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Vadības ziņojums par 2018. gada pārskatu
Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana
un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota
2002. gada 9. decembrī, apvienojot Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. Tērvetes
novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 8
”Tērvetes pašvaldības nolikums”.
Tērvetes novada domē (turpmāk – Dome) atbilstoši likumam „Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likums” 2017. gadā 15. jūnijā ievēlēti 9 deputāti. Lai
nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem
izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir
izveidojusi 13 komisijas.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada
teritoriālajās vienībās, ir izveidotas šādas iestādes: pašvaldības centrālā administrācija,
četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais dienests, sociālās aprūpes centrs
“Tērvete” un pašvaldības policija. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības
iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija sastāv no 10 struktūrvienībām,
pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu veic izpilddirektors.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles
rajona lauku partnerība” un biedrībā ”Zemgales tūrisma asociācija”.
2018. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja
veikt dažādus remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu
veikta Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas „Zelmeņi”
siltināšanas II kārta, atjaunota garāžu un noliktavas ēka “Jaunzelmeņi, īstenots projekts
„Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā” un projekts „Piebraucamā ceļa
izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam”. Atbilstoši novada attīstības programmā
plānotajam 2018. gadā pie Augstkalnes vidusskolas tika izbūvēts basketbola laukums un
gājēju celiņš. Ar pašvaldības atbalstu projektam “Mēs – Tērvetes novadam” tika realizēti
četri projekti.
Tērvetes novada domes budžetu 2018. gadā nedaudz ietekmēja nepietiekamais
finansējums pašvaldības iestādes SAC “Tērvete” darbībā, īpaši veicamo darbu ēku
tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Pašvaldība 2018. gadā no sava pamatbudžeta kā dotāciju
piešķīra 20 000 eiro SAC ”Tērvete” darbības nodrošināšanai. Finansējums tika plānots ēku
uzturēšanai. Paplašinoties veco ļaužu nodaļai, 2018. gadā finanšu resursu iespēju robežās
SAC ”Tērvete” tika veikti dažādi remontdarbi un iegādāts inventārs.
2018. gada 21. decembrī apstiprināta Tērvetes novada attīstības programma
2018. – 2024. gadam, turpinās darbs pie Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes.
Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas – darbošanos biedrībās, atbalsta
projektu īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu.
Domes priekšsēdētāja

Dace Reinika
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese

Tērvetes novada dome
Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, LV-3730
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un LV90001465562,
datums
2003. gada 03. janvārī
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un LV90001465562,
datums
2003. gada 03. janvārī
Finanšu gads
01.01.2018. – 31.12.2018.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Dace Reinika
Tērvetes novada domes izpilddirektors
Māris Berlands
Tērvetes novada karte
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums
Novada izveidošana un teritorija
Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties Tērvetes,
Augstkalnes un Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha,
no kuriem 9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta
teritorija un 6665,4 ha ir Bukaišu pagasta teritorija.
Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes
lietošanas veids ir meži, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie
zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm,
zeme zem ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes
platības.
Ģeogrāfiskais novietojums
Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā.
Tērvetes novads robežojas ar Jelgavas novada Zaļenieku un Vilces pagastiem, Dobeles
novada Krimūnu un Auru pagastiem, Auces novada Bēnes un Ukru pagastiem un Lietuvas
Republiku. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei
ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram Jelgavai - 30 km, līdz republikas galvaspilsētai
Rīgai - 90 km.
Tērvetes novada iedzīvotāji

Uz 2019. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3426
cilvēki, kas ir par 98 mazāk nekā iepriekšējā gadā un turpina norādīt uz pakāpenisku
iedzīvotāju skaita samazinājumu (salīdzinājumam - uz 2018. gada 1. janvāri – 3524, uz
2017. gada 1. janvāri – 3582). Laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
1.janvārim iedzīvotāju skaits samazinājies par 156.
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Tērvetes pagastā uz 01.01.2019. dzīvo 1861 iedzīvotājs, kas ir 54,3 % no kopējā
iedzīvotāju skaita, Augstkalnes pagastā 925, kas ir 27,0 % no kopējā iedzīvotāju skaita, un
Bukaišu pagastā 640, kas ir 18,7 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

2018. gadā dzimuši – 24, miruši 47 iedzīvotāji (salīdzinājumam – 2017. gadā
attiecīgi 27 un 47, 2016. gadā attiecīgi 41 un 57).
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1.2. Pašvaldības pārvaldes struktūra
Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana
un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.
Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie
noteikumi Nr.8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”.
Tērvetes novadam ir sava himna, ģerbonis un karogs. 2013. gada 28. martā
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”.
Tērvetes novada domē atbilstoši likumam “Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likums” 2017. gadā 3. jūnijā ievēlēti 9 deputāti.
Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā
Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Tērvetes novada domē atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likums” 2017. gada 15. jūnijā darbu sāk 9 deputāti. Lai nodrošinātu
savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no deputātiem ievēlējusi
pastāvīgās komitejas.
2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā domē ir pārstāvēta vēlētāju apvienība:
“Mūsu mājas ir te” (8 vietas) un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai" - "Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK" (1 vieta).
Tērvetes novada domes deputāti no 2017. gada 15. jūnija
Dace Reinika
Ieva Krūmiņa
Arvīds Bruss
Linda Karloviča
Ainārs Miķelsons
Dzintra Sirsone
Sandris Laizāns
Indriķis Vēveris
Madara Darguža

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas vietniece
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāts
Tērvetes novada domes deputāte

Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3
pastāvīgās deputātu komitejas:
Tautsaimniecības un attīstības komiteja :
Komitejas priekšsēdētājs - Arvīds Bruss
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks –Indriķis Vēveris
Ainārs Miķelsons
Sandris Laizāns
Finanšu komiteja:
Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika
Visi domes deputāti.
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Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :
Komitejas priekšsēdētāja - Linda Karloviča
Komitejas priekšsēdētājas vietniece- Dzintra Sirsone
Ieva Krūmiņa
Madara Darguža
Tērvetes novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Kopumā
2018. gada laikā notika 20 domes sēdes (tai skaitā 7 ārkārtas sēdes), 32 komiteju sēdes
(19 – Finanšu komitejas, 10 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 3 – Izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdes). 2018. gadā tika pieņemti 12 jauni saistošie
noteikumi, 3 nolikumi un 4 noteikumi, izdarīti gozījumi 16 jau esošajos saistošajos
noteikumos, 4 nolikumos un noteikumos.
Domes izpilddirektora tiešā pakļautībā atrodas Domes iestādes un struktūrvienības.
Atsevišķu Domei nodoto funkciju pildīšanai ir izveidotas komisijas:
 administratīvā komisija;
 administratīvo aktu strīdu komisija;
 iepirkuma komisiju;
 dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
 komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisija;
 inventarizācijas komisija;
 apbalvošanas komisija;
 stādījumu rekonstrukcijas komisija;
 pedagoģiskā komisija;
 būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
uzraudzības komisija;
 medību koordinācijas komisija
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada
teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes:
1. Pašvaldības centrālā administrācija;
2. Augstkalnes vidusskola;
3. Annas Brigaderes pamatskola;
4. Augstkalnes bibliotēka;
5. Bites bibliotēka;
6. Bukaišu bibliotēka;
7. Tērvetes bibliotēka;
8. Tērvetes novada kultūras nams;
9. Tērvetes novada bāriņtiesa;
10. Tērvetes novada sociālais dienests;
11. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”;
12. Tērvetes novada pašvaldības policija.
13. Vēlēšanu komisija
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Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā
sastāv no:
I. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām:
1. Augstkalnes pagasta pārvaldes;
2. Bukaišu pagasta pārvaldes;
3. Grāmatvedības nodaļas;
4. Komunālā dienesta nodaļas;
5. Būvvaldes;
6. Dzimtsarakstu nodaļas;
7. Ugunsdzēsības dienesta;
8. Attīstības nodaļas;
9. Tērvetes pagasta pārvaldes;
10. Sporta nodaļas.
II. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.
Domes administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic izpilddirektors.

Tērvetes novada pašvaldībā 2018. gadā tika nodarbināti 213 darbinieki (185
pastāvīgi strādājošie, 28 īslaicīgi strādājošie*), 141 sieviete jeb 66,2 % un 72 vīrieši jeb
33,8 %.
* noslēgti darba līgumi uz laiku līdz 3 mēnešiem (prombūtnē esošu darbinieku
aizvietošana, gabaldarbs, u.c.)
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No visiem strādājošajiem 55% strādājošo ir vecāki par 50 gadiem, tai skaitā 27 jeb
12,7 % pensijas vecumā un 2 darbinieki ir izdienas pensijā.

26% strādājošajiem ir augstākā izglītība, tai skaitā 10 darbiniekiem - maģistra
grāds, vidējā izglītība 64% strādājošajiem un 10% strādājošajiem ir pamatizglītība*.
*ņemti vērā pastāvīgi strādājošie darbinieki
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete””.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Dobeles
rajona lauku partnerība”, biedrībā ”Zemgales tūrisma asociācija”.
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos, kur
neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastā
darbojas pagastu pārvaldes.
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Tērvetes pagasts
Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā uz 2019. gada 1.
janvāri dzīvo 1861 iedzīvotājs.
Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām
personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto
pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī
jauniešu iniciatīvu centra, floristikas un svešvalodu apguves pulciņu darbības
nodrošināšanai. Tērvetes pagasta pārvaldē darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs. Centrā ir iespēja saņemt pakalpojumus no: Lauku atbalsta dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades, Uzņēmuma
reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes
dienesta un Lauksaimniecības datu centra. Kopš 2016.gada Tērvetes pagasta telpās
darbojas vēlēšanu iecirknis.
Pagasta teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības
grupu "Sprīdītis". Tērvetes pagastā ir divas bibliotēkas - Zelmeņos un Kroņaucē.
Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse.
Tērvetes pagastā saglabājušies daudzi kultūrvēsturiskie mantojumi, ievērojamākie no
tiem-Tērvetes evanģēliski luteriskā baznīca, Pālena kapliča, Tērvetes sanatorijas apbūves
komplekss, Tērvetes dabas parks ar Tērvetes, Zviedru pilskalniem un Klosterkalnu, dabas
liegums „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Sprīdīšu” dendroloģiskais stādījums,
„Vecstēgules” muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta.
Lielākās saimniecības ir A/S „Agrofirma Tērvete”, LKS „Dāmnieki”, z/s „Strazdi”,
z/s “Vecstēguļi”, z/s „Gravenieki”.
Tūrisma attīstībā nozīmīgu ieguldījumu dod A/S „Latvijas valsts meži”. 2018. gadā
turpinājās darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus apskates objektus.
Nozīmīgākie paveiktie darbi 2018. gadā teritorijas apsaimniekošanā:
 Pie pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” izbūvēts piebraucamais ceļš un
autostāvvieta, atjaunots žogs, kā arī izbūvēts betona bruģakmens segums
jaunizbūvētajam grants ceļa Te70 posmam gar pirmsskolas grupas ēku.
 Veikta Tērvetes novada domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes
atjaunošana - ēkas fasādes siltināšana un pandusa izbūve iekļūšanai Sociālā
dienesta, Pašvaldības policijas un Pasta nodaļas telpās, kā arī izbūvēta lietus
ūdens kanalizācijas sistēma un bruģēts celiņš pie ēkas dienvidu fasādes.
 Veikta ēkas „Garāža “Zelmeņi”” atjaunošana. Objektam nomainīts jumta
segums, sakārtota fasāde un nomainīti garāžu vārti.
 Veikts kosmētiskais remonts Tērvetes sporta halles četrās palīgtelpās.
Tērvetes pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta. 2016.gadā veikta Tērvetes kapu
digitalizācija. Turpinās darbs digitalizēto datu precizēšanai. 2018. gadā Tērvetes kapsētā
veikti 36 apbedījumi, tai skaitā tika apbedīta 1 urna. Tērvetes novadā bija deklarēti 23
aizgājēji , citu novadu – 13. Sociālais dienests apbedījis vienu iedzīvotāju. 2018. gadā no
kapličas izvadīti 20 aizgājēji. Apbedījumi pamatā veikti iepriekš izveidotās ģimenes kapu
vietās. No jauna ierādītas 12 vietas (Tērvetes novada iedzīvotājiem – 10, no tām 5
rezervētas).
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 hektāri, pagasta teritorijā uz 2019. gada 1.
janvāri dzīvo 925 iedzīvotāji. Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā
iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos
normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
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Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar
Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš ir Jelgava – Žagare. Attālums līdz
novada domei ir 6 km. Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas
izglītības grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka, luterāņu baznīca, aptieka “Mana aptieka”.
Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse. Ir pieejams zobārsts.
Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta – Gaiļu kapsēta, kurā 2018. gadā veikti
13 apbedījumi.
Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta
zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību.
Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Silāres", ,,Orhidejas", ,,Kvietes", ,,Mežābeles",
,,Ausekļi", “Osīši”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”,
”Priedulāji”, ”Suteņi IV” .
Nozīmīgākie paveiktie darbi 2018. gadā teritorijas apsaimniekošanā un
labiekārtošanā:
 Izbūvēta bruģakmens ietve gar ceļa malu Au1 no valsts ceļa V-1056 līdz
Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas
“Zvaniņi” ieejas vārtu
laukumam.
 Atjaunots bruģa segums taciņai uz Augstkalnes pagasta bibliotēku.
 Uzbūvēts multifunkcionāls sporta laukums pie Augstkalnes vidusskolas
sporta zāles.
2018. gadā Augstkalnes pagastā darbojās vairāki pulciņi – amatierteātris, ritmikavingrošana, sporta pulciņš, angļu valodas pulciņš. Notika dažādi kultūras pasākumi:
amatierteātra izrādes, sporta svētki, Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku pasākumi, 11.
novembra lāpu gājiens un 18. novembra svinīgais pasākums, Mātes diena, dažādi koncerti
un balles.
Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasta platība ir 6665,4 hektāri, kurā uz 2019. gada 1. janvāri dzīvo 640
iedzīvotāji. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa
robežojas ar Lietuvas Republiku. Attālums līdz novada domei ir 14 km. Pagasta centrā
atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu tautas nams.
Veselības aprūpes pakalpojumus Bukaišu pagastā sniedz ģimenes ārsta prakse.
Bukaišu pagasta ievērojamākie kultūrvēsturiskie mantojumi ir Latvijas
Universitātes mecenāta Kristapa Morberga piemiņas vieta „Lielstrikaiši”, piemiņas akmens
Roberta Sēļa dzimtajās mājās „Mašmeles” un Herberta Cukura māja „Lidoņi” ar tajā
izveidotu piemiņas istabu.
Bukaišu pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta
zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, piena un gaļas lopkopību.
Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Anšķinaiši", ,,Māliņi", ,,Griķi", „Arāji”, „Langas”,
„Jaunruči”, „Straumes”, „Elite Plus”, „Vecbebri” un „Veirokas”.
2018.gadā turpinājās teritorijas labiekārtošanas darbi – paplašināta parka teritorija
pie Tautas nama. Pagasta iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi darboties interešu pulciņos –
senioru deju kopā „Vārpa”, vides pulciņā, teātra pulciņā. Tautas namā tika organizētas
radošo darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, notika ikgadējie pagasta svētki ar plašu
sporta un kultūras programmu, radošajām darbnīcām.
Bukaišu pagasta teritorijā atrodas trīs kapsētas – Priežu, Trušu un Mednes. Priežu
kapsētā 2018. gadā apbedītas 10 personas, no kurām trīs personas bija deklarētas Tērvetes
novadā, septiņas apglabātas ģimenes kapos; Trušu kapos apbedītas divas personas, kas bija
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deklarētas citos novados- apbedītas ģimenes kapos. Mednes kapos 2018. gadā veikts viens
apbedījums ģimenes kapos, persona nebija deklarēta Tērvetes novadā.
1.3. Komunikācija ar sabiedrību
Tērvetes novada dome lielu uzmanību velta komunikācijai ar sabiedrību, tādēļ
nopietni tiek domāts par informatīvās telpas un tās saturisko pilnveidi.
Viens no vērienīgākajiem saziņas līdzekļiem ir Tērvetes novada mājas lapa
www.tervetesnovads.lv, kā saturs atbilst Ministru kabineta 2007. gada 6. marta
noteikumiem Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
Iepazīstoties ar Tērvetes novada mājas lapas apmeklējumu statistiku, ko piedāvā
pakalpojums Google Analytics, ir secināms, ka 2018. gadā (01.05.2018 – 30.04.2019)
Tērvetes novada mājas lapa ir apmeklēta 72 401 reizes, to apmeklējuši 36 686 respondenti
no 24 valstīm, t.sk. no Latvijas – 34 362, Lietuvas – 408, Francijas – 355, Lielbritānijas –
300, Vācijas – 168, Krievijas – 86 u.c. Biežāk skatītās lappuses – sākums, karte/Latvijas
valsts mežu dabas parks Tērvetē, kontakti, galerijas, maršruti, pasākumu kalendārs u.c.
Vidējais apmeklējuma ilgums ir 1,29 min. Visvairāk reižu Tērvetes novada mājas lapa
apmeklēta 2018. gada augustā, Zemgaļu svētku norises laikā.
Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem
pašvaldības lēmumiem, t.sk. saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldības izpilddirektora
un ikvienas amatpersonas ziņojums Domes sēdēs tiek atspoguļots arī pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”, kas tiek izdots vienu reizi mēnesī ar
tirāžu – 1000 eksemplāri. Bezmaksas informatīvais izdevums ir pieejams katrā Tērvetes
novada pagastā, kur iedzīvotāji ir informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi
informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes
novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv.
Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, kas veido
sižetus par Tērvetes novada tradīcijām un kultūras pasākumiem. Vidēji seši sižeti gadā, kas
pēc televīzijas ētera laika publicēti pašvaldības mājas lapā.
Sadarbība turpinās ar reģionālo laikrakstu “Zemgale”, ar šī laikraksta starpniecību
informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes novada
iedzīvotāji u.c. interesenti.
Par nozīmīgākajiem novada pasākumiem informācija tiek izvietota arī 7
informatīvajos stendos, kas atrodas visos Tērvetes novada pagastos.
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas
internets, tā kā jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu,
informatīvo izdevumu “Laikam līdzi”, gan citus interneta resursus, kuros pieejama
informācija par Tērvetes novadu.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Budžets / pamatbudžets + speciālais / 2017. - 2019. gads
2017. gads EUR
2018. gads EUR
2019.gada plāns, EUR
5 328 774
5 719 837
5 111 606
Ieņēmumi
5 121 423
5 454 796
5 737 167
Izdevumi
Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi
palielinājušies par 391 063 euro, tas ir, par 7%.
2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. - 2019. gads
Ieņēmumu veids / Gads

2017.gads
2018.gads
2019.gada
EUR
EUR
plāns, EUR
Nodokļu ieņēmumi
2 295 886
2 439 566
2 336 531
Ienākumu nodoklis
1 710 475
1 827 662
1 828 338
Nekustamā īpašuma nodoklis
585 411
611 904
508 193
Nenodokļu ieņēmumi
156 237
62 2678
39 040
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
920
5 950
1 000
īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas
6 764
3 536
3 840
Naudas sodi un sankcijas
10 929
9 043
7 500
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
1 419
1 987
1 500
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā
138 772
41 752
25 200
īpašuma un kustamās mantas pārdošanas

Maksas pakalpojumi un citi pašu
1 078 668
1 311 141
1 312 192
ieņēmumi
Ieņēmumi par kancelejas
0
59
100
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
46 408
74 107
68 390
Ieņēmumi par pārējiem maksas
1 032 260
1 236975
1 243 702
pakalpojumiem
Transferti
1 797 983
1 906 862
1 423 843
Valsts budžeta transferti
1 259 697
1 239 455
777 898
Pašvaldības budžeta transferti
538 286
667 407
645 945
Kopā ieņēmumi
5 328 774
5 719 837
5 111 606
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
956 439
1 244 128
1 272 996
Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. - 2019. gads
2017.gads
2018.gads
2019.gada
Ieņēmumu veids / Gads
EUR
EUR
plāns, EUR
Nodokļu ieņēmumi
8 908
10 427
9 000
Dabas resursu nodoklis
8 908
10 427
9 000
Transferti
149 907
154 264
154 260
Valsts budžeta transferti
149 907
154 264
154 260
Kopā ieņēmumi 158 815
164 691
163 260
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 69 778
59 949
62 810
Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumos ir autoceļu uzturēšanas un dabas resursu
nodokļa izmaksas.
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Budžeta ieņēmumu sadalījums 2018. gadā

Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2018. gadā
Nodokļu veids

Summa EUR

%

1 827 662

74.6

Nekustamā īpašuma nodoklis

611 904

25

Dabas resursu nodoklis

10 427

0.4

2 449 993

100

Ienākuma nodoklis

Kopā nodokļu ieņēmumi

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, valsts un pašvaldības
transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākuma nodoklis, kas 2018.gadā
veido 74.6 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra 2018.gadā ir
nemainīga salīdzinājumā ar 2017.gada ieņēmumiem. Transferta ieņēmumi ir dotācija
mācību grāmatām, dotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam, dotācija skolēnu
ēdināšanai, dotācija 5-6 gadīgo apmācībai, finansējums projektiem, publiskā interneta
pieejas attīstībai novadā, dotācija bezdarbnieku nodarbināšanai, dotācija par iemītniekiem
sociālās aprūpes centrā „Tērvete”, dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda un
finansējums izglītības funkciju nodrošināšanai.
Lielākie ienākuma nodokļa maksājumu komersanti 2018.gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, AS Tērvetes AL, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, SIA SIGUS B,
LKS Dāmnieki, SIA Silāres, SAC Tērvete un ZS Strazdi.
Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2018. gadā ir AS “Agrofirma
Tērvete”, LKS “Dāmnieki”, SIA “Silāres”, ZS “Strazdi”, ZS “Anšķinaiši”, ZS “Orhidejas”,
ZS “Mežābeles”, ZS “Māliņi”, ZS Ausekļi, ZS “Blīkšķi” un ZS “Osīši”.
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2.3. Pamatbudžeta izdevumi 2017. - 2019. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi

2017. gads
EUR
409 095
94 184
27 495
37 134
1 149 134

2018. gads
EUR
444 786
141 955
31 229
55 658
1 205 952

2019. gads
plāns, EUR
556 743
384 187
31 181
37 992
726 978

690 935
1 270 587
1 442 859
5 121 423

576 962
1 382 211
1 616 043
5 454 796

643 240
1 272 422
2 084 424
5 737 167

2018.gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2017. gadu ir palielinājušies par
5 % jeb 282 371 euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi sociālai
aizsardzībai, izglītībai un pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai. Izglītība –
izdevumi saistīti ar Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensvada un
kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un inventāra iegādi.
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana – Tērvetes novada kultūras nama un domes administrācijas ēkas
siltināšanas 2.kārta, multifunkcionālā sporta laukuma un gājēju celiņa izbūve Augstkalnes
pagastā, stāvlaukuma un taciņas izbūve Tērvetes kapsētā, piebraucamā ceļa izbūve un
bruģēšana pie Tērvetes pagasta pārvaldes un PIG „Sprīdītis”. Sabiedriskā kārtība un
drošība – Tērvetes ugunsdzēsēju ēkas/garāžas atjaunošana komunālā dienesta vajadzībām.
Speciālā budžeta izdevumi 2017. – 2019. gadam
Izdevumu funkcionālās
kategorijas / gads
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi
Kopā izdevumi

2017. gads
EUR
135 703
32 941
168 644

2018. gads
EUR
161 830
0
161 830

2019. gada plāns,
EUR
183 596
0
183 596

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumos ir autoceļu uzturēšanas un dabas resursu
nodokļa izmaksas.
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2018. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2018. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas
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2.4. Saistības 2012. - 2018. gads

Aizdevējs

Mērķis

Valsts
kase

Sporta halles
celtniecība
Pirmsskolas grupas
“Sprīdītis” ēkas
rekonstrukcijas 1.kārta
Augstkalnes
vidusskolas internāta
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Pirmsskolas grupas
“Sprīdītis” ēkas
rekonstrukcijas 2.kārta
Publiskās teritorijas
apgaismojuma
infrastruktūras izbūve
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija
Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija
A.Brigaderes
pamatskolas
rekonstrukcija
Kroņauces stadiona
pārbūve
Pašvaldības ceļa Au49
pārbūve
Pašvaldības ceļa Te5
pārbūve
Atbalsts
uzņēmējdarbības
attīstībai

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Līguma
parakst.
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa EUR

Parāds
uz
31.12.2018.
EUR

30.08.2012

20.01.2028

770 339

332 741

21.10.2013

20.10.2029

301 600

195 967

14.03.2014. 20.01.2030.

312 534

139 770

18.06.2014. 20.06.2034.

605 736

514 420

20.11.2014. 20.11.2034.

117 380

97 600

20.11.2014. 20.11.2024.

16 939

10 991

22.07.2015. 20.07.2035.

95 505

83 147

22.07.2015. 20.07.2035.

368 842

338 551

16.11.2016. 20.11.2036.

93 450

54 432

11.10.2017. 20.09.2037.

164 673

16 076

30.06.2017. 20.06.2037.

211 937

23 014

31.10.2018. 20.10.2038.

48 869

48 869

3 107 804

1 855 578

Kopā

18

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

2.5. Autoceļu uzturēšana
Ceļu, ielu uzturēšana notika saskaņā ar 2018. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas
uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu
greiderēšanu, asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants
seguma atjaunošanu vasaras, rudens periodā, Svēpaines tilta remonts, caurteku remonts kā
arī veikt autoceļu un ielu attīrīšana no sniega ziemas periodā.
2018. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija EUR
206006,06, kas veidojās no autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas EUR
154264,00 un atlikuma no 2017. gada EUR 51742,06.
2018. gadā ceļu uzturēšanai izlietoti EUR 161830,30. 2018. gadā tika ietaupīti
līdzekļi EUR 44175,76, jo ziemā bija maz nokrišņu sniega veidā, un līdz ar to nevajadzēja
izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem, kā arī rudens periodā nebija
nepieciešamības pēc asfalta bedrīšu remonta. Atlikumā esošie līdzekļi tiek pārvirzīti 2019.
gada ceļu apsaimniekošanai.
Vismaz divas reizes gadā, pavasarī un rudenī, tika apsekoti novada autoceļi, un
vajadzības gadījumā tika veikti attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi.
Tērvetes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai bez pašvaldības
tehnikas tika noslēgti līgumi arī ar juridiskām personām, kas ļāva efektīvi, racionāli un ātri
izmantot piešķirtos līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai – it sevišķi ziemas periodā.
Saskaņā ar plānu un specifikāciju tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi vasarā – ceļu
greiderēšana, profilēšana, kā arī grants virskārtas atjaunošana atsevišķiem ceļa posmiem;
ziemas periodā – autoceļu atbrīvošana no sniega.
Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2018. gadā, EUR
Veicamie darbi
Autoceļu attīrīšana no sniega
Autoceļu greiderēšana
Caurtekas pārbūve
Caurtekas gala nostiprināšana
Asfalta seguma bedrīšu remonts
Tilta remonts
Grants seguma labošana
Ceļmalu appļaušana
Signālstabiņu uzstādīšana
Ceļazīmes uzstādīšana
Kopā gadā:

Augstkalnes
pagasts
1058,63
2435,74
12136,88
–
7046,46
–
26835,99
–
–
2181,61
51695,31
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Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts
141,80
2038,80
–
–
–
12096,37
22084,07
944,68
–
1896,53
39202,25

2074,51
2007,57
–
1231,48
32589,87
–
26822,31
3887,08
409,46
1910,46
70932,74
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra
Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc
stāvokļa uz 2018. gada 31. decembri. Veicot zemes precīzo uzmērīšanu un reģistrēšanu
zemesgrāmatā, kā arī veicot salīdzināšanu ar Valsts Zemes dienesta kadastra informācijas
datiem, pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes kopplatība 2018. gadā salīdzinājumā ar
2017. gadu ir palielinājusies par 6,34 ha. Kopējā bilances vērtība ir palielinājusies saistībā
ar pašvaldības autoceļu Te-36 un Te-38 pārbūvi no grants seguma uz asfalta segumu.
Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un
nereģistrētajiem īpašumiem. Pašvaldības īpašumu un piekritības bilances dati pilnībā
nesakrīt ar Valsts Zemes dienesta datiem.
Pašvaldība 2018. gadā zemesgrāmatā ir reģistrējusi 4 (četrus) īpašumus.
Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra
pa lietojumu veidiem (ha) 2017. gadā
Zemes
struktūra

Kopplatība

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

Pārējās
zemes

Bilances
vērtība EUR

Īpašumā

369,34

118,00

87,68

35,71

-

127,95

331439,04

Piekritīgā

727,26

309,92

-

187,82

179,67

49,85

8627911,96

Kopā

1096,60

427,92

87,68

223,53

179,67

177,90

8959351,00

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra
pa lietojumu veidiem (ha) 2018. gadā
Zemes
struktūra

Kopplatība

LIZ

Meži

Pagalmi

Ceļi

Pārējās
zemes

Bilances
vērtība EUR

Īpašumā

364,15

113,32

87,81

32,30

-

130,72

472782,98

Piekritīgā

738,79

321,24

-

190,84

179,76

46,95

9081491,61

Kopā

1102,94

434,56

87,81

223,14

179,76

177,67

9554274,59

Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda 22424,2 ha, ar pašvaldībai
piederošo un piekritīgo zemes kopplatību 1102,94 ha, kas sastāda 4,91%, secinām, ka
lielāko daļu novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā esošas zemes
platības.
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Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes struktūra pa zemes lietojuma veidiem
(%) 2018. gadā

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) - LIZ- 39,40 %, zeme zem ēkām –
20,23%, ceļi – 16,30%, pārējās zemes – 16,11%, meži 7,96 %
Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība EUR 2018. gadā
Īpašuma raksturojums
Ēkas
Būves
Inženierbūves

Bilances vērtība
2899300
8249337
1006404

4. Tērvetes novada pašvaldības kapitāla vērtība
Tērvetes novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas
centrs „Tērvete””.
Pamatkapitāls
Peļņa

31.12.2017
EUR 63 460
EUR 58 432

31.12.2018
EUR 63 460
EUR 72 626

SIA “Rehabilitācijas centrs ”Tērvete”” (turpmāk- Sabiedrība) pamatdarbības veids ir
medicīniskā rehabilitācija - dienas stacionāra programma - sekundārā ambulatorā veselības
aprūpe un primārā veselības aprūpe - veselības aprūpe mājās, sociālā rehabilitācija.
Centrs veic arī citus statūtos paredzētos pakalpojumus – klientu izmitināšanu un ēdināšanu.
Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta EUR 63 460.
Nekustamo īpašumu Sabiedrība lieto, pamatojoties uz 2012. gada 1. augustā noslēgto
pilnvarojuma līgumu starp Tērvetes novada domi un SIA “Rehabilitācijas
centrs “Tērvete”” – par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Nekustamais īpašums ir nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 31. decembrim.
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2016. gada 24. martā Tērvetes novada dome apstiprināja SIA ”Rehabilitācijas
centrs “Tērvete”” stratēģiju 2016. - 2018. gadam (protokols Nr. 5, 13 §). Saskaņā ar to 2018. gadā SIA ”Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” turpināja veikt ieguldījumus centra
infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi uzlabojot pacientu sadzīves apstākļus ārstniecības laikā
un uzlabojot personāla darba apstākļus:
1. veikti atjaunošanas un remonta darbi centra galvenā korpusa 1. stāva sanitārajā
mezglā;
2. veikti atjaunošanas un remonta darbi galvenā korpusa 1. stāva ārsta kabinetā;
3. uzsākti 2018. gadā (pabeigti 2019. gadā) remonta un pārbūves darbi centra galvenā
korpusa dežūrmāsas telpā;
4. veikta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
renovācija galvenā korpusa 0. stāva telpās;
5. lai uzlabotu pacientu/klientu apkalpošanu, veikta bojātā ūdens sildīšanas katla un
sūkņu nomaiņa;
6. iegādāts inventārs un aprīkojums pakalpojumu klāsta papildināšanai.
Visi ieplānotie un realizētie darbi 2018. gadā ir veikti, ieguldot Sabiedrības finanšu
līdzekļus. Sabiedrība 2018. gadu noslēdza ar EUR 72 626 peļņu.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu, tika palielināts
darbinieku skaits un paplašināts piedāvājamo pakalpojumu klāsts. 2018. gadā darbu uzsāka
audiologopēds, psihologs un sociālais darbinieks. Vidējais darbinieku skaits 2018. gadā
bija 62 persona, t.i. par 1.64% vairāk kā 2017. gadā. Personāla izmaksas pieaugušas vidēji
par 34.6% un sasniegušas – 499.13 tūkst. Eiro. Paaugstinoties minimālajai darba algai
valstī, notika darba algas paaugstināšana visiem centra darbiniekiem. Darbinieku skaita
pieaugums tika paredzēts arī rehabilitācijas centra Stratēģijā.
Pēdējo gadu laikā pieaudzis apkalpoto pacientu skaits- ja 2016. gadā apkalpojām
1382 personas, tad 2017. gadā – 1404 personas, bet 2018. gadā jau 1451 personu.
Apkalpoto pacientu skaita pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu – 4.99 %.

Salīdzinot faktiski apkalpoto pacientu skaitu ar Stratēģijā paredzēto, redzams, ka
2016.gada plāns pārsniegts par 15.17% (plānots 1200 pacientu), 2017.gada plāns
pārsniegts par 12.32% (plānots 1250 pacientu), bet 2018.gada plāns pārsniegts par 11.61%
(plānots 1300 pacientu).
Centra
speciālisti aktīvi darbojas
Latvijas ārstu biedrībā; Latvijas ārstu
rehabilitologu asociācijā; Latvijas fizioterapeitu asociācijā; Latvijas mākslas terapijas
asociācijā; Uztura speciālistu asociācijā; Latvijas veselības tūrisma klasterī; Latvijas
Kaulu,locītavu un saistaudu slimnieku biedrībā, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju,
gūstot informāciju par aktualitātēm nozarē, informējot sabiedrību un veselības aprūpes
nozares speciālistus par rehabilitācijas iespējām Tērvetē.
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2018. gada 1. februāra sēdē Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par Tērvetes
novada Investīciju plāna 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu ar precizējumiem.
2018. gadā turpinājās 2017. gadā uzsāktais darbs pie Tērvetes novada teritorijas
plānojuma un attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrādes.
2018. gada laikā tika izstrādātas 3 teritorijas plānojuma redakcijas. Trešās redakcijas
sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2018. gada decembrī tika saņemts priekšlikums
redakcionālām izmaiņām, līdz ar to tika plānots 2019. gadā turpināt darbu pie Tērvetes
novada teritorijas plānojuma.
2018. gada
4. oktobra sēdē pieņemts lēmums par Attīstības programmas
1. redakcijas pilnveidošanu.
2018. gada 21. decembrī Tērvetes novada domes sēdē apstiprināta Tērvetes novada
attīstības programmas 2018. – 2024. gadam 2. redakcija.

5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2018. gadā
Tērvetes pagasta pārvaldes telpās ēkā ”Sprīdītis”- Kroņaucē
un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.

darbu turpina Valsts

Tērvetes pagasta pārvaldes telpas ēkā ”Sprīdītis
Projekts „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. Projekta ieviešanas
datums: 30.09.2018., projekta ieviešanas vieta – Bukaišu parks, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads. Kopējais projekta finansējums EUR 600, kas ir 100% Meža attīstības fonda
finansējums.

23

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2018. gadā ar ES
finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu
Īstenots projekts „Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam”.
Projekta sākuma datums: 26.10.2017., projekta ieviešanas vieta – Kroņauce, Tērvetes
pagasts. Kopējais projekta finansējums EUR 51 181, t.sk. LAD finansējums EUR 36 685,
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 14 496.
Īstenots projekts „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā”.
Projekta sākuma datums 01.08.2018., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts.
Kopējais projekta finansējums EUR 229929,76, t.sk. ERAF finansējums EUR 170000,
Valsts budžeta dotācija 7500 EUR un Tērvetes novada domes līdzfinansējums 52429,76
EUR. Projekta ietvaros tika noasfaltēts pašvaldības ceļš Te-38 un Te-36 1100 m garumā.
Projekts „Eco Active”. Projekts uzsākts 2016. gadā, projekta ieviešanas vieta –
Kroņauce, Tērvetes pagasts. Projekts noris Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2
(KA2) ietvaros - starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ECO-ACTIVE” realizēšana
Annas Brigaderes pamatskolā.
Projekts „Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve”. Projekta sākuma datums: 01.08.2018.,
projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais projekta finansējums EUR 444 358,
t.sk. LAD finansējums EUR 399 922, Tērvetes novada domes līdzfinansējums
EUR 44 436. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2019.gadā.
Projekts "Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas
"Labrenči". Projekta sākuma datums: 23.03.2018., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes
pagasts. Kopējais projekta finansējums EUR 11 926, t.sk. LAD finansējums EUR 10 734,
Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 1 193. Projekta īstenošana tiks pabeigta
2019.gadā.
Projekts „Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos”.
Projekta sākuma datums: 05.06.2018., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts.
Kopējais projekta finansējums EUR 43 186, t.sk. LAD finansējums EUR 24 986, Tērvetes
novada domes līdzfinansējums EUR 18 200. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2019. gadā.
Projekts “Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of 4 effiency and
availability of local public security services in cross border regions of Latvia and
Lithuania (Safe borderlands)”. Projekts uzsākts 2017. gadā, projekta ieviešanas vieta –
Tērvetes pagasts, galvenā Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – aprīkotas
ugunsdzēsēju mašīnas iegāde. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020. gadā.
Projekts "Explore Zemgale by Bicycle". Projekts uzsākts 2017. gadā, projekta
ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā –
velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana.
Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020.gadā.

6. Tērvetes novada domes līdzdalība sadarbības projektos
Pašvaldība ir sadarbības partneris Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projektā “PROTI un DARI!”.
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Pašvaldība ir sadarbības partneris LIAA pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Slimību profilakses un kontroles centra projektā
“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Pašvaldība ir sadarbības partneris Nodarbinātības valsts aģentūrai par algotu pagaidu
sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
 biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;
 biedrībā “Dobeles rajona lauku partnerība”;
 biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”.
Pašvaldība ir dalībnieks Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. Zemgales
plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā
esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju,
pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.

7. Tērvetes novada domes sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Tērvetes novada dome 2018. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs - Tērvetes
novadam”. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas –
iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē, biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”,
biedrība „Skaties tālāk” un biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”. Ar Tērvetes
novada domes atbalstu realizēti projekti par kopsummu 2517 EUR.

8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku profesionālās zināšanas un vispārējo
izglītības līmeni, 2018. gadā tika apmeklēti dažādi semināri – bāriņtiesas vadības un
organizācijas jautājumos, jautājumos, kas skar sociālā dienesta un policijas darbu, ar
izglītības, kultūras, tūrisma un sporta darbu saistītos jautājumos, jautājumos par projektu
īstenošanu, ar būvvaldi un nekustamo īpašumu saistītos jautājumos, par grozījumiem
Darba likumā, sakarā ar jaunās nodokļu sistēmas ieviešanu darba algu aprēķināšanā,
personas datu aizsardzības jautājumos un dzimtsarakstu jautājumos. 2018. gadā ieviests ZZ
dats komunālais modulis, uzsākta lietvedības moduļa Lietvaris ieviešana.
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9. Pašvaldībā veiktais darbs pa darbības jomām
9.1. Izglītība
Tērvetes novadā ir divas pašvaldības uzturētas izglītības iestādes - Augstkalnes
vidusskola un Annas Brigaderes pamatskola, kas izglītojamajiem nodrošina vispārējo
pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību. Skolās tiek īstenotas
daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Sadarbību starp skolām, skolu sadarbību ar
pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes dienestu koordinē Tērvetes novada izglītības darba koordinators. Atsevišķu
pašvaldības izglītības funkciju īstenošana ir deleģēta Dobeles novada Izglītības pārvaldei,
ar kuru ir noslēgts Deleģēšanas līgums.
Tērvetes novada izglītības iestādēs mācās 445 izglītojamie, t.sk. 145 - pirmsskolas
izglītības grupās (turpmāk – PIG), 274 – iegūst pamatizglītību, 26 jaunieši iegūst vispārējo
vidējo izglītību, skolās strādā 62 pedagoģiskie un 38 tehniskie darbinieki.
Augstkalnes vidusskola
Augstkalnes vidusskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma,
Pamatizglītības programma un Vispārējās vidējās izglītības programma.
Obligātā pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota PIG “Zvaniņi”. Bez tam PIG
“Zvaniņi” līdz 2017./2018. mācību gada beigām darbojās arī apvienotā 3 un 4–gadīgo
bērnu grupa, bet no 2018. gada 1. septembra tika izveidotas atsevišķi divas grupas, t.sk.
grupiņās tika uzņemti bērni, kas līdz kalendārā gada 31. decembrim sasniedza 3 gadu
vecumu. Pirmsskolas bērnu vecākiem PIG bija iespēja saņemt arī vasaras grupas
pakalpojumu.
Augstkalnes vidusskolā strādā 5 pirmsskolas pedagogi, 29 vispārizglītojošo
izglītības programmu pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Audzēkņu skaits: četrās
pirmsskolas izglītības grupās “Zvaniņi” - 52, 1. – 9. klasē – 146 un 10. – 12. klasē – 26.
Skolai ir labi sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu
olimpiādēs. Iegūtas sešas 1. vietas, astoņas 2. vietas, četras 3. vietas un divas atzinības.
Trīs skolēni tika izvirzīti uz Valsts olimpiādi, skolotāja Jāņa Kalniņa vadībā viens skolēns
ieguva 3. vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Reģionālajā Zinātniski pētniecisko
darbu skatē iegūta viena atzinība un viens darbs tika izvirzīts uz valsts līmeņa skati. Par
izciliem mācību sasniegumiem, absolvējot 12. klasi, Asnate Egle saņēma Ministru
prezidenta Pateicību.
Ārpusstundu un ārpusskolas darbā skolas gūtie sasniegumi: Pirmās palīdzības
sacensībās pamatskolas komandai 4. vieta, vidusskolai 3. vieta, konkurss „Cielavas
gudrība” – atzinība, „Prāta spēles” dambretes sacensībās – 1.vieta, „Gudrs, vēl gudrāks”
pamatskolas grupā un vidusskolas grupā – atzinība, „Vafeļu inženieri”- atzinība. Tērvetes
novada jauniešu iniciatīvu centra rīkotajā konkursā „Kāpnes! Tās pa kurām izzināt”1.vieta. „Esi līderis!” projekta konkursā „Profesionālis” un „Es savai skolai” – atzinība.
Tautas deju kolektīvu skatē deju kolektīviem „Palēciens” un „Sprīdis”- 1. pakāpes
diploms. 10. klase piedalījās ZZ čempionātā un ieguva iespēju piedalīties finālā. Vides
pulciņš piedalījās makulatūras vākšanas konkursā. 5. klase piedalījās Likteņdārza veidotajā
konkursā par lielāko novada sveci (skolēni tika aicināti kopīgi vākt parafīnu un vecās
sveces, lai konkursa noslēgumā sadarbībā ar SIA "Baltic Candles" tiktu izlietas piecas
lielsveces – pa vienai katram novadam - Latgalei, Kurzemei, Vidzemei, Zemgalei un
Rīgai), kurā ieguva 3.vietu.
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Sporta jomā gūtie sasniegumi: Latvijas skolu spartakiādē handbolā Salaspilī 2005.g.
dzimušie– 2.vieta 2007.g.dzimušie – 1.vieta, Latvijas skolu spartakiāde handbolā Dobelē
2005.g. dzimušie – 1. vieta, 2007.g. dzimušie– 3.vieta. Starpnovadu basketbola
sacensības vidējās grupas zēniem 2. vieta. Skolas skolēni piedalījās Latvijas čempionātā
handbolā un ieguva U-13 grupā 1. vietu, U-16 grupā 2. vietu, U-18 grupā 2. vietu, U-19
grupā 1. vietu. Divi jaunieši ir Latvijas handbola izlases pārstāvji savās grupās.
Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Žagares ģimnāziju (Lietuvas Republika) - robotikas
nodarbību un Baltu dienas organizēšanā. Joprojām turpinās sadarbība ar LVM dabas parku
Tērvetē gan izglītojošu, gan savstarpēji atbalstošu pasākumu norisēs.
2018. gadā Augstkalnes vidusskolā veiktie lielākie remontdarbi: cauruļu sistēmas
nomaiņa internāta ēkā, griestu nomaiņa internāta ēkas 2. stāva gaitenī, grīdas seguma
nomaiņa skolas virtuvē. Visam skolas kolektīvam un skolēnu vecākiem vislielākais prieks
ir jaunizveidotais Sporta laukums, kas ļauj tajā organizēt profesionālas sporta nodarbības.

Sporta laukuma atklāšana. Augstkalnes vidusskolas skolēni aizvada pirmo
basketbola spēli jaunajā multifunkcionālajā laukumā
Ar vecāku ieinteresētību un atbalstu tika labiekārtots PIG “Zvaniņi” rotaļu laukums.

Labiekārtotais rotaļu laukums pie PIG “Zvaniņi”
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Annas Brigaderes pamatskola
Annas Brigaderes pamatskolā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un
pamatizglītības programma. Skolai ir pirmsskolas izglītības grupa “Sprīdītis”, kurā ir 4
rotaļgrupas bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma un 2 obligātās pirmsskolas izglītības
grupas.
Izglītības iestādē strādā 13 pirmsskolas pedagogi, 17 pamatizglītības programmu
pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Audzēkņu skaits PIG “Sprīdītis” – 93, 1. – 9. klasē
– 128. Pirmsskolas bērnu vecākiem PIG ir iespēja saņemt arī vasaras grupu pakalpojumu.
2018. gada vasaras mēnešos Annas Brigaderes pamatskolā nopietni remontdarbi tika
veikti divās sākumskolas mācību telpās, viena no tām tika aprīkota ar jauniegādātu
interaktīvo tāfeli un projektoru. Skolas infrastruktūras uzlabošanai tika izveidoti
gruntsūdens novadkanāli.
PIG ,,Sprīdītis” rotaļu laukumā tika izveidota spēļu pilsētiņa ,,Jenots” un uzstādītas
atsperšūpoles. Ar jauna žoga posmu tika norobežota PIG “Sprīdītis” bērnu āra rotaļu
teritorijas daļa.

Piebraucamais ceļš pie PIG “Sprīdītis”
Pateicoties ELFLA programmas investīciju pasākumiem 2014 – 2020:
Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos īstenotā projekta “Piebraucamā
ceļa izbūve AS “Agrofirma Tērvete” birojam” – no autoceļa P 103 gar pirmsskolas
izglītības grupu “Sprīdītis” rezultātā ir izveidots arī ērts un drošs piebraucamais ceļš pie
PIG.
Izvērtējot skolas vidējos mācību sasniegumus, kolektīvs atzinis, ka skola nodrošina
kvalitatīvu mācību procesu. Par to liecina arī sasniegumi gan valsts un reģiona, gan Auces,
Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu olimpiādēs: atzinība - Valsts Mājturības
un tehnoloģiju 11. atklātajā tehniskās grafikas olimpiādē, 3. vieta – Zemgales reģiona
Mūzikas olimpiādē, 33 dalībnieki piedalījās dažādās starpnovadu mācību priekšmetu
olimpiādēs, no tiem godalgoti 14 skolēni, Tērvetes novada olimpiādēs piedalījās 25
skolēni, no kuriem godalgoti 13.
Savukārt starpnovadu skatuves runas konkursā saņemti divi II pakāpes, viens III
pakāpes diploms, eTwinning projekta „Garšu laboratorija „Pie Sprīdīša”” iegūts kvalitātes
sertifikāts, starpnovadu konkursā „Zemes meita” un „Zemes dēls” iegūts “Zemes dēla”
tituls, Erudīcijas konkurss „Kāpnes” - 2. vieta, starpnovadu muzikālajā konkursā ,,Balsis”
iegūts II un III pakāpes diploms, Mammasdabas sākumskolu Meistarklasē iegūts meistaru
diploms. Visi skolēni aktīvi iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”.
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Skola turpina darboties starptautiskajā projektā Erasmus+ ,,EcoActive”, kā ietvaros
maija mēnesī divi mūsu skolas skolēni un trīs skolotāji viesojās Sicīlijā (Itālija). Savukārt
oktobrī visi projekta dalībnieki ciemojās Annas Brigaderes pamatskolā. Latvijā viesojās 15
skolēni un 14 skolotāji no Itālijas, Nīderlandes, Polijas un Slovēnijas.
Skola veiksmīgi sadarbojas ar LVM dabas parku Tērvetē gan izglītojošu, gan
savstarpēji atbalstošu pasākumu norisēs, kā arī ar SIA “Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centra” Dobeles konsultāciju biroju, Tērvetes novada lauku attīstības konsultanti
Montu Mantrovu, kas ar dažādiem pasākumiem skolēniem popularizē veselīgu
dzīvesveidu.
Metodiskais darbs
Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai
2018. gadā tika turpināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina
deleģēšanas līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu darbs metodiskajās apvienībās,
iesaistīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos un darbs profesionālajā pilnveidē. Līgums
paredz arī sadarbību starpnovadu apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā, skolēnu
iesaistīšanā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības
aktivitātēs.
Skolas aktīvi piedalījās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību
priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tika rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu
olimpiādes.
Skolu direktoriem un vietniekiem Tērvetes novadā tika organizēti gan informatīvie,
gan pieredzes apmaiņas semināri. Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri
apmeklē Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotos informatīvos un darba plānošanas
seminārus.
Mūsu novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāji, kas atbilstoši Tērvetes novada domes nolikumam “Par Tērvetes novada
vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” saņēma
Tērvetes novada domes pateicības un naudas balvas. Pateicības saņēma arī skolēni, kas
kultūras un sporta ārpusskolas aktivitātēs popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces,
Dobeles un Tērvetes novadā, kā arī Zemgales reģionā.
Godalgoto vietu ieguvējiem atbilstoši Tērvetes novada domes noteikumiem
“Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusa un mikroautobusu
izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana” bija iespēja baudīt izzinošu un radošu
ekskursiju kā dāvanu par sasniegumiem sevis izglītošanā.
Ar 2018. gada 1. septembri Tērvetes novada izglītības iestādes ir iesaistījušās
Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroja projektā “Latvijas Skolas soma”. Ar
Kultūras ministriju ir noslēgts sadarbības līgums.
Tērvetes novada skolu jaunieši visu mācību gadu atbalsta un piedalās LVM dabas
parka Tērvetē piedāvātajās izglītojošajās un kultūras aktivitātēs. Maija nogalē aktīvi
apmeklēja Baltijā lielāko meža nozares izglītojošo pasākumu “Meža dienas”, kas
norisinājās Tērvetē.
Tērvetes novada izglītības iestādes atbalsta un iesaistās akcijā „Skolas auglis”.
Informācija par Tērvetes novada izglītības iestāžu aktivitātēm un sasniegumiem gan
mācībās, gan sportā tiek ievietota Tērvetes novada bezmaksas informatīvajā izdevumā
“Laikam līdzi” un Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv.
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9.2. Jauniešu iniciatīvu centrs
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk - Centrs), kas ir Tērvetes novada
pašvaldības Tērvetes pagasta pārvaldes struktūrvienība, savu darbību uzsācis 2014. gada
janvārī. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai
sabiedriskajos procesos un atbilstoši katra jaunieša vecumam un vajadzībām nodrošināt
iespēju pilnveidot savas radošās prasmes, attīstīt savu talantu un organizēt jauniešu brīvā
laika pavadīšanu. Centra darbību regulē aktivitāšu plāns kārtējam gadam, LR Jaunatnes
likums un Centra nolikums. Centram, uzsākot darbu, bija svarīgi apzināties tā identitāti,
pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots logo.

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra logo
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes 2018. gadā koordinēja
jauniešu iniciatīvu pulciņa vadītājs.
Nozīmīgākās jauniešu centra aktivitātes 2018. gadā:
Erudīcijas konkurss “Kāpnes. Tās, pa kurām izzināt” Tērvetes novada kultūras namā
(piedalījās skolēnu komandas no Augstkalnes vidusskolas, Annas Brigaderes pamatskolas
un Penkules pamatskolas), dažādi pasākumi jauniešiem centra telpās – spēļu pēcpusdienas,
dekupāža, tauriņu un kartiņu izgatavošana, noorganizēta “Zemes stunda”, foto orientēšanās
Augstkalnē, sveču darbnīca Bukaišu Tautas namā. Jaunieši palīdzēja stādīt ozolus
Augstkalnē. Aktīvi piedalījās Tērvetes novada svētku pasākumā, piedāvājot svētku
apmeklētājiem dažādas aktivitātes, kā arī piedalījās svētku gājienā. SAC “Tērvete” ļaudīm
veidoja Ziemassvētku kartiņas. Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrā 2018. gadā
reģistrēti 432 apmeklētāji.

Tērvetes novada jaunieši novada svētku gājienā
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Spēļu pēcpusdiena Jauniešu centrā

9.3. Kultūra
Kultūras pakalpojumus novadā nodrošina Tērvetes novada kultūras nams (2 kultūras
darbinieki), Bukaišu un Augstkalnes pagastos katrā ir kultūras pasākumu organizators.
Novadā kopā 2018. gadā darbojās 7 amatiermākslas kolektīvi ar 131 dalībnieku un 5
interešu pulciņi, kas apvieno 118 interesentus.
2018. gadā tika īstenoti Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijā 2017. –
2020. gadam plānotie mērķi un uzdevumi:
 nodrošināta piecu
novada amatiermākslas kolektīvu dalība XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā (MI, U1,R3);
 noorganizēts Tērvetes novada kultūras nama jauktā kora “Tērvete” 40 gadu
jubilejas pasākums (MI, U2, R6);0
 noorganizēts pirmreizējs pasākums “Mazo tērvetnieku salidojums”,
(MV,U10, R35);
 atbalstīta kultūras darbinieku tālākizglītība (MVI, U11, R36);
 nodibināts jauns interešu pulciņš, piesaistot darbam jaunu speciālistu (MVI,
U12, R37);
 veikti patstāvīgie plānotie uzdevumi.
Tērvetes pagasts
Tērvetes novada kultūras nams ir pašvaldībā vienīgā kultūras iestāde (Tērvetes
pašvaldības 2009. gada 17. septembra Saistošie noteikumi Nr. 8 „Tērvetes pašvaldības
nolikums”). Kultūras nams nodrošina novada mēroga kultūras pasākumu plānošanu un
organizēšanu. Kopīgi plānojot un organizējot dažādus pasākumus, turpinās ilggadējā
31

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

sadarbība ar LVM dabas parku Tērvetē, Tērvetes pils vēstures muzeju, biedrību “Tērvetes
mājražotāji un amatnieki”, kā arī ar Bukaišu un Augstkalnes pagastu kultūras pasākumu
organizatoriem. Tiek veikts regulārs darbs, turpinot esošās kultūras tradīcijas Tērvetes
novadā, dažādojot mākslas un kultūras dzīvi.
Tērvetes novada kultūras nama organizētie pasākumi 2018. gadā:


























Tērvetes novada amatiermākslas kolektīvu sporta spēles.
“Mazais tērvetnieks” – Tērvetes novada 2017. gadā dzimušo mazuļu godināšana.
Koru koncerts “Ar dziesmu plaukstā”. Kolektīva 40 darbības gadu jubilejas
pasākums.
Jauniešu deju kolektīvu sadancis “Pavasara danču mistērija”.
Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis “Priecīgi, sirsnīgi, lustīgi un laimīgi”
“Rodi iedvesmu Tērvetē” – radošo darbu izstāde, koncerts, mājražotāju tirdziņš
Folkloristes un mūziķes, folkloras kopas “Ceļteka” vadītājas Andas Ābeles
autorvakars.
Lieldienu pasākums Tērvetes vēsturiskajā centrā.
Baltā galdauta svētki, akcijas “Ozolu stāsts” turpinājums – no Tērvetes novadā
savāktajām ozolzīlēm izaugušo ozoliņu iestādīšana vairākās Tērvetes novada
sētās.
Ūsiņdiena pie Tērvetes pilskalna.
Pirmreizējs pasākums “Izskrien Tērvetes novadu!” – 25 km garo ceļu no
Kroņauces līdz Bukaišiem (sadalītu 24 posmos) kopumā izskrēja ap 250
dalībnieku, kā stafetes kociņu nododot Tērvetes novada karogu. Tradīciju ir
plānots turpināt, nākamajos gados izskrienot citu novada ceļa posmu.
Pirmreizējs pasākums “Mazo tērvetnieku salidojums” – Bērnu dienas
pasākuma ietvaros par godu pasākuma “Mazais tērvetnieks” 5 gadu jubilejai tika
sapulcināti visi bērni, kas saņēmuši goda balviņu “ Mazais tērvetnieks” piecu
gadu laika posmā.
Vasaras saulgrieži brīvdabas estrādē. Tērvetes novads piedalījās akcijā
“Izgaismo Latviju!”, kuras ietvaros vienlaicīgi visā Latvijā, jo īpaši valsts
pierobežas pagastos, tika kurti Saulgriežu ugunskuri un dziedāta valsts himna.
Tērvetes novada svētku ieskaņa – koncerts Augstkalnē, Mežmuižas pils terasē –
koncertprogramma “Klasika satiek džezu”.
Tērvetes novada svētki “Roku rokā skanam Tērvetē!”. Norises – Tērvetes
novada mājražotāju un amatnieku tirdziņš, bērnu svētku programma , svētku
gājiens, lielkoncerta viesi - etnoroka grupa “Laimas muzykanti” , Liepājas
aktrišu kopa “Atštaukas” un postfokloras kopa “Rikši”,balle.
Zemgaļu svētki.
Simtgades zaļumballe.
Eiropas Kultūras mantojumu dienai veltīts pasākums Rehabilitācijas centrā
“Tērvete”.
Tērvetes novada Senioru balle.
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums –
svinīgā represēto tikšanās ar domes priekšsēdētāju, novada apbalvojumu
pasniegšana.
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Svētbrīdis Latvijai Tērvetes brīvdabas estrādē.
Tērvetes novada lauksaimnieku un uzņēmēju gada balle.
Ziemassvētku pasākums “Lāstekas jociņi” Tērvetes novada pirmsskolas vecuma
bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
Labrenča Ziemassvētku tirdziņš Tērvetes brīvdabas estrādē.
Ziemassvētku egles iedegšana Tērvetes vēsturiskajā centrā.
Izklaides sarīkojumi, izrādes bērniem.
Simtgades filmu kino seansi.
Amatieru un profesionāļu darbu izstādes.

.
Auto
“Ozolu stāsts” Tērvetes novadā
un Kristaps Liepiņi.
turpinās.
No ozolzīles izaugušais ozoliņš
tiek stādīts zemnieku saimniecībā
“Ausekļi”

“Izskrien Tērvetes novadu!”
viens no posmiem

Valsts svētku pasākumā
novada saimnieces svētku cienastam
gatavo tematiskas svētku kūkas.
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Tērvetes novada kultūras nama amatierkolektīvi:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs AVOTS

VPDK “Avots”
vasaras saulgriežu koncertā
”Izgaismo Tērveti!”
Tērvetes estrādē

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Avots” (vad. Ligita Urbele) koncertē
tradicionālajos Tērvetes novada pasākumos, kā arī ārpus novada robežām (Līvbērzē,
Dobelē, Ropažos, Rīgā). 2018. gadā piedalījās pasākuma “Meža dienas 2018” ietvaros
notiekošajā Tērvetes novada kultūras programmā LVM dabas parkā Tērvetē.
VPDK „Avots” lepojas ar ikgadējo pavasara koncertu kopā ar draugu kolektīviem,
2018. gadā tam tika dots nosaukums “Priecīgi, sirsnīgi, lustīgi un laimīgi”.
Kolektīvs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē E grupā ieguva I
pakāpes diplomu (40 p.) un bija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
dalībnieks.
Jauniešu deju kolektīvs AVOTS

JDK “Avots”
Latvijas simtgadei veltītajā
svinīgajā pasākumā
Tērvetes novada kultūras
namā

Jauniešu deju kolektīvs “Avots” (vad. Monta Bērziņa) piedalījās Tērvetes novada
nozīmīgākajos pasākumos, kā arī koncertējis ārpus novada robežām ( Rīgā, Aucē, Dobelē).
2018. gadā piedalījās pasākuma “Meža dienas 2018” ietvaros notiekošajā Tērvetes novada
kultūras programmā LVM dabas parkā Tērvetē.
Tradīcija – ik gadu rīkot kopīgu jauniešu deju kolektīvu sadanci, turpinājās arī šajā
gadā, sasaucot deju draugus uz koncertu “Pavasara danču mistērija” .
Kolektīvs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē B grupā
2018. gadā saņēmis I pakāpes diplomu (50,8p.) un bija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku dalībnieks.

34

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Amatierteātris TRĪNE

Amatierteātris “Trīne”
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un
XVI Deju svētku gājienā

2018. gada 8. martā notika jauniestudētās lugas pirmizrāde – Ādolfs Alunāns,
“Skolotāja tupeles”. Režisores Dzintras Zimaišas vadībā kolektīvs 2018. gadā ar Ādolfa
Alunāna lugas “Skolotāja tupeles” iestudējumu izcīnīja iespēju piedalīties XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. 2018. gada nogalē Tērvetes
novada amatierteātru skatē ieguva 46 punktus, kas deva iespēju kļūt par reģionālās
amatierteātru skates “Gada izrāde 2018” dalībnieku. Notikušas regulāras izbraukuma
izrādes ārpus novada (Bauska, Sesava, Aizkraukle, Ludza, Pilsrundāle, Auce, Jelgava,
Lielvārde, Ozolnieki, Brocēni, Vilce). Izbraukuma skaitā ir dalība piecos reģionālajos
festivālos, kuros kolektīvs saņēmis arī atzinības.
Jauktais koris TĒRVETE

Jauktais koris
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku gājienā

Korim (vad. Dace Reinika) 2017./2018. gada sezona – 40. jubilejas sezona. Jubileja
tika atzīmēta ar sadraudzības koncertu Tērvetes novada kultūras namā. Kolektīvs
piedalījās Tērvetes novada nozīmīgākajos pasākumos ( Valsts svētki, Eiropas kultūras
mantojuma dienas rehabilitācijas centrā ”Tērvete”, Novada svētki, vasaras saulgrieži), kā
arī turpināja tradīciju Lieldienu laikā koncertēt SAC “Tērvete” un Ziemassvētkos vienā no
novada baznīcām. 2018. gadā piedalījās pasākuma “Meža dienas 2018” ietvaros
notiekošajā Tērvetes novada kultūras programmā LVM dabas parkā Tērvetē. Koris
piedalījās dziesmu svētkos Elejā un Dobelē, koncertēja Rīgā, Ozolniekos, Jelgavā.
Repertuārā ir daudzveidīga rakstura dziesmas, to skaitā ilggadējā kora dalībnieka, mūziķa
Artūra Reinika dziesmas. Kolektīvs jau trešo gadu iesaistījās LR2 rīkotajā projektā
“Gadsimta garākā Līgo dziesma”, radio ētera tiešraidē iedziedot Līgo dziesmu. 2018. gadā
Saldus un Dobeles apriņķu koru skatē kolektīvs pirmo reizi startēja A grupā. Saņemts I
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pakāpes diploms (41.44 p.). Koris bija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku dalībnieks.
Folkloras kopa CEĻTEKA

Folkloras kopa muzicē
Abgunstes muižā.

Nodarbībās Andas Ābeles vadībā tiek apgūtas gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas,
tradīcijas. Notiek kokles spēles apmācības. Tas notiek gan individuāli, gan folkloras kopas
repertuāra apguves procesā kopā ar jau zinošākiem kopas dalībniekiem.
“Ceļteka” iesaistījusies latviešu gadskārtu pasākumos, pēc savas iniciatīvas
organizējusi vakarēšanas, Dieva un Māras daudzinājuma vakarus Tērvetes novadā,
koncertējusi LVM dabas parkā Tērvetē un Bukaišu pagasta rīkotajos pasākumos. Par
tradīciju ir kļuvusi Ūsiņa godināšana pie Tērvetes pilskalna un vasaras Saulgriežu vakars.
Tie joprojām ir populārākie gadskārtu ieražu svētki, kas piesaista arī citu novadu
iedzīvotājus. “Ceļtekas” vārds ir kļuvis pazīstams arī ārpus novada robežām, viena no
koncertēšanas vietām – Abgunstes muiža Jelgavas novada Zaļenieku pagastā. Kopīgi
muzicējot, turpinās ilggadēja sadarbība ar Rīgas kultūras un mākslas centra “Ritums”
folkloras kopu “Laiva”.
Kopa piedalījās starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” norisēs Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā .
Sporta deju pulciņš

Sporta deju pulciņa vecākās
grupas dalībnieki savā pirmajā
koncertā Tērvetes novada
kultūras namā

2018. gada oktobrī, ņemot vērā novada iedzīvotāju interesi un iniciatīvu, ar
pašvaldības atbalstu nodarbības uzsāka jauns pulciņš – sporta dejas bērniem vecumā no 4 –
13 gadiem, vadītāja Sanda Biteriņa. Divas reizes nedēļā divās vecuma grupās (4 – 7 g.v.
un no 8 – 13 g.v.) tiek apgūtas sporta dejas.
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Tērvetes novada kultūras nama telpās 2018. gadā darbojās vingrošanas pulciņš
(vad. Austra Podniece). Pulciņš jaunajā 2018./2019. gada sezonā darbību neatsāka.
Augstkalnes pagasts
Pagastā nav sava kultūras nama, pasākumiem tiek izmantota Augstkalnes
vidusskolas zāle. Pagasta kultūras pasākumu organizators nestrādā pilnas slodzes darba
laiku. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Augstkalnes vidusskolas kolektīvu pasākumu
organizēšanā. Augstkalnes vidusskola atrodas Mežmuižas pils ēkā. Tieši, pateicoties tās
senatnīgajam izskatam un skaistajai ainavai, kas paveras no skolas, jau vairākus gadus
Tērvetes novada svētku atklāšanas pasākums ar koncertu notiek brīvdabā, Mežmuižas pils
terasē.
Kultūras pasākumi Augstkalnes pagastā 2018. gadā
 Amatierteātru draudzības vakars
 Komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis
 Pagasta Sporta svētki
 Lāčplēša dienas lāpu gājiens
 Ziemassvētku egles iedegšana Augstkalnē
 Kinoseansi, teātra izrādes, balles
Augstkalnes pagasta amatierkolektīvi
Augstkalnes pagasta amatierteātris

Augstkalnes amatierteātris pēc
izrādes “Meitiņa”.
Režisore Ingrīda Samohvalova

Bukaišu pagasts
Bukaišu pagastā kultūras dzīves norises organizē kultūras pasākumu organizators,
kurš strādā uz nepilnu slodzi. Kultūras aktivitātes notiek Bukaišu Tautas namā un tā
pieguļošajā teritorijā. Par estētiski pievilcīgu kultūras pasākumu norises vietu vairāku gadu
garumā ir izveidojies parks, ko tautā dēvē par melnā stārķa parku.
Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi darboties dažādos interešu pulciņos – senioru
deju kopā „Vārpa”, vides pulciņā, teātra pulciņā. Tautas namā tiek organizētas radošo
darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, ikgadējie pagasta svētki ar plašu sporta un
kultūras programmu, radošajām darbnīcām.
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Kultūras pasākumi Bukaišu pagastā 2018.gadā















Valentīndienas balle
Pasākums “Lieldienu Saulgriežus gaidot” ar folkloras kopu “Ceļteka” un
“Laiva”, olu izstāde. Dziesmas, rotaļas, olu ripināšana.
Baltā galdauta svētki ar folkloras kopu “Ceļteka”, kopīgu svētku galdu
Bukaišu pagasts piedalījās akcijā “Izgaismo Latviju!”, kuras ietvaros vienlaicīgi
visā Latvijā, jo īpaši valsts pierobežas pagastos tika kurti Saulgriežu ugunskuri
un dziedāta valsts himna
Saulgriežu pasākums
Jāņu nakts balle
“Kopā nākotnes mežam” pasākuma ietvaros koku stādīšana Melnā stārķa parkā
Bukaišu pagasta svētki
LR proklamēšanas 100 gadadienai veltīts koncerts “Tēvzemes daudzinājums”
Eglītes iedegšanas pasākums
Pirmsskolas bērnu sveikšana Ziemassvētkos
Jaungada balle
Teātra izrādes, simtgades filmu kinoseansi

Folkloras kopas
“Ceļteka”un “Laiva”
Saulgriežu pasākumā
Bukaišu Tautas namā

Augstkalnes vidusskolas teātra
viesizrāde Bukaišu pagasta
Tautas namā
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Bukaišu pagasta amatiermākslas kolektīvi:
Senioru deju kolektīvs VĀRPA

SDK “Vārpa”
Koncertā “Ražas danči”
Tērvetes novada kultūras namā

Senioru deju kolektīvs (vad. Liāna Kozlovska) iesaistās Bukaišu pagasta un Tērvetes
novada kultūras aktivitātes. Kolektīvs koncertējis arī ārpus pagasta robežām (Bēnē,
Lielaucē, Aucē, Skrundā, Aizputē, Jēkabniekos, Žagarē). Tiek rīkoti kopīgi pasākumi arī ar
draugu kolektīvu no Žagares – kapellu “Vysneles”. 2018. gadā piedalījās pasākuma “Meža
dienas 2018” ietvaros notiekošajā Tērvetes novada kultūras programmā LVM dabas parkā
Tērvetē.
SDK “Vārpa” Dobeles , Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē F grupā
ieguva II pakāpes diplomu. Senioru deju kopa bija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku dalībnieks.
Bukaišu amatierteātris “Kastanis”

Bukaišu pagastā teātra izrādes ir iestudētas arī agrākos gados. 2018. gada novembrī
teātra mīļi savu darbību turpināja jau kā amatierteātris “Kastanis” (vad. kultūras
pasākumu organizatore Zane Grīsle).
Vides pulciņš
Pulciņā Skaidrītes Urbānes vadībā darbojas deviņi pastāvīgi dalībnieki, taču
pasākumos to skaits pieaug – līdzdarbojas gan pensionāri, skolēni un citi pagasta ļaudis.
Vides pulciņa dalībnieki vāc zīles un kastaņus, un stāda jaunus kociņus, kā arī
apzina, mēra un aprūpē pagastā augošos dižkokus, pēta dabu, rīko ziedu, ābolu u.c.
izstādes. Tāpat pagasta iedzīvotāji skolotājas vadībā iepazīst Bukaišu pagasta vēsturi, vāc
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materiālus par savu dzimtu vēsturi, veido dzimtas kokus. Skaidrīte Urbāne pēta arī Bukaišu
parku, atrodot tur pa kādam eksotiskam retumam. Pateicoties Vides pulciņam un
daiļdārzniecei Antrai Lācei, parks pilnveidojas un top jauni stādījumi, gadās arī eksotiskāki
eksemplāri.

Pulciņa dalībnieki
vienā no izzinošām nodarbībām

Bibliotēkas
Novadā darbojas 4 bibliotēkas, kas nodrošina visa veida bibliotekāros pakalpojumus
un informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir
nodrošināta visu vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un
izklaide. Bibliotēkās tiek sekmēta domu apmaiņa starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem,
zināšanām un vajadzībām.
2018. gadā, svinot Latvijas simtgadi, bibliotēkās tika vākti un apkopoti
novadpētniecības materiāli: fotogrāfijas, novada iedzīvotāju liecības video un audio formā.
Vairāk uzmanības tika pievērsts pašu bibliotēku darbības vēstures izpētei. Atklāti
novadnieku daudzveidīgie talanti, veidojot tematiskās un autorizstādes.
Atmiņā paliekošs bija bibliotēku kopīgi organizētais pasākums dzejas dienās –
tikšanās ar dzejdari, folkloristi un stāstnieci Intu Tuzu un A. Brigaderes pamatskolas 9.
klases skolnieci flautisti Elīnu Pčolku.
Bibliotēku darba galvenie rādītāji
1.
Bibliotēka
Lietotāju skaits
313
Augstkalne
200
Bite
189
Bukaiši
299
Tērvete
1001
Kopā

Apmeklējums
5670
2948
5336
6330
20284

Izsniegums
4012
5258
5528
7024
21822

Jaunieguvumi
(grāmatas)
165
134
143
157
599

Izslēgti dokumenti

2.
Bibliotēka
Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopā

Krājums
6829
6637
5580
6131
25177

40

442
1452
487
541
2922

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

3.
Bibliotēka
Augstkalne
Bite
Bukaiši
Tērvete
Kopā

Grāmatu
krājuma
apgrozība

Periodisko
izdevumu
apgrozība

0,8
0,6
0,33
1,5

2.1
2.2
3.5
1.5

Finanses krājuma
komplektēšanai
(grāmatas,seriālizdevumi)
EUR
1916
1900
2110
2092
8018

Bibliotēkas popularizējošie pasākumi
Augstkalnes bibliotēkā regulāri notika tikšanās lasītāju klubiņā „Skats no malas”,
daloties iespaidos par izlasīto un gremdējoties atmiņās. Regulāri tiek apskatītas grāmatu
izstādes. Konkursā „Lasošākā klase” piedalījās Augstkalnes vidusskolas 4. klase un
nopelnīja balvu – spēli „Fliiper”. Pēcpusdienās bibliotēkā pulcējas bērni.

Augstkalnes vidusskolas 4. klase ar konkursā “Lasošākā klase” nopelnīto
balvu – spēli „Fliiper”
Bites bibliotēkā jau 2017. gada nogalē tika izveidots Latvijas simtgades albums, kur
ikviens varēja ierakstīt savu novēlējumu Latvijai. 2018. gadā A. Brigaderes pamatskolas
1. klase viesojās bibliotēkā un skolēni ierakstīja savus novēlējumus albūmā. A. Brigaderes
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” bērni bibliotēkā apmeklēja mīksto
rotaļlietu izstādi “Suņi” un stāstīja par saviem mīļajiem kustoņiem. Bija arī bērnu
zīmējumu izstāde “Draugos ar grāmatu”.

1. klases viesošanās bibliotēkā
Tika organizētas tematiskās pēcpusdienas: “Iesaku izlasīt”, “Baltā galdauta svētki”,
gadskārtu tradīcijas, organizēta tikšanās ar psiholoģi Ditu Leinerti. Tērvetniecei41
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dzejniecei Solveigai Puķītei 2018. gadā iznāca divas grāmatiņas, kuru prezentācija notika
Bites bibliotēkā. Interešu klubiņš ”Kamenīte” devās vienas dienas ekskursijā pa Vidzemi
– Kocēni, Zilais kalns, Valmiera. Pavisam bibliotēkā tika organizētas 22 grāmatu izstādes,
Normunda Narvaiša fotogrāfiju izstāde “Gadalaiki Pakrastos”, novadpētniecības materiālu
izstāde un grāmatu izstāde “Tērvete dzejā”.
Bukaišu bibliotēkā apmeklētājiem tika piedāvātas grāmatu izstādes, bibliotēkas
pakalpojumu lietotāju hobiji – stāstījumi par ceļojumiem, kanvu darbu izstāde, izstāde
rudenī „Jasmīns ābolos”. Sadarbībā ar Bukaišu tautas namu katru gadu tiek organizēti 3 – 4
tematiskie pasākumi. Tiek rīkoti zīmēšanas konkursi, kur bērni zīmē savus mīļākos
grāmatu varoņus. Tradicionāls ir kļuvis 4. maija pasākums, veltīts Latvijas simtgadei

Pabijis plašajos pasaules ceļos “Lidoņu“ mājās atgriezās Herberta Cukura ģimenes
saudzīgi glabātais karogs
Tērvetes bibliotēkā interešu klubiņš „Kopā” turpina darboties un iesaistīties
dažādos pasākumos, doties pieredzes apmaiņas braucienos. Klubiņa dalībnieki 2018. gadā
devās pārgājienā pretī pavasarim, piedalījās novada pasākumā “Izskrien Tērvetes novadu”,
apmeklēja Dobeles pilsētas vēsturiskās vietas, klubiņš apmeklēja kaimiņu (lietuviešu)
kultūras pasākumu, iepazina lietuviešu tradīcijas un kultūru. Klubiņa dalībnieki apmeklēja
Likteņdārzu. Sagaidot jauno Suņa gadu, bibliotēkā tika izlikta novada darbinieku suņu
kolekcijas izstāde, Maijas Strazdas „Dzintara pērles” gleznu izstāde, floristikas pulciņa,
Latvijas simtgadei veltīta izstāde u.c. izstādes. Tērvetes bibliotēkai laba sadarbība turpinās
ar A. Brigaderes pamatskolu un Augstkalnes vidusskolu. Piedalījāmies Normunda Beļska
grāmatas „Vectētiņa brīnumu lāde” atklāšanā. Bibliotēka piedalījās izbraukumā ar
grāmatām uz novada pasākumu „Mazais Tērvetnieks” piecu gadu jubileju. Otro gadu pēc
kārtas piedalījāmies konkursā „Skaļā lasīšana”. Pirmo reizi bibliotēkā ar bērniem kopīgi
pirms Helovīniem tika izgrebti ķirbji un izveidota izstādi. Bibliotēku apmeklēja
Augstkalnes vidusskolas 2. un 3. klase, kā arī bērnu grupa no Nīderlandes.

Bērnu grupa no Nīderlandes iepazīstas ar Tērvetes bibliotēku
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9.4. Sports
Tērvetes novada domes Sporta nodaļa darbojās saskaņā ar Domes apstiprinātu
nolikumu, kuras mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā
administratīvajā teritorijā. Tās uzdevums ir nodrošināt Tērvetes novada sporta pasākumu
vadīšanu, plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, kā arī uzturēt sporta bāzes, sekmēt
sporta organizāciju darbību, finansēt sporta sacensības. Sporta nodaļā darbu organizē
vadītājs.
2018.gadā tika izstrādāts un apstiprināts (Tērvetes novada domes sēde 2018.gada
22.februārī lēmums, protokols Nr 3, 7 ) Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta
komandu finansiāla atbalsta nolikums, kas noteica kārtību, kādā Tērvetes novadā tiek
piešķirts
finansiālais atbalsts. Nolikums izdots saskaņā ar Likuma ,,Par
pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Sporta likuma 7.pantu.
2018.gadā tika apstiprināti un pieņemti Tērvetes novada saistošie noteikumi Nr.16,
kas noteica sabiedriskās kārtības noteikumus Tērvetes novada sporta un rotaļu laukumos,
protokols Nr.9, 11. Noteikumi tika izstrādāti saskaņā ar Likuma ,, Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu.
Atbilstoši novada attīstības programmā plānotajam 2018. gada 8. novembrī pie
Augstkalnes vidusskolas atklāts jauns un moderns sporta laukums. Kopējās izmaksas
sastādīja 105 775 eiro. Visi izdevumi saistīti ar Tērvetes novada domes budžeta
izdevumiem. Pasākumā piedalījās arī Domes deputāti, kas viennozīmīgi atzina, ka
pieņemts pareizs lēmums par sporta laukuma izveidi.

Sporta laukuma atklāšana Augstkalnē
Sporta pasākumi Tērvetes novadā
2018. gada 23. septembrī Eiropas nedēļas ietvaros Augstkalnes pagastā notika
tradicionālais un daudzu sporta piekritēju skrējiens ,,Apkārt Augstkalnes ezeram”. Šajā
gadā pasākumā reģistrēti nedaudz vairāk kā 100 dalībnieki, viņu vidū arī Lietuvas
Republikas skrējēju klubs no Žagares un Tautas skrējēju kluba “Sprīdītis” pārstāvji.
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Skrējienā “Apkārt Augstkalnes ezeram” startē skrējiena jaunākie dalībnieki
2018. gada 19. maijā notika sporta pasākums ,,Izskrien Tērvetes novadu”, veltīts
Latvijas simtgadei. Skrējiena moto bija ,,Mūsu mērķis nav ātrums, bet vienotība”. Tika
izskrieta divdesmit piecus kilometrus gara distance, kura tika sadalīta divdesmit posmos.
Pasākumā piedalījās Tērvetes novada uzņēmēji, iestāžu darbinieki, novada iedzīvotāji. Kā
vienotības simbols tika nests Tērvetes novada karogs.

Sporta pasākums ,,Izskrien Tērvetes novadu”

Senioru sporta diena
Augstkalnes pagastā
2018. gada 7. oktobrī

Tērvetes novada sporta svētki
2018. gada 14. jūlijā Kroņauces
stadionā
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Augstkalnes
pagasta
sporta
svētki

Makšķerēšanas sacensības
Augstkalnē “Noķer lielo zivi gudri”
ar Māri Olti Augstkalnes sporta
svētku ietvaros

o

Augstkalnes pagasta
atklātie telpu futbola
un basketbola turnīri

Tērvetes novada sporta
spēļu komandu
spartakiāde

Tērvetes novada novusa turnīrs A.Brigaderes
pamatskolā
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Starpnovadu mini handbola sacensības
Tērvetes novada sporta hallē

Leišmales basketbola turnīrs vīriešiem Tērvetes
novada sporta hallē

Tērvetes novada
volejbola
sacensības

Tērvetes novada komandu starti čempionātos 2018. gadā



Tērvetes novada komandas, kas piedalījās Latvijas čempionātā:
Latvijas 2.līgas florbola vīriešu komanda “Tērvete”
Latvijas jaunatnes handbola čempionāta komanda “Tērvete”, kas piedalījās trīs
vecuma grupās čempionātā.

Tērvetes novada komandas, kas piedalījās starpnovadu rīkotajos čempionātos:
 Tērvetes novada basketbola komanda,, Tērvete” startēja 2018.gadā Dobeles novada
basketbola čempionātā.
 Tērvetes novada ugunsdzēsēju komanda startēja starpnovadu ugunsdzēsēju
sacensībās.
 Tērvetes novada volejbola komanda “Sigus-B” startēja Dobeles novada čempionātā
volejbolā
Tērvetes novadu komandu panākumi 2018. gadā
 Latvijas 2. līgas vīriešu florbola čempionātā komanda “Tērvete” ieguva ceturto vietu
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Florbola komanda “Tērvete”


Latvijas jaunatnes handbola čempionātā komanda “Tērvete” U-19 vecuma grupā
ieguva Latvijas čempiona titulu.

Tērvetes novada handbola komanda U-19


Latvijas jaunatnes čempionātā Tērvetes novada handbola komanda U-18 ieguva
otro vietu

Tērvetes novada handbola komanda U-18


Handbola komanda ,, Tērvete” U-13 vecuma grupā ieguva Latvijas čempiona titulu

Tērvetes novada handbola komanda U-13
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Basketbola komanda ,,Tērvete” ieguva Dobeles novada čempiona titulu.

Tērvetes novada vīriešu basketbola komanda



Ugusdzēsēju komandas 2018. gada 11. maijā Saldus Tehnikuma rīkotajās
ugunsdzēsēju sporta sacensībās izcīnīja: vīriešu komanda – 3. vietu, sieviešu
komanda – 1. vietu, kā arī jauniešu komanda izcīnīja 1. vietu savā grupā.
Tērvetes novada sporta svētku ietvaros ugunsdzēsēju sporta sacensībās 1 disciplīnā
– izvēršanās kaujā no motorsūkņa, vīriešu un sieviešu konkurencē ceļojošās balvas
palika Tērvetē.

Tērvetes novada ceļojošās balvas ugunsdzēsības sportā
Tērvetes novada komandu starti starptautiskajās sacensībās, turnīros
Tērvetes novada handbola zēnu komanda startēja starptautiskajā handbola turnīrā Vācijā
(Lībekā).

Tērvetes novada individuālo sportistu sasniegumi
Handbols
Ingars Dude un Antons Šuleiko ir Latvijas vīriešu handbola izlases dalībnieki.
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Toms Ābelīte, Elvis Vilsons, Antons Šuleiko, Kārlis Krūmiņš ir Latvijas jaunatnes izlases
dalībnieki savās vecuma grupās U-19 un U-17.
Brīvā cīņa
Jānis Īzaks- Latvijas 2018.gada čempions savā vecuma grupā brīvajā cīņā.
Taku orientēšanās sports
Kristaps Mierlauks- Latvijas izlases dalībnieks Taku orientēšanās sportā, otrās vietas
ieguvējs Pasaules taku orientēšanās čempionātā stafetē.
Orientēšanās sacensības
Guntis Dude- Latvijas čempionātā orientēšanās sporta iegūta otrā / trešā vieta (vecuma
grupā 55+).
Eiropas čempionātā meža darbiniekiem otrā, trešā vieta.
Latvijas kausa kopvērtējumā orientēšanās sportā ceturtā vieta.
Vieglatlētika, florbols
Juris Redisons- Valmieras maratonā pirmā vieta savā vecuma grupā, Latvijas skrējiena
posmu ,,Stirnu buks” posmu uzvarētājs, Pasaules florbola veterānu čempionātā Prāgā
pirmā vieta 35+ vecuma grupā, Latvijas senioru 2018. gada florbola čempionātā otrā vieta.

Basketbols
Linda Karloviča- Eiropas veterānu basketbola čempionātā Horvātijā (vecuma grupā 45+)
ieguva otro vietu
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9.5. Sociālā joma
Sociālais dienests
2018. gadā atbilstoši 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 385
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” tika veikta sociālā dienesta
pārreģistrācija sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Tērvetes novada domes sociālais
dienests sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts ar Nr. 393.
2018. gadā Tērvetes novada domes sociālajā dienestā darbu turpināja 9 darbinieki –
sociālā dienesta vadītāja, 2 sociālie darbinieki, 1 sociālās palīdzības organizators, ģimenes
atbalsta centra „Bērnu pasaule” interešu pulciņa audzinātāja, bērnu pieskatīšanas istabas
„Saule” interešu pulciņa audzinātāja, Augstkalnes pagasta atbalsta centra administratore,
Bukaišu pagasta atbalsta centra administratore un šoferis – kurjers.
Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā.
Sociālajam dienestam 2018. gadā notikušas 32 sēdes, kurās izskatīti iesniegumi,
kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem
pakalpojumiem. Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu
veic ar licencētas SIA „ZZ Dats” sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas
datorprogrammas (SOPA) palīdzību. Piešķirtie un izmaksātie pabalsti tiek uzkrāti
datorprogrammā SOPA un klientu lietās.
2018.gadā vērojams, ka mājsaimniecību skaitam, kas vēršas sociālajā dienestā, lai
saņemtu trūcīgas personas/ģimenes izziņu, ir tendence samazināties. Pamatā iedzīvotāji,
kas vēršas sociālajā dienestā, lai saņemtu šo izziņu, ir ilgstošie bezdarbnieki vecuma grupā
virs 50 gadiem un pirmspensijas vecumā.

Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus,
kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
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Sociālās palīdzības pabalstu izlietojums lielākajās pozīcijās. Kopējais izlietojums
EUR 19883,43.

Naudas izlietojums brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem EUR 16626,37, un atbalsts
mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei (daudzbērnu ģimenēm, pirmklasniekam,
bērnam – invalīdam, trūcīgajām ģimenēm) – EUR 3420,00.
Ar 2018. gada 1. janvāri stājās spēkā saistošie noteikumi Nr. 15 “Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”, kas papildus noteica atbalstu
pirmklasniekiem un bērniem invalīdiem, skolu uzsākot, kā arī palielinājās atbalsts
jaundzimušajiem. Savukārt saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
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pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” precizēja trūcīgas ģimenes un maznodrošinātas
ģimenes kritērijus un sociālos pabalstus. Aktualizēti tika arī 2018. gada 25. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 1 “Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā”.
Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir 50% no valstī
noteiktās minimālās algas, 2018. gadā tas bija EUR 215,00. Šo atbalsta veidu izmantoja 9
personas.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās aprūpes
centros uz 31.12.2018 apmaksāts 21 pieaugušai personai un 1 bērnam. Izlietotie līdzekļi
EUR 73442,00.
Liela loma sociālā darba uzlabošanā ir starpprofesionāļu sadarbībai. Pagājušajā gadā
tika noorganizētas vairākas starpprofesionāļu sanāksmes, kurās diskutējām par aktuālo
problēmu risināšanu un sadarbības uzlabošanas iespējām.
Atbilstoši likumdošanā izvirzītajām prasībām pašvaldība sociālā darba speciālistiem
ir nodrošinājusi profesionālās pilnveides seminārus.
Sociālās aprūpes centrs “TĒRVETE”
Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” (turpmāk Centrs) ir Tērvetes novada pašvaldības
iestāde, kura tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan citos
novados dzīvojošiem cilvēkiem.
Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma
atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par
Dobeles rajona pansionātu ”Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa
celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No 1991.
gada Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par
Sociālās aprūpes centru ”Tērvete”. Ar 2018. gada 1. janvāri bērnu nodaļa tika likvidēta un
Centrs turpina nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām
personām- I un II grupas invalīdiem, pensijas vecumu sasniegušām personām un citām
personām, kuras nespēj veikt pašaprūpi.
Centrs līdz 2009. gada 30. septembrim bija Dobeles rajona pašvaldības, bet ar 2009.
gada 1. oktobri ir Tērvetes novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestāde.
Centrs darbojas saskaņā ar 2017. gada 30. novembra apstiprināto Tērvetes novada
pašvaldības sociālās aprūpes centra ”Tērvete” nolikumu, ievērojot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo
pakalpojumu sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus.
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Centram ir izstrādāta un ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22. septembra sēdes
lēmumu apstiprināta „Sociālās aprūpes centra „Tērvete” attīstības programma 2017.- 2021.
gadam”, kurā ir izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.
Saskaņā ar to 2018. gadā tika veiktas sekojošas iegādes un remonti:
 palīglīdzekļi un inventārs- funkcionālie galdi, muguras balsti, nakts skapīši,
aizlietņi, plaukti, spoguļi, apgaitas rati, 46 funkcionālās gultas, 35 pretizgulējumu
matrači, 2 mazgāšanas kušetes, 2 dušas ratiņi, 15 riteņkrēsli, tualetes krēsli, gulošu
cilvēku pārvietošanas palīglīdzekļi, kā arī cits inventārs.
 vairāku stāvvadu un sanitāro mezglu remonts, koplietošanas un senioru istabiņu
kosmētiskais remonts. Arī Centra medicīnas darbiniekiem- ģimenes ārstam un
medicīnas māsām- iekārtotas jaunas, plašas, ar speciālajām mēbelēm aprīkotas
telpas, kurās ērti var nodrošināt klientiem medicīnisko aprūpi.
 speciālizētā transporta līdzekļa pārbūve ar mērķi to pielāgot gulošu klientu
transportēšanai;
 centra ēku tehniskā apsekošana;
 topogrāfija;
 saules kolektoru sistēmas siltumnesēja nomaiņa;
 ugunsdrošības prasību nodrošināšanai- uzstādīti durvju pašaizveres mehānismi,
pilnveidota automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija;
 uzsākta ūdens apgādes projekta izstrāde, ēkas pamatu piemales atjaunošanas un
lodžiju stiprināšanas projekta izstrāde;
 iekārtota darbinieku darba vide atbilstoši DA, darbiniekiem iegādātas veselības
apdrošināšanas polises.
Centra personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un saskaņā ar šo
noteikumu 2.4. punktā minētajiem nosacījumiem. Izvērtējot apmācību nepieciešamību
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, tiek ņemts vērā Centra direktores, speciālistu un
darbinieku viedoklis.
Centrā sniegtie pakalpojumi
Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
sniegšana klientam. Vidējais klientu skaits 2018. gadā – 220.
Centra mērķis ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā,
palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, atbalstīt
attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot. Ar
profesionāļu komandas speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas
problēmas, kā arī uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. Centra mērķis ir sniegt
klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību
apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes pazemināšanos.
Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu, kā
arī slimību profilaksi.
Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi un svētku svinības, kuros ar koncertiem un
teātra izrādēm klientus un darbiniekus priecē gan Latvijā populāri mākslinieki, gan
pašdarbnieki. Kopīgajos pasākumos savas prasmes rāda arī Centra darbinieki un
iemītnieki.
2018. gadā ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc ilgstoša sociālās aprūpes
pakalpojuma, attiecīgi SAC „Tērvete” visa gada periodā ir optimāls klientu skaits. Iestāde
regulāri izvērtē sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas tās uzlabošanai.
2018. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti gan ar
Latvijas uzņēmumiem, gan Norvēģijas un Zviedrijas sadarbības partneriem.
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Bāriņtiesa
Tērvetes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Tērvetes novada domes
izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz
normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, tā prioritāri nodrošina bērna vai
aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Atbilstoši Bāriņtiesu
likuma 17. pantā noteiktajam bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas
personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un sūdzības, piedalās
lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības
iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu
izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu
aizstāvību.
Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādājot par mantojuma apsardzību. Bāriņtiesa izdara arī apliecinājumus
Tērvetes novada teritorijā deklarētajām personām.
Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada teritorija, kurā ietilpst Tērvetes, Augstkalnes
un Bukaišu pagasti.
Bāriņtiesā 2018. gadā darbojās bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece, trīs bāriņtiesas locekles un sekretāre, kura ir atbildīga arī par bāriņtiesas arhīvu.
Bāriņtiesa lēmumus pieņem koleģiāli, atsevišķos īpašos gadījumos bāriņtiesas
priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus, kurus pieņem
mutvārdos un 24 stundu laikā noformē rakstiski. Šie lēmumi ir izpildāmi nekavējoties.
Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi,
lai pieņemtu tālāko koleģiālo lēmumu.
2018. gadā bāriņtiesā kopā tika pieņemti 18 koleģiālie lēmumi.
2018. gadā bāriņtiesa lēmusi par:
 par aizbildņu atlaišanu sakarā ar bērnu pilngadību vai bērnu adopciju;
 par piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai vai par piemērotību sevišķā
aizbildņa pienākumu pildīšanai bērnu mantojumam;
 par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
 par pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu un prasības sniegšanu tiesā par
aizgādības tiesību atņemšanu bērna vecākiem;
 par bērna ievietošanu audžuģimenē;
 par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa
piešķiršanu.
 par atzinumu ģimenei uzņemt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vasaras
brīvlaikā;
 par personas spējām bērnu pienācīgi aprūpēt, ja vecāki lūguši nodot bērnu citas
personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem;
 par aizgādņu maiņu personai ar ierobežotu rīcībspēju;
 par atzinumu tiesai pēc tās pieprasījuma par saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtības noteikšanu vecākam ar bērnu.
2018. gadā Tērvetes novada bāriņtiesa ir lēmusi par divu ģimeņu piemērotību
audžuģimenes pienākumu pildīšanai un viena ģimene ir ieguvusi audžuģimenes statusu.
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Pieņemto lēmumu skaits no 2016. – 2018. gadam
Gads
Kopējais lēmumu skaits
Vienpersonisko lēmumu skaits

2016
33
4

2017
26
1

2018
18
0

Tika sagatavoti un iesniegti tiesā prasības pieteikumi par bērna aizgādības tiesību
atņemšanu piecām personām. Attiecīgi trīs personām ar Zemgales rajona tiesas spriedumu
2018.gadā tika atņemtas bērnu aizgādības tiesības.
Pārstāvības tiesās 2018. gadā:
 bāriņtiesa kā prasītājs bērnu vecāku aizgādības lietās;
 bāriņtiesa kā atzinuma sniedzējs vecāku saskarsmes kārtības noteikšanai;
 bērna pārstāvis kriminālprocesos;
 pārstāvība personu rīcībspēju ierobežošanas vai pārskatīšanas lietās.
Uz 2018. gada 31. decembri bāriņtiesas pārraudzībā ārpusģimenes aprūpē kopā
atradās 17 bērni, no kuriem 3 bērni atradās audžuģimenē, 13 aizbildnībā un 1 bērns
ilgstošas sociālās aprūpes un audzināšanas institūcijās.

Bāriņtiesas pārraudzībā uz 2018. gada 31. decembri bija 5 aizgādnībā esošas
personas un 4 aizgādņi.
Turpinājās datu ievadīšana un saņemšana VMIS (iedzīvotāju reģistrs), NPAIS
(nepilngadīgo atbalsta sistēma), VVDZ IS (vienotā datorizētā zemesgrāmata).
2018. gadā bāriņtiesa ir turpinājusi sadarbību ar citām institūcijām gan pašvaldībā,
gan arī citās pašvaldībās. Bāriņtiesa veikusi sistemātiskas dzīves apstākļu pārbaudes
ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, sniedzot
papildus informāciju Tērvetes sociālajam dienestam par 6 ģimenēm, kurās aug 8 dažāda
vecuma bērni.
Bāriņtiesa regulāri piedalījās organizētajās starpinstitucionālajās sanāksmēs, kurās
piedalījās gan sociālais dienests, pašvaldības policija, gan skolu pārstāvji.
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Sistemātiski tika paaugstināta darbinieku kvalifikācija, diviem darbiniekiem sekmīgi
apgūstot bāriņtiesu pamatkursu – akreditēto izglītības programmu „Bāriņtiesu vadība un
organizācija” – 192 h apjomā, kā arī piedaloties citos semināros.
Bāriņtiesa sniegusi konsultācijas iedzīvotājiem par dažādiem jautājumiem, kas skar
bērnu vecāku aizgādības tiesības, saskarsmes tiesības, konfliktsituācijas ģimenē, bērnu
personisko un mantisko interešu nodrošināšanu; uzturlīdzekļu piedziņu no otra vecāka;
paternitātes noteikšanu vai apstrīdēšanu; kā arī par darījumiem, apliecinājumiem,
mantojuma kārtošanu.
2018. gadā bāriņtiesā ir veikti 137 notariālie apliecinājumi un iekasēta valsts nodeva:
1061 euro.
9.6. Dzimtsarakstu nodaļa
2018. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 72 civilstāvokļa aktu
reģistri: 20 dzimšanas, 13 laulības un 40 miršanas reģistri. Iereģistrēti un apstrādāti 93
ienākošie dokumenti un 24 izejošie dokumenti.
Dzimšana
Reģistrēti 20 jaundzimušie – 12 zēni un 8 meitenes. Laulībā dzimuši 9 bērni.
Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 11
paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši 6 māmiņām, otrie – 8, trešie – 3, ceturtie – divām
māmiņām, piektais – 1 māmiņai, sestais – 1 māmiņai.
Jaunākā māmiņa – 18-gadīga, vecākā – 42.
Jaunākais 1 tēvs – 25-gadīgs, vecākais – 46.
Laulības
2018. gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 13 laulības. No tām,
astoņi pāri laulībā stājās pirmo reizi. Viens pāris laulībā stājās otro reizi. Viena līgava
laulībā stājās otro reizi. Trīs līgavaiņi laulībā stājās otro reizi. Viens līgavainis laulībā
stājas trešo reizi. Viens pāris laulībā stājās ceturto reizi.
Jaunākā līgava 26-gadīga, vecākā 74.
Jaunākais līgavainis 27.gadīgs, vecākais 66.
Miršana
2018. gadā nodaļā reģistrēti 40 miršanas gadījumi. Miruši – 15 vīrieši un 25
sievietes. Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 17, t.sk.:
Augstkalnes pagastā – 7; Bukaišu – 3; Tērvetes – 7; no citām pašvaldībām – 23.
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9.7. Būvvalde
Tērvetes novada būvvalde
2018. gads
Saņemtie būvniecības pieteikumi
Izsniegtās izziņas
Akceptētie būvprojekti
Izsniegtās būvatļaujas
Uzsākti būvdarbi objektos
Ekspluatācijā pieņemtie objekti

Nr.
1

Datums
28.02.2018.

2
3

06.06.2018.
07.06.2018.

4
5

03.07.2018.
30.08.2018.

6
7

15.10.2018.
15.10.2018.

8

09.11.2018.

9

26.11.2018.

10

11.12.2018.

44
10
15
17
18
10

investētie līdzekļi

4 571 695,- EUR

2018. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā:
Pasūtītājs
Objekts
Adrese
a/s „Agrofirma Tērvete”
Trīs
jaunlopu
kūtis
un „Tērces”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
skābbarības bedres
a/s „Latvijas valsts meži”
Apaļkoku pirmapstrādes angārs „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Tērvetes novada dome
Piebraucamā ceļa a/f Tērvete Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
birojam 1.kārta
Kafejnīca „Mēnestiņš”
Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
a/s „Latvijas valsts meži”
Divas terases pie kafejnīcas Dabas parks Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Lutauša galds”
z/s „Māliņi”
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Laurēni”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Tērvetes novada dome
Piebraucamā ceļa a/f Tērvete Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
birojam 2.kārta
SIA „AVER īpašumi”
Dzīvojamās mājas pārbūve par „Īkšķīši”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov
veikalu
VSIA”Zemkopības ministrijas VNŪ
Ailes
strauts Tērvetes novads
nekustamie īpašumi”
rekonstrukcija
Tērvetes novada dome
Pašvaldības ceļu
Te36 un Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Te38 pārbūve
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2018. gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā:
Nr.
1
2
3

Datums
12.02.2018.
19.02.2018.
27.02.2018.

Pasūtītājs
A/S „Agrofirma Tērvete”
A/S „Agrofirma Tērvete”

4

22.03.2018.

A/S „Latvijas valsts meži”

5

18.04.2018.

A/S „Agrofirma Tērvete”

6

20.04.2018.

7
8
9
10

21.04.2018.
07.05.2018.
15.05.2018.
04.06.2018.

Tērvetes novada dome
Z/S Ezerieši

11
12

17.07.2018.
15.11.2018.

SIA Silāres
A/S Tērvetes AL

13

16.11.2018.

Z/S „Liepnieki”

14

23.11.2018.

Z/S „Vīgriezes”

15

03.12.2018.

SAC Tērvete

Objekts
L/s šķūnis
Lopkopības atkritumu krātuve
Vasaras mājas un saimniecības ēkas
pārbūve, lapene
Tualešu bloks „Rūķu pilsētā”

Adrese
„Lieldzelmes”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Jātnieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
„Jaunmušķi”, Bukaišu pag., Tērvetes nov.

Dabas parks Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
Dzīvojamā māja un saimniecības „Palienas”, Tērvetes pag., Tērvetes novads
ēkas
Dzīvojamā māja un saimniecības „Vidiņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
ēka
Kafejnīca „Mēnestiņš”
Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Pašvaldības ceļa Te67 pārbūve
Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Kokapstrādes darbnīca
„Jaunotriņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Dzīvojamā māja
Priežu iela-6, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
Klēts pārbūve par viesnīcu
„Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Kompresoru ēkas atjaunošana
„Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag.,
Tērvetes nov.
Aitu kūts pārbūve par liellopu „Meža Noras”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
novietni
Noliktava
„Vīgriezes”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes
nov.
Ārējā ūdensvada atjaunošana
„Mežmalieši”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.
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Veiktās investīcijas būvniecībā Tērvetes novada teritorijā
2012.-2018.gadā (milj. EUR)
Izbūvēti objekti milj.EUR
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,9
6,1
4,6
3,1

3,0

2,8
1,6

2012

2013

2014

2015

2016

izbūvēti objekti milj.EUR
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9.8. Komunālā saimniecība
Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa sastāv no trīs dienestiem: Tērvetes
pagasta komunālais dienests, Bukaišu pagasta komunālais dienests, Augstkalnes pagasta
komunālais dienests, kurā nodarbināto skaits ziemas periodā ir 33 cilvēki, neskaitot dienesta
vadītājus.
Komunālā dienesta nodaļa Tērvetes novadā nodrošina iedzīvotājus un juridiskās
personas ar dzeramo ūdeni, kura piegāde ir centralizēta, un nodrošina ar kanalizācijas
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Tiek nodrošināta siltumenerģijas piegāde, organizēta
atkritumu savākšana, veikta pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana,
nodrošināts ielu apgaismojums.
Lai sekmētu ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem par dažādiem
aktuāliem jautājumiem, Tērvetes novada mājas lapā izveidota sadaļa Komunālās nodaļas
informācija.
Tērvetes pagastā komunālais dienests 2018. gadā organizēja un veica pašvaldības
komunālo pakalpojumu nodrošināšanu - ūdensapgādi, notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu,
siltumapgādi, teritoriju apsaimniekošanu, ielu apgaismošanu ciematos, kapu
apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu . Komunālais dienests uztur pašvaldībai
piederošās teritorijas: stadionus un laukumus, ceļmalas, estrādi. Liels darbs ieguldīts betona
plāksnīšu taku izveidē Zelmeņos pie domes ēkas un Sanatorijas ciematā. Kroņauces stadionā
video novērošanas sistēmām un apgaismojumam ieguldīti vairākus simtus metru
elektrokabeļi. 2018. gadā aizbetonēti bojātie posmi aizsprostam Tērvetes upītei Zelmeņu
ūdenskrātuvē, veikta ceļa zīmju nomaiņa un norāžu uzstādīšana, kā arī Tērvetes pagasta
Komunālajam dienestam ierādīto garāžu un noliktavu – remontdarbnīcu „Jaunzelmeņi„
sakārtošana – plauktu un elektrosistēmas izbūve, teritorijas sakārtošana.
Augstkalnes pagastā tika izbūvēta bruģakmens ietve gar ceļa malu Au1 no valsts ceļa
V-1056 līdz pirmsskolas grupas “Zvaniņi” ieejas vārtu laukumam. Izbūvējot gājēju celiņu,
tika konstatēts caurtekas bojājums, līdz ar to esošā caurteka tika nomainīta. Izbūvējot pie
Augstkalnes sporta zāles jaunu sporta laukumu, tika pārvietota ūdens vada trase. Sakarā ar
sporta laukuma izbūvi tika aiztamponēts pēc visām vides pārvaldes prasībām nedarbojošais
dziļurbums, kā arī demontēta degradējusi artēziskās akas piebūve. No pieturas ,,Indrāni’’ līdz
Mežmuižas baznīcas pagriezienam un no bērzu birzs ,,Centrs’’ līdz krustojumam ar
pašvaldības ceļu Au-1 gar valsts ceļu V1056 tika nomainīts bojātais un nolietojies ielu
apgaismojuma kabelis. Tika veikti termo un elektromērījumi pašvaldības mājai ,,Spīdolas’’.
Tika veikti ikgadējie ceļu un ielu uzturēšanas darbi. Tiltam ,,Ainavas’’ atjaunotas margas.
Bukaišu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir traktors MTZ50 ar rotējošo
pļaujmašīnu, ekskavators MTZ82, traktors T150K ar 10 m3 mucu, kravas-pašizgāzēja
automašīna GAZ53B un mini traktors JOHN DEER X354. Minētā tehnika daļēji tiek
izmantota visa Tērvetes novada komunālas saimniecības vajadzībām. Komunālais dienests
apsaimnieko 18 daudzdzīvokļu un 2 sabiedriskās ēkas. Sabiedriskajā ēkā „Lidoņi” tautas
nama zālei veikts logu remonts.
2018. gadā liela uzmanība tika veltīta ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai centra
daudzdzīvokļu mājām. Tajās tika sakārtota koplietošanu telpu (pagrabu, koridoru)
elektroinstalācija, veikti izolācijas pretestības mērījumi, elektroiekārtu zemējuma vadu ierīces
pretestības un zibens aizsardzības sistēmas pārbaude, sakārtots apgaismojums, uzstādītas
ugunsdrošības evakuācijas zīmes, stāvu apzīmējumi, koridoru ieejās uzstādīta informācija par
tajā esošo dzīvokļu numerāciju, veikta dūmvadu tīrīšana un to tehniskā stāvokļa novērtēšana
ar aktu, mājām „Sarmas” un „Blāzmas” pārmūrēti bojātie skursteņi virs jumta daļas. Visu
vasaru pašvaldības īpašumā esošā teritorija tika appļauta. Rudenī vāktas lapas, izmantojot
iegādāto lapu savācēju, kurš uzmontēts uz mini traktora JD X534.
60

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

9.9. Ugunsdzēsības dienests
Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests (turpmāk- Dienests) ir Tērvetes novada domes
centrālās administrācijas struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus
Tērvetes novadā un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma saņemšanas
veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus arī ārpus novada teritorijas (aptuveni 15 km rādiusā
no Tērvetes novada robežas).
2018. gadā Tērvetes ugunsdzēsības dienesta Tērvetes komanda veica 15 izbraukumus
uz nelaimes gadījumu vietām, savukārt Bukaišu ugunsdzēsēju komanda veica 4 izbraukumus
uz nelaimes gadījumu vietām.
Dienesta rīcībā ir divas ugunsdzēsības autocisternas, Bukaišu pagasta komanda strādā
ar IFA W-50 autocisternu. Tērvetes pagasta ugunsdzēsības komandas rīcībā ir ZIL 131
autocisterna un FORD tranzit mikroautobuss. 2018. gadā aktīvi turpinās Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projekts LLI-302 “Vietējo
sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pierobežā” (“Improvement of efficiency and availability of local public security
services in cross border regions of Latvia and Lithuania”). Projekta mērķis ir uzlabot
pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot
pierobežu par drošāku dzīves vietu. Ar programmas atbalstu līdz 2019. gada marta beigām ir
paredzēts iegādāties inventāru ugunsdzēsēju dienestam un jaunu ugunsdzēsības automašīnu,
piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu.
Tērvetes ugunsdzēsējiem ir vīriešu, sieviešu un jauniešu sporta komandas, kas Tērveti
pārstāv dažādās ugusdzēsēju sacensībās. 2018. gada 11. maijā Tērvetes ugunsdzēsēju
komandas – vīriešu, sieviešu un jauniešu - piedalījās Saldus Tehnikuma rīkotajās
ugunsdzēsēju sporta sacensībās. Sacensībās vīriešu komanda izcīnīja 3.vietu, sieviešu
komanda – 1. vietu, kā arī jauniešu komanda izcīnīja 1. vietu savā grupā.
2018. gada jūlijā Tērvetes novada sporta svētku ietvaros Tērvetes ugunsdzēsēju
komanda organizēja ugunsdzēsēju sporta sacensības 1 disciplīnā - izvēršanās kaujā no
motorsūkņa. Viesu komandas bija ieradušās no Zantes, Kursīšiem, Saldus un Brocēniem.
Norisinājās spraigas ugunsdzēsēju sacensības dažādās vecuma grupās. Jauniešu grupā
ceļojošo balvu izcīnīja jaunie ugunsdzēsēji no Brocēniem, savukārt vīriešu un sieviešu
konkurencē ceļojošās balvas palika Tērvetē.

Tērvetes sieviešu komanda, uzdevuma izpilde
Septembrī Tērvetes novada ugunsdzēsēju komandas piedalījās VUGD Zemgales
reģiona brigādes rīkotajās sacensībās “Brašais ugunsdzēsējs”.
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9.10. Pašvaldības policija
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 (gada
sākumā), tas ir uz vienu inspektoru 1762 iedzīvotāji. Abiem darbiniekiem ir atbilstoša
izglītība, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu. Pašvaldības policija regulāri strādā, lai novērstu
likumpārkāpumus un nodrošinātu kontroli Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.
2018. gadā organizēti regulāri Tērvetes pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie
apmeklējumi, novadītas lekcijas – diskusijas, lai informētu skolēnus un pedagogus par
pašvaldības policijas darbu, likumpārkāpumu prevenci, veiktas individuālas pārrunas ar
likumpārkāpējiem u.c. jautājumi. 2018./2019. mācību gadā tika organizētas Drošības dienas gan
Augstkalnes vidusskolā, gan Annas Brigaderes pamatskolā un arī pirmsskolu grupās Interreg V – A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Safe
borderlands”, nr. LLI-302 ietvaros.

Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīti
19 administratīva pārkāpuma protokoli. Par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu
– 4 administratīvie pārkāpuma protokoli. Jāatzīmē, ka liela uzmanība tiek vērsta uz īpašuma
sakopšanu, apsekots viss Tērvetes novads, izzinot īpašumus, kas ir devis rezultātu.
Divus gadus pēc kārtas Tērvetes novadā nav reģistrēti kūlas ugunsgrēki . Īpašnieki, kuri
savlaicīgi nav savus īpašumus sakopuši, ir brīdināti gan mutiski, gan rakstiski. Par šādiem
pārkāpumiem ir sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes novada
saistošajiem noteikumiem Nr18 „Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes
novadā”. Saņemti 42 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības, 210. izsaukumi uz notikuma
vietām, reģistrēti 10 izteikti aizrādījumi par saistošo noteikumu un Latvijas Administratīvā
pārkāpuma kodeksa neievērošanu, 6 personas, kuras zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties,
nogādātas uz med. 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 EUR. Nedaudz samazinājies ir nepilngadīgo smēķētāju
skaits. Ja 2013. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu protokoli sastādīti trīs
nepilngadīgām personām, bet 2014. gadā – 15, 2015 .gadā – 4, 2016. gadā – 12, 2017.gadā –
9,tad 2018. gadā – 3. Kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās aprūpes struktūrvienībām veikti
apsekošanas reidi.
Iepriekšējo gadu līmenī ir palicis to pārkāpēju skaits, kas mīl lietot alkoholu
sabiedriskās vietās, par ko liecina sastādīto administratīvo protokolu skaits, kas sastādīti par
atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. 2013. gadā to bija 9, 2014. gadā – 15, 2015.
gadā 6, 2016. gadā 13, 2017. gadā 13, bet 2018. gadā – 8. Runājot par pamestajiem
dzīvniekiem, bezsaimnieku suņiem, tad 2018. gadā uz dzīvnieku patversmi ir nosūti 2 suņi un
atgriezti īpašniekiem 3 suņi.
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10. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi
2019. gadā veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības
programmu 2018. – 2024. gadam:
1. Tērvetes novada kultūras nama vestibila pārbūve.
2. Ugunsdzēsēju mašīnas garāžas pārbūve.
3. Kroņauces stadiona pārbūves II kārta.
4. Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas”Zvaniņi” telpu remonts.
5. Augstkalnes vidusskolas ieejas mezgla betona kāpņu pārbūve.
6. Bukaišu pagasta pārvaldes ieejas mezgla betona kāpņu pārbūve.
7. Gājēju celiņa atjaunošanas un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos II posma
noslēgums (ELFLA finansējums 90% no projekta attiecināmām izmaksām).
8. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros jaunas
ugunsdzēsēju mašīnas iegāde.
9. ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta
ietvaros pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve (Dūņu Trīņi- Lakstīgalas) 1,27 km garumā.
10. ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
projekta ietvaros pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve (Stūrīši-Mednieki) 2,2 km garumā.
11. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam ietvaros – Pālena kapličas restaurācijas Tērvetes
kapos darbu uzsākšana.
12. Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” (ELFLA
finansējums 90% no projekta attiecināmām izmaksām).
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