jūnijā.
 7. maijā noslēdzās  cenu aptauja “Elektromontāžas 

darbi TP-5520, 0,4 kV  GLV Z-6 Dāmnieki 
pārvietošana, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”. 
Saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu 
piedāvājumi. SIA “TELMS” piedāvāja veikt izbūvi 
par 9018,57 EUR, SIA “Elektromontāžas serviss” – 
8665,40, bet zemāko pakalpojuma cenu piedāvāja 
SIA “J.E.F.” – 7992,55 EUR, bez PVN. Tādējādi ar AS 
“Sadales tīkls” ir noslēgts pakalpojuma līgums, kas 
deleģē darbu izpildi SIA “J.E.F.”. Gaisvadu līnijas 
pārbūve nepieciešama, lai nodrošinātu projekta 
“Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve “Jaunzelmeņi”” 
realizāciju.
 21. maijā tika izsludināts iepirkums “Pālēnu kapličas 

iekštelpu restaurācijas darbi” LEADER projektu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2  “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta ES 
finansējuma daļa ir 50 000 EUR. Pretendentiem 
piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 6. jūnijam.
 22. maijā noslēdzās iepirkums “PII “Zvaniņi” telpu 

atjaunošanas darbu veikšana”, kas paredz ēkas otrā 
stāva bērnudārza grupiņas telpu remontu. Līdz 
noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 
tika saņemts tikai viens piedāvājums no SIA 
“Skorpions VS” par 30 854,80 EUR, t.sk. PVN. 
Iepirkumu komisija pārbaudot iesniegto 
dokumentāciju, atzina to par atbilstošu iepirkuma 
noteikumiem, tādējādi ir sagatavots un nosūtīts 
parakstīšanai būvdarbu līgums. Darbu izpildes laiks 
-  30. jūlijs.
 25. aprīlī tika saņemti divi piedāvājumi cenu aptaujai 

“Tērvetes viduslaiku pilsdrupu konservācijas 
projekta dokumentācijas izstrāde”. SIA “LDU” 
iesniegtais projektēšanas piedāvājums  8255,35 EUR, 
bet SIA “AB Studio” piedāvāja projektēt par 8217,56 
EUR, bez PVN. Izvērtējot abu pretendentu iesniegto 
dokumentāciju, tika nolemts slēgt līgumu ar SIA “AB 
Studio” par minēto summu.  Līgumā paredzēts 
Tērvetes viduslaiku pilsdrupām veikt arhitektoniski 
māksliniecisko inventarizāciju, izstrādāt tehniskās 
apsekošanas atzinumu un projekta dokumentāciju. 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde šim 
mērķim ir piešķīrusi 7000 EUR finansējumu.
 16. aprīlī SAC “Tērvete” rīkoja cenu aptauju 

“Elektroenerģijas piegāde SAC “Tērvete” 
vajadzībām”, izsūtot uzaicinājumus 13 
pretendentiem. 
2. maijā tika saņemti trīs piedāvājumi no SIA 
“Enefit”, SIA”220 Enerģija” un SIA “Tet”. Iepirkumu 
komisija, izvērtējot šos piedāvājumus, nolēma 
piešķirt līguma slēgšanas tiesības piedāvājumam ar 
viszemāko cenu - SIA “Tet” uz 12 mēnešiem.
 28. maijā būvinženiere Ligita Rubīna iesniedza 

būvprojektu “Ķieģeļu mūra bojāto konstrukciju 
pastiprināšana vai remonts SAC “Tērvete” ēkai 
“Mežmalieši””. Būvprojekts paredz  Būvniecības 
valsts kontroles biroja pārbaudes laikā būtiskāko 
konstatēto defektu novēršanu četrstāvu un divstāvu 
korpusos. Būvprojekta ekspertīze veicama četrstāvu 
korpusam. Par būvniecības darbu veikšanu 
prioritārā kārtā tiks lemts izvērtējot finansiālās 
iespējas.
  Projekta būvdarbu kontroltāme divstāvu korpusam 
ir 55 471 EUR, bet četrstāvu korpusam 122 968 
EUR, t. sk. PVN.
 Laika periodā no 27. maija līdz 30. maijam Tērvetes 

pagasta Sanatorijas ciematā, “Mežmaliešos” un 
Bukaišu pagastā  tika organizētas sapulces 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par ēku 
apsaimniekošanas jautājumiem, apsaimniekošanas 
biedrību veidošanu un citiem iedzīvotājiem 
aktuāliem jautājumiem.
 28. maijā ELFLA Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam, apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.18-06-
AL03-A019.2201-000005 “Rotaļu-atpūtas laukuma 
pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” 
ietvaros tika uzstādīts rotaļu elementu komplekss. 
Darbus veica SIA “MK Dizains”.
 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 

piedziņas komisijas darbu.
Maija mēnesī komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi:

• sakarā ar nepieciešamību izīrēt dzīvokli divām 
personām, kurām jāatstāj pašvaldībai piederoša 
avārijas stāvoklī esoša māja, komisija atcēla 
aprīļa sēdē pieņemto lēmumu par dzīvokļa 
atsavināšanu, to pārdodot izsolē;

• rindas kārtībā personai piešķirts dzīvoklis;
• vienā gadījumā persona atteicās no piedāvātā 

īres dzīvokļa; 
• divas personas uzņemtas dzīvokļu rindā;
• pamatojoties uz iesnieguma pamata, uzdots 

komunālā dienesta vadītājam apsekot un 
novērst bojājumu kanalizācijas trasē.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR CEĻIEM

 Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums – lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi sniegt atļauju un ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē līdz 255 866,95 EUR  apmērā   ELFLA  Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta „Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve” 
īstenošanai, ar aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2019. 
gada 15. decembrim. 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.

 Domes sēdē konceptuāli tika apstiprināta ceļa 
TE-8B Mālzemnieki – Īkšķīši posma ar melno segumu 
pārbūve par ceļa posmu ar grants (šķembu) segumu, 
pasūtot un uzsākot projektēšanas darbu izpildi. 
Vienlaikus tika lemts – Mainīt pašvaldības ceļa TE-8B 
Mālzemnieki – Īkšķīši tehniskos parametrus, veicot 
posma ar melno segumu klasifikācijas maiņu uz segumu 
– grants (šķembu) segums, uzdodot Tērvetes novada 
pašvaldības izpilddirektoram M.  Berlandam sagatavot 
un iesniegt valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi” 
iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldības ceļu un ielu 
reģistrā atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.

 Tērvetes novada dome, izskatot Augstkalnes – 
Mežmuižas ev. lut. draudzes iesniegumu, pieņēma 
lēmumu  - Daļēji izbeigt un dzēst no Nekustamā īpašuma 
kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas ceļa 
servitūtu nekustamajā īpašumā „Šalkas”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, kas nodibināts zemes vienībā 
„Šalkas”, Augstkalnes pagasts, un apgrūtinājumu plānā 
atzīmēts ar kodu un ierakstu: „7315030100 – ceļa 
servitūta teritorija  - 0,18 ha”, izbeidzot un dzēšot to 
neizmantotajā daļā - servitūta ceļa atzara pa kreisi 
teritorijā.

PAR PROJEKTIEM 
Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – 

Tērvetes novadam” ietvaros finansiāli ir atbalstījusi 
iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas 
komisijas ieteikumu ar kopējo Tērvetes novada 
pašvaldības finansējumu EUR 4580,43:

1. Biedrība “Tērvetes handbola, florbola sporta 
klubs” – “Augstkalnes parka labiekārtošana” (koka soli un 
atkritumu urnas Augstkalnes parkā) (994,00 EUR);

2. Biedrība “Labrenči” – “Kārtējais solis “Labrenču” 
vides veidošanā” (grants/šķembu seguma ieklāšana 
vieglo automašīnu stāvvietu labiekārtošanai pie 
daudzdzīvokļu mājas “ Labrenči”) (967,43 EUR);



Domes sēde

Izglītība

3. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa  Kroņaucē – „Esam 
draugi!” (bērnu līdzsvara šūpoles Kroņauces ciemā) 
(774,40 EUR);

4. Biedrība „Skaties tālāk” – „Bukaišu pagasta vides 
labiekārtošana” (puķu kastes/piramīdas Bukaišu ciema 
centrā)   (1000,00 EUR);

5. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – 
“Reklāmas nodrošināšana pasākumiem novadā” 
(reklāmas stends un koka galdi) (845,00 EUR).

Dome lēma piedalīties kā sadarbības partnerim 
Zemgales plānošanas reģiona sagatavotajā projektā 
“Veselīga dzīvesveida veicināšana, sociālās un 
medicīniskās rehabilitācijas programmas vecāka 
gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanai 
partnerreģionos”/“Veselības stāsti” un projekta 
apstiprināšanas gadījumā pašvaldības līdzfinansējumu 
10 934,36  EUR  apmērā nodrošināt no Tērvetes novada 
domes budžeta un budžetā plānotajiem līdzekļiem  SAC 
„Tērvete”.

PAR FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 

2018. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc 
naudas plūsmas principa un noteica, ka ar Tērvetes  
novada pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta 
izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Tērvetes  
novada pašvaldības Grāmatvedības  nodaļā.

PAR NOKAVĒTO NĪN MAKSĀJUMU PIEDZIŅU  
Ņemot vērā to, ka persona nav savlaicīgi veikusi NĪN 

maksājumus par nekustamo īpašumu, ir uzsākts 
nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par 
nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda 
kārtībā. 2019. gada 08. aprīlī persona tika brīdināta par 
nokavētā nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā, 
bet NĪN parāds nav nomaksāts.

2019. gada 09. maijā kopējais NĪN parāds par 
nekustamo īpašumu sastādīja 9319,99 EUR, t.sk. 
pamatparāds par zemi 7951,93 EUR, nokavējuma nauda 
par zemi 1405,94 EUR. 

Domes sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums – 
Piedzīt no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu 9357,87 EUR apmērā. Parādu 
piedzīt: norakstot līdzekļus no personas kontiem 
kredītiestādēs, veicot ieturējumus no personai   
pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 
vēršot piedziņu uz personas mantu (kustamo un 
nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas pie 
trešajām personām).

PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS UN 
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS APMĒRA 
APSTIPRINĀŠANU

Izskatot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 
Māra Berlanda iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Upmaļi”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, dzīvokļu īpašnieku 2019. gada 
25. februāra kopsapulces lēmumu, kurā visu 5 dzīvokļu 
īpašnieki, jeb 100 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita 
nolēma ierosināt ēkas apsaimniekotāju – Tērvetes novada 

domi, noteikt augstāku apsaimniekošanas un 
pārvaldīšanas maksu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, 
Dome pieņēma lēmumu – Ar 2019. gada 1. jūniju noteikt 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Upmaļi”, Bukaišu 
pagasts, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu 0,16 
EUR apmērā par 1 kvadrātmetru.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 Zemes vienībai “Rožkalni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus un tiem piekrītošās platības sakarā ar jaunu 
zemes vienības daļas izveidošanu.

 Deputāti pieņēma lēmumu – atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Dzērves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, visu zemes vienību 19,9 ha platībā. No nekustamā 
īpašuma „Dzērves”, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukumu – „Dzērvītes”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, un visā tās platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.          

 Dome lēma atdalīt no pašvaldībai piekritīgā 
nekustamā īpašuma ”Pūliņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, visu zemes vienību 0,4 ha platībā un atdalāmajai 
zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – „Pūlīši”, 
Tērvetes pagasts, visā tās platībā nosakot nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.          

 Dome lēma slēgt zemes nomas līgumu par 
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās 

zemes vienības daļas “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 0,05 ha platībā, nomu, 
nosakot zemes izmantošanas mērķi – personiskās 
palīgsaimniecības vajadzībām ar nomas līguma termiņu 
uz 5 gadiem.

 Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 
17, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
pārdodot to par cenu 2600,00 EUR un dzīvokļa īpašumu  
Nr. 9, “Sanatorija 8”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to par cenu 3700 EUR.

 Ģimenes ārstei ēkā ”Jauntērvetes”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, tika iznomātas tur atrodošās 
telpas 117,9 m2 platībā ar izmantošanas mērķi – ģimenes 
ārsta prakses vietas uzturēšana, nosakot nomas termiņu 
līdz 2019. gada 31. decembrim.

PAR DALĪBAS MAKSU SACENSĪBĀS
Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 

22. februāra nolikumu “Tērvetes novada individuālo 
sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta 
nolikums” Dome lēma apmaksāt dalības maksu 15.00 
EUR apmērā personai par dalību 2019. gada 26. maijā 
Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības 
organizētajās sacensībās orientēšanās apvidū.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Tērvetes novada izglītības iestāžu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2018./2019. m.g.
AUGSTKALNES VIDUSSKOLA

Skolēnu sasniegumi Latvijas un reģiona mēroga olimpiādēs
Skolēns Olimpiāde Vieta Skolotājs

Kristers Jankevičs Ventspils pilsētas atklātā grafikas (rasēšana) 
olimpiāde 2. Jānis Kalniņš

Kristers Jankevičs
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 20. 
atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Atzinība Jānis KalniņšMāris Kuplais

Danils Maksimovs*
Daniels Arnolds Kokins Jelgavas Valsts ģimnāzijas atklātā olimpiāde 

angļu valodā Atzinība Nadeem Zia
Niklāvs Freimanis

*Iegūtas tiesības iestāties RMMT Koka mākslas un metālmākslas nodaļā bez iestājpārbaudījumiem.

Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Lelde Krūmiņa 12.
Latvijas un pasaules vēsture 1. Inese Blūma
Latviešu valoda un literatūra 3. Aija Klūga

Endijs Andersons 12. Filozofija 1. Inese Blūma
Kristers Jankevičs 8. Mājturība un tehnoloģija 1. Jānis Kalniņš

Madara Bružus 6.
Vizuālā māksla 1. Laima Misule

Mājturība un tehnoloģija 2. Laima Misule
Samanta Anna Labalaika 11. Vizuālā māksla 1. Laima Misule
Beatrise Lība Šalna 8. Latviešu valoda un literatūra 2. Aija Klūga
Valdemārs Lācis 8. Mājturība un tehnoloģija 2. Jānis Kalniņš
Māris Kuplais 7. Mājturība un tehnoloģija 2. Jānis Kalniņš

Nora Marta Izaka 8.
Latviešu valoda un literatūra 3. Aija Klūga

Angļu valoda 3. Nadeem Zia
Niklāvs Freimanis 10. Angļu valoda 3. Nadeem Zia
Gundars Jekševics 6. Angļu valoda 3. Ludmila Štāle

Danils Maksimovs 9.
Bioloģija 3. Marija Pelnika

Mājturība un tehnoloģijas 3. Jānis Kalniņš
Kristīne Bērzone 7. Mājturība un tehnoloģijas 3. Laima Misule
Laura Skustā 9. Mājturība un tehnoloģijas 3. Laima Misule
Artis Rūdolfs Voitehovičs 2. Sākumskolas 3. Sandra Ramanauska
Iļja Samofalovs 2. Sākumskolas 3. Sandra Ramanauska
Maija Santa Skalbiņa 11. ZPD 3. Inese Blūma
Nameda Vilciņa 9. Bioloģija Atzin. Marija Pelnika

Nikola Ruva 9.
Bioloģija Atzin. Marija Pelnika

Vizuālā māksla Atzin. Laima Misule

Kristiāna Līva Lāce 6.
Mājturība un tehnoloģijas Atzin. Laima Misule

Vizuālā māksla Atzin. Laima Misule
Endijs Šnepsts 6. Mājturība un tehnoloģijas Atzin. Jānis Kalniņš
Amanda Andersone 3. Sākumskolas Atzin. Dace Briedīte

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLA
Skolēnu sasniegumi Latvijas un reģiona mēroga olimpiādēs

Skolēns Olimpiāde Vieta Skolotājs

Kristaps Elvis Kļaviņš*

Ventspils pilsētas atklātā grafikas (rasēšana) 
olimpiāde 3

Jānis Kalniņš
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 20. atklātā 

mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Atzinība

*Iegūtas tiesības iestāties RMMT Koka mākslas un metālmākslas nodaļā bez iestājpārbaudījumiem.

Skolēnu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes starpnovadu olimpiādēs
Skolēns Klase Olimpiāde Vieta Skolotājs

Annija Arta Ingevica 7. Latviešu valoda 1. Gita Čigāne

Guntis Krastiņš 6.
Angļu valoda 1. Evita Deičmane
Informātika 2. Daila Bērziņa

Alise Janvāre 5. Vizuālā māksla 2. Sandra Geislere

Aleksis Vilciņš 8. Krievu valoda 2. Svetlana Kursina
Amanda Štrausa 7. Latviešu valoda 3. Gita Čigāne
Kristaps Elvis Kļaviņš 9. Vizuālā māksla 3. Jānis Kalniņš

Poļina Žandarova 8. Matemātika Atzinība Daila Bērziņa
Modris Edgars Šimkūns 6. Mājturība un tehnoloģijas Atzinība Jānis Kalniņš
Kristaps Mierlauks 9. Vēsture Atzinība Sigita Kļaviņa
Linards Štrauss 4. Sākumskolas Atzinība Renāte Kauņecka

Visi iepriekš minētie skolēni un skolotāji par radošu pieeju mācību procesam un veiksmīgu sagatavošanos mācību 
priekšmetu olimpiādēm tika sumināti un saņēma Tērvetes novada domes pateicības un naudas balvas, ko paredz 
Domē apstiprinātais normatīvais dokuments „Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu un 
apbalvošanas kārtība”. Savukārt visiem olimpiāžu uzvarētājiem bija iespēja 2. maijā baudīt vēl vienu pašvaldības 
dāvanu – Ekskursiju uz Bauskas pili, lauku sētu un mašīnmuzeju “Miķeļi”, kā arī piedalīties meistarklasē “Laima 
Ceramics”.

Īpaši tika sumināti starpnovadu olimpiāžu 1. vietu ieguvēji mācību priekšmetu olimpiādēs
Š.g. 8. maijā LVM dabas parkā Tērvetē notika, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāju salidojums. Pasākumā tikās skolēni, kas 
starpnovadu, Zemgales reģiona un Valsts mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs 2018./2019. m. g. bija ieguvuši 
godpilnās 1. vietas, un pedagogi, kas skolēniem 
palīdzējuši sagatavoties olimpiādēm. 

Tērvetes novads no sirds lepojas ar saviem jauniešiem 
un viņu pedagogiem!

Visus klātesošos sveica sadarbības novadu vadītāji – 
Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, Dobeles 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis 
Safranovičs un Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 
vietniece Madara Darguža.   

Materiālu apkopoja Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Ar gandarījumu par sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā
Skolēni, kas saņēmuši Tērvetes novada domes 

Skolēna goda medaļu par augstāko vidējo 
vērtējums mācību gada noslēgumā

AUGSTKALNES VIDUSSKOLĀ
Pamatskolas posmā

5. klases skolniece Ieva Kuplā – vid. vērtējums – 9,28
5. klases skolniece Agate Misule – vid. vērtējums – 9,27

8. klases skolniece Nora Marta Izaka – vid. vērtējums – 9,25

Vidusskolas posmā
12. klases absolvente Lelde Krūmiņa –  

vid. vērtējums – 8,93
12. klases absolvents Endijs Andersons –  

vid. vērtējums – 8,85
11. klases skolniece Samanta Anna Labalaika – 

vid. vērtējums – 8,29

Skolēni ar augstiem mācību sasniegumiem:
6. klases skolniece Madara Bružus (vid. vērt. 9,21)

8. klases skolniece Beatrise Lība Šalna (vid. vērt. 9,19)
6. klases skolniece Kristiāna Līva Lāce (vid.vērt. 9,07)

Pēc vidējo vērtējumu sasniegumiem 
sākumskolas skolēni saņēma: 

Zelta liecības: 
2.klase – Artis Rūdolfs Voitehovičs (vid. 10) un 

Iļja Samofalovs (vid. 9,5).
 

Sudraba liecības: 
2. klase – Baiba Tirzīte (vid. 8,5),  

Gatis Butkus (vid. 8,5) un  
Aleksandra Ģērmane (vid. 8,5)

3.klase – Amanda Andersone (vid. 8,67)

Bronzas liecības: 
2. klase – Atis Čižauskais (vid. 7,5),  

Kristiāna Eva Jekševica (vid. 7,5)

3. klase – Regnārs Kokins (vid. 8),  
Ilze Magdalēna Mačevska (vid.8),  

Viktorija Štāle (vid. 8,33)

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLĀ
Pamatskolas posmā

5. klases skolniece Alise Janvāre – vid.v ērtējums 9
9. klases absolvents Kristaps Mierlauks –  

vid. vērtējums 8,75
9. klases absolvente Daniela Kalniņa un Alīna 

Pčolka – vid. vērtējums 8,38 

Zelta liecības saņēma:
2. klase – Laura Pļenkova (vid. 9,5) un  

Evelīna Strazdiņa (vid. 9)
5. klase – Alise Janvāre 

Sudraba liecības (vidējais vērtējums ir 8 balles 
un vairāk) saņēma:

4.klase  – Beatrise Panova (vid. 8,4),  
Kristers Sprincis (vid. 8,3), Linards Štrauss (vid. 8,3),  
Ance Lagzdiņa (vid. 8,2), Elīna Redisone (vid. 8)

5. klase – Ralfs Emīls Skadiņš (vid. 8,82),  
Šarlote Elizabete Laizāne (vid. 8,36)
6. klase – Guntis Krastiņš (vid. 8,57)

7. klase – Anna Arta Ingevica (vid. 8,33), 
Niks Kaufmanis (vid. 8,13)

9. klase – Kristaps Mierlauks, Daniela Kalniņa, 
Alīna Pčolka, Kristaps Elvis Kļaviņš (vid. 8,31), 

Arkādijs Juhņevičs (vid. 8,13).

PALDIES skolu jauniešiem un viņu vecākiem par 
atbildīgu un ieinteresētu ieguldījumu izglītošanās 

procesā!  

Sadarbībā ar skolu direktoriem vidējie vērtējumi 
apkopoti pēc izglītības iestāžu 

e-klases datiem



KULTŪRAS AFIŠA
Par pasākumiem jūnijā lasiet izdevuma 
“Laikam līdzi” 1. lpp.

Īsumā par gaidāmajiem pasākumiem šajā 
vasarā…
�� 27. jūlijā BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI 
�� 3. augustā  AUGSTKALNES PAGASTA 

SPORTA SVĒTKI  
�� 10.,11. augustā ZEMGAĻU SVĒTKI 
�� Šogad akcijai “Baltijas ceļš”- 30! Atzīmējot šo 

gadskārtu, 24. augustā turpināsim pagājušajā 
gadā aizsākto tradīciju – būt vienotiem 
pasākumā “IZSKRIEN TĒRVETES 
NOVADU”. Šogad  piedāvāsim izbraukt, 
iznūjot, izskriet un izsoļot Tērvetes pagastu. 

Tērvetes novada kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Amatiermākslas 
kolektīvu sezona aktīvi turpinās

Arī vasaras mēnešos nenorimst novada  amatiermākslas 
kolektīvu darbība. Turpinās mēģinājumi, kuros norit 
gatavošanās dažāda mēroga pasākumiem. 
�� 29. jūnijā jauktais koris “Tērvete” piedalās Kurzemes 

Dziesmu svētkos Liepājā.
�� No 27. jūnija – 2. jūlijam VPDK “Avots” piedalās Latvijas 

republikas vēstniecības Slovākijā rīkotajā vairāku dienu 
programmā, kas veltīta Latvijas simtgadei.

�� No 9.–16. jūlijam Bukaišu pagasta senioru deju kolektīvs 
“Vārpa” piedalās folkloras festivālā Vācijas pilsētā 
Sussenā.

�� No 19.–21. jūlijam Tērvetes novada amatierteātris “Trīne” 
piedalās XIV Latvijas amatierteātru salidojumā, kas 
šogad norisināsies Alūksnē. Salidojuma dalībniekiem 
tērvetnieki izrādīs Elīnas Zālītes lugu “Rudens rozes”.

Tērvetes novada kultūras nama kultūras pasākumu 
organizatore Ineta Strazdiņa

Draudzība joprojām uzticīga
No 9. maija līdz 11. maijam desmit Annas Brigaderes pamatskolas skolēni un četri skolotāji viesojās  Lasilas skolā, 

Rakveres novadā, Rietumviru apriņķī, Igaunijā, lai piedalītos ikgadējā skolu sadraudzības pasākumā. Mūsu skolas 
skolēniem tā bija lieliska iespēja iepazīties ar Lasilas skolu, tās vēsturi, pirmsskolas grupām un sākumskolas klasēm un  
kopā ar Lasilas skolas skolēniem piedalīties radošajās darbnīcās. Skolotāji savukārt varēja dalīties pieredzē, pārspriest 
Igaunijas un Latvijas izglītības sistēmām aktuālus jautājumus un iepazīties ar skolas pedagoģiskā darba specifiku.

Apmeklējot Rakveres novada pašvaldību, mums bija 
iespēja iepazīties ar orģinālu arhitektūras objektu Rakveres 
novada pašvaldības ēku, kuru mums laipni izrādīja un par 
novadu pastāstīja domes priekšsēdētājs Maido Nõlvak.

Skolēniem interesanta bija ekskursija uz  Ziemeļ-
igaunijas ievērojamāko dabas objektu Valastes ūdens-
kritumu un kādreiz slēgto pilsētu Silame, kā arī  Policijas 
muzeju Rakverē. Noslēgumā viesojāmies Rakveres 
cietoksnī.  

Aldis Tisenkopfs,
Annas Brigaderes pamatskolas direktors

Jūlijs- Tērvetes novada 
svētku mēnesis!

Esam  ceļā uz Tērvetes novada svētkiem.  
To ietvaros 13., 14. jūlijā tiekamies novada Sporta svētkos. 
18. jūlijā Augstkalnē Mežmuižas pils terasē gaidīsim uz brīvdabas izrādi, Tērvetes novada kultūras 

nama amatierteātra “Trīne” Elīnas Zālītes lugas “Rudens rozes” iestudējumu. 
Turpinot tradīcijas, 19. jūlijā tiekamies novada svētku atklāšanas koncertā Mežmuižas pils terasē, 

kur izskanēs koncertprogramma “Putni un ziedi latviešu mūzikas dārzā”. 
20. jūlijā Tērvetes estrādē programma maziem un lieliem, vakara lielkoncerta viesi - rokgrupas 

“Menuets” un “Dzelzs vilks”.
Aicinām arī šogad atsaukties aicinājumam novada iestāžu, organizāciju, amatiermākslas un citu 

kolektīvu pārstāvjus, kā arī ikvienu novada iedzīvotāju kļūt par SVĒTKU GĀJIENA dalībnieku.
Mājražotājiem un amatniekiem pieteikšanās tirdziņam pa tel. 26352751 (Monta Mantrova).
Pilna svētku programma tiks publicēta jūlija izdevumā “Laikam līdzi”, novada mājas lapā un 

informācijas stendos.  
Svētku organizatori

Sagaidot Tērvetes skolas ēkas 150 gadu jubileju,
š.g. 6.jūlijā aicinām

bijušos skolotājus, absolventus, tehniskos darbiniekus 
uz atkalredzēšanos skolas gadu atmiņu sa lidojumā.

Tikšanās vieta - Tērvetes skola
no pl. 15:00 reģistrācija, iepazīšanās ar Tērvetes 
novadpētniecības materiāliem, pastaiga pa 
skolasdienu takām

pl. 18:00 svinīgais pasākums un “Atmiņu balle” 
skolas pagalmā 
Lietus laikā pasākums notiks skolas ēkas zālē.
Našķi līdzi paņemtajos groziņos. 
Dalības maksa 5,00 euro   

Dome informē

Pie daudzdzīvokļu mājas „Labrenči” 
atklāts bērnu rotaļu-atpūtas laukums

1.jūnijā – Bērnu aizsardzības dienā pie daudzdzīvokļu 
mājas “Labrenči” tika atklāts rotaļu – atpūtas laukums. 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika savā 
uzrunā apsveica klātesošos bērnus svētkos un aicināja 
jauno rotaļu-atpūtas laukumu saudzēt un ievērot rotaļu 
laukuma noteikumus. 

Tērvetes novada domes projekta „Rotaļu-atpūtas 
laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas 
«Labrenči»” Nr. 18-06-AL03-A019.2201-000005 ietvaros 
tika uzstādīti bērnu rotaļu-atpūtas laukuma elementi.

Izstrādājot projekta pieteikumu, tika ņemts vērā arī 
iedzīvotāju viedoklis. Rotaļu laukumā uzstādīts: atsperu 
šūpoles, līdzsvara šūpoles, rotaļu laukuma komplekss 
lielākiem bērniem (ar alpīnisma sienu, virvju tiltu, slīpo 
virvju plakni, nošļūcamo stieni un slidkalniņu), rotaļu 
laukuma komplekss mazākiem bērniem (ar slīpo 
rāpšanās virsmu, slidkalniņu, skaitīkļiem), viens soliņš ar 
atzveltni un atkritumu urna.

Rotaļu laukuma elementus uzstādīja SIA „MK 
Dizains”.

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  11 926,34, t.sk. Tērvetes novada 
domes līdzfinansējums EUR 1 192,63.  

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada domes 
projektu koordinatore Dace Vācere

Tērvetes ugunsdzēsēji sagaida jaunu
automašīnu

Š.g. 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsējiem 
piepildījās sen lolots sapnis – projekta “Safe borderlands” 
ietvaros ir iegādāta jauna ugunsdzēsēju automašīna.

Ugunsdzēsēju automašīna KAMAZ 3 ir ražota 
Viļņā, Lietuvas Republika, SIA jeb UAB “ISKADA”.  
Transportlīdzeklis ir ražots uz KAMAZ šasijas bāzes ar 
EURO 6 dzinēju.

Transportlīdzekļa izmaksas sastāda 129 800 euro bez 
PVN.

2019. gada 12. aprīlī LR Iekšlietu ministrija ar 

rīkojumu automašīnai ir piešķīrusi operatīvā 
transportlīdzekļa statusu.

Latvijā šāds operatīvais transportlīdzeklis ir pirmais 
un vienīgais, savukārt Polijā pa ceļiem tādas traucas jau 
24 automašīnas. 

Mūsu ugunsdzēsējiem šobrīd vēl priekšā ir nopietns 
darbs - jāpierod pie jaunā transportlīdzekļa aprīkojuma, 
kas notiks jau tuvākajā laikā plānotajās mācībās.

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 Plāno šanas 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.  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informē Valsts vides dienests par šķidruma 
izliešanu Tērvetes novada teritorijā

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides 
pārvalde 2019. gada maijā saņēma vairākas sūdzības par 
nezināma ķīmiska šķidruma izliešanu gar autoceļiem un 
tiem pieguļošajās teritorijās, kas ir radījis vides 
piesārņojumu.

Veicot saņemtās informācijas pārbaudi, 
ir konstatēts, 

ka minētais šķidrums izliets vairākās vietās, tai 
skaitā Tērvetes novada Augstkalnes pagastā 

autoceļa Tērvete – Vilce posmā pirms robežas ar 
Jelgavas novadu.

Valsts vides dienests turpina noteikt izlietā šķidruma 
bīstamības pakāpi un lūdz pievērst pastiprinātu 
uzmanību situācijas attīstībai šķidruma izliešanas vietā 
Augstkalnes pagastā. Par notikušo Valsts policijā ir 
uzsākts kriminālprocess.

Ja kādam no iedzīvotājiem ir informācija, kas varētu 
būt noderīga minētās lietas apstākļu noskaidrošanā un 
turpmākas vides piesārņošanas novēršanā, lūdzam par to 
sniegt informāciju Valsts vides dienesta Jelgavas 
reģionālajai vides pārvaldei vai Tērvetes novada 
pašvaldībai.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Par drošību vasaras brīvlaikā
Vasaras brīvlaiks ir arī laiks, kad diemžēl daudz 

vairāk notiek nelaimes gadījumu, kuros iesaistīti arī 
bērni. Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un 
aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, aicinām vecākus 
pārrunāt ar saviem bērniem drošības pamatprincipus:
Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens..
Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un kad jāzvana uz 112..
Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās 
bez pieaugušo klātbūtnes..
Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties 
un uz cik ilgu laiku..
Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām 
un būvlaukumiem..
Kāpēc jāievēro elektrodrošība, atrodoties ārpus 
mājas..

ATGĀDINĀM: 
 � Vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu, par 

pienākuma nepildīšanu vecāku var saukt pie 
atbildības.

 � Bērnu līdz 7 gadu vecumam nevar atstāt vienu bez 
pieaugušo vai 13 gadu vecumu sasniegušas personas 
klātbūtnes.

 � Līdz 16 gadu vecumam bērns bez pieaugušo 
klātbūtnes nakts laikā nedrīkst atrasties publiskās 
vietās.  

Baiba Opmane, 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Karjeras dienas pasākums Tērvetē

Jau pašā rīta agrumā 28. maijā Tērvetes novadā 
skanēja kā bišu dravā. Dobeles un Tērvetes novadu 
izglītības iestāžu 7. klašu audzēkņi, kopskaitā 207 skolēni 
un viņu skolotāji, iepazinās ar dažādo uzņēmējdarbību, 
kāda tik vien Tērvetes novadā tiek veikta. Pasākums 
noritēja projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros, to koordinēja Dobeles novada Izglītības 
pārvalde. 

Sākotnēji jaunieši iepazina uzņēmējus klātienē, 
ierodoties saimniecībās un uzņēmumos. Pēc iepriekš dota 
plāna tādējādi tika iepazīti lauku sētas “Ābelītes” iemītnieki 
un zemnieku saimniecības “Gaidas” plašie augļu koku 
stādījumi. Mazo uzņēmēju Sandras Latišas, SIA 
“A.R.D.Mēnestiņš”, SIA “Viestardi” un SIA “Tērvetes 
maize” ceptuvēs jaunieši cepa maizi, pīrāgus, cepumus un 
dekorēja kūku sava amata pratēju vadībā. SIA “Tērvetes 
tauriņi” tropu mājā bija iespēja uzzināt par neierasto 
uzņēmējdarbības veidu laukiem. Savukārt Bukaišos 

jaunieši iepazina lidotāja un konstruktora Herberta 
Cukura drosmīgo veikumu, pārvarot lielo attālumu 
lidojumā uz Gambiju. Pēcāk tika stādīti augi Bukaišu 
parkā profesionāla dārznieka vadībā. 

Autotransporta uzņēmumā SIA “Sigus B” tika izzināti 
loģistikas noslēpumi. Paralēli veicamiem darbiem uz 
vietas, skolēniem bija jāsagatavo reklāma par iepazīto 
saimniecību vai uzņēmumu. Lūdzot talkā pašus uzņēmējus 
un arī iesaistot tos, jaunieši savai prezentācijai bija 
saplūkuši zāli pļavā, aizņēmušies lielu tauriņu, kravas 
automašīnas lukturi, reklāmas baneri un ābolu vākšanas 
ķengursomu, padarot atraktīvāku savu uzstāšanos. 
Reklāmai labi noderēja pašu ceptās bulciņas un dekorētā 
kūka, kuri, iespējams, vēlāk gardu muti tika notiesāti. Kā 
izrādījās uzstāšanās laikā, reklāmu var arī repot, izstāstot 
stāstu par automašīnas dzīvi, arī smilšu mīklas recepti var 
repa stilā nodziedāt! 

Tā kā laiks bija ierobežots, katrai grupai bija iespēja 
klātienē iepazīt 1 – 2 uzņēmumus. Lai arī pārējās grupas 
uzzinātu to, kas ir redzēts un piedzīvots dienas laikā, 
noslēguma pasākums noritēja Tērvetes kultūras namā. To 
ievadīja Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces 
Reinikas svinīgā uzruna. 

Pēc visu astoņu grupu reklāmām katras skolas 7. klase 
saņēma izzināšanas sertifikātu no Tērvetes novada 
Izglītības darba koordinatores Initas Rozes rokām par 
dažādu profesiju noslēpumu iepazīšanu un izzināšanu.  

Pasākuma organizētāja, Monta Mantrova,
Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

Viesos pie SIA “Sigus B”


