Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
Domes priekšsēdētājas Daces Reinikas
runa Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētajās konsul
tācijās par apvienoto Dobeles novada
teritoriju ar Auces, Dobeles un Tērvetes
novada pašvaldībām.

Tikšanās notika 2019. gada 19. jūlijā Dobelē.
Tērvetes novads ir izveidojies 2002. gadā,
brīvprātīgi apvienojoties 3 pagastiem. 2009. gada
teritoriālā reforma mūsu novadu neskāra, līdz ar to
esam patstāvīgi darbojušies jau 17 gadus. Spēcīgs
lauksaimniecības un tūrisma attīstības novads.
Tērvetes vārds Latvijā skan! Stāvot uz sliekšņa
jaunajai administratīvi teritoriālajai reformai, mēs
apzināmies, ka neizturam divus kritērijus, ko
šobrīd nosaka likums – novadu teritorijā nedrīkst
būt mazāk par 4000 iedzīvotāju, un jābūt ciemam
ar iedzīvotāju skaitu virs 2000.
Protams, šobrīd mums būtiska ir sadarbība ar
citām pašvaldībām atsevišķu pašvaldības autonomo
funkciju īstenošanā. Ja šī sadarbība iepriekš bija
atzīstama kā pozitīva iezīme, tad šobrīd tas nozīmē,
ka pašvaldība pati nespēj veikt šīs funkcijas.
Tērvetes novada pašvaldība uzskata, ka
teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir
izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses, noskaidrot
iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi
teritoriālas vienības turpmāko attīstību. Iedzīvotāju
viedokļa noskaidrošana tika veikta, rīkojot novada
iedzīvotāju sapulces. Vienlaicīgi ar iedzīvotājiem
notika saruna, kurā tika izrunāti jautājumi
reformas kontekstā. Izvērtējot esošo situāciju,
Protams, ka absolūti visi iedzīvotāji izteica viedokli,
ka vēlētos, lai Tērvetes novads paliktu kā atsevišķs
novads. To arī var saprast, jo jāņem vērā
kultūrvēsturiskie aspekti, ar to saprotot tiešu
iedzīvotāju piesaisti pie konkrētās apdzīvotās
vietas. Iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldībai ir jābūt
tuvāk cilvēkam, ka pierobežas pagasti lielajā
novadā vienkārši pazudīs.
Ņemot vērā to, ka administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros Tērvetes novadu ir paredzēts
pievienot Dobeles novadam, tādējādi veidojoties
bijušajai Dobeles rajona teritorijai, daļa iedzīvotāju
izteica, ka redz Tērvetes novadu pievienojam
Jelgavas novadam, ja Jelgavas novads paliktu
esošajā teritorijā. Cilvēkiem ir būtiski, lai reformas
rezultātā nepaliktu sliktāk, jo ir daudz jautājumu,
uz kuriem nav atbilžu.
Piemēram, Bukaišu pagasta iedzīvotājus
satrauc tas, ka jau šobrīd ir pierobeža, tātad
nomale, vai lielajā novadā netiks pavisam aizmirsti,
ka reforma ir vērsta uz lauku teritorijas pazušanu.
Iedzīvotāji jautā – kāds tad būs ieguvums no
teritoriālās reformas – kas tad ir šis kvalitatīvais
pakalpojums, ko nodrošinās attīstības centrs? Kādi
būs pakalpojumi, ko nodrošinās pagastos?
Iedzīvotājus satrauc, piemēram, skolēnu brīv
pusdienu jautājums, jo mēs tās nodrošinām visiem
skolas vecuma bērniem; kas būs ar dažādām
pašvaldības iniciatīvām, pabalstiem, ko piedāvājām
saviem cilvēkiem, bet kas nav Dobelei?
Galvenais iedzīvotāju viedoklis ir, ka novads,
kuram mūs pievienos, nedrīkst pasliktināt mūsu
iedzīvotāju stāvokli. Un vēl.... Šobrīd mazajās
pašvaldībās nedarbojas politiskās partijas, bet
vēlēšanās startē vēlētāju apvienības. Vai būs iespēja
arī vēlētāju apvienībām startēt 2021. gada vēlēšanās?
Un noslēgumā – pilnīgi piekrītu VARAM
informatīvajā ziņojumā paustajam, ka, apvienojot
pašvaldības un būtiski palielinot to teritorijas
platību, svarīgi nodrošināt, lai neveidotos nomales
efekts!!! Pie tā ir nopietni jāstrādā!
Jāatzīmē, ka visi mūsu novada deputāti
piedalījās VARAM organizētajās konsultācijās ar
paš
valdībām š.g. 19. jūlijā. Uzklausot ministru
J. Pūci, varēja saprast, ka plānotais teritoriālais
sadalījums netiks mainīts, ka Tērvetes novads tiks
iekļauts Dobeles novada apvienotajā administra
tīvajā teritorijā. Par jaunās apvienotās pašvaldības
iekšējiem lēmumiem, kas skars iedzīvotāju
intereses, kā, piemēram, pabalstus, skolēnu pār
vadāšanu un citiem jautājumiem, lems apvienotā
pašvaldība, kurai jāsāk strādāt pēc 2021. gada
pašvaldību vēlēšanām.
Dace Reinika, Domes priekšsēdētāja
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Plecu pie pleca Tērvetes astoņsimtgadē
Šogad aprit 800 gadu, kopš Tērvetes vārds minēts
Livonijas Indriķa hronikā.
“Gadu simtos uzzied Tērvete!” – ar tādu moto
svinējām sava novada svētkus. Kas liek Tērvetei ziedēt?
Cilvēki, kas sadodas rokās nozīmīgos – gan vēsturiskos,
gan svētku brīžos. Cilvēki, kas ar savu klātesamību ikdienā
stiprina novadu un ar lepnumu to dēvē par savējo.
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Gadu gaitā ir izveidojusies skaista Tērvetes novada
svētku tradīcija – tos ieskandināt Augstkalnē, pie
Mežmuižas pils. Varam vien priecāties, ka svētku
atklāšanas pasākumi pulcina kuplu skaitu apmeklētāju ne
tikai no Tērvetes, bet arī no vairākiem kaimiņu novadiem.
Gājiena dalībniekus no Tēr
vetes pilskalna uzrunāja
Normunds Jērums.

Augstkalne

Jau rīta dzestrums liek nojaust tuvojas jaunais mācību gads!

Tiekamies
2019. gada 2. septembrī –
ZINĪBU DIENĀ
Augstkalnes vidusskolā

9.00 Zinību dienas svētku rīts pirmsskolas
izglītības grupā „Zvaniņi”,
9.15 Skolēnu un vecāku tikšanās ar klases
audzinātājiem,
10.00 Jaunā mācību gada svinīga atklāšana,
10.40 Skolas un pirmsskolas vecāku
pilnsapulce skolas zālē/ skolēniem klases
stunda;
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Autobusu kursēšanas laiki 2. septembrī uz Augstkalnes
vidusskolu:
7.50 Suteņi- Dzeguzēni- vidusskola – “Zvaniņi” /A.
Kozlovs
8.30 Bukaišu centrs- vidusskola /A. Kozlovs
7.30 Griezes - Sniķere- Bukaišu skola- Bukaišu centrs vidusskola – “Zvaniņi” /V.Baumgartens
8.30 Bukaišu skola – Bukaišu centrs – vidusskola / V.
Baumgartens
8.30 Veikals „Elvi”- DUS – Zelmeņi – vidusskola –
“Zvaniņi” / V.Lagutiks

Atgādinām, ka vasarā katram skolēnam ir
jāapmeklē savs ģimenes ārsts, lai septembrī
skolā iesniegtu izziņu par skolēna veselības
stāvokli un informāciju, vai ģimenes ārsts
ļauj skolēnam piedalīties sporta sacensībās.

Annas Brigaderes pamatskolā

9.00 Jaunā mācību gada svinīga atklāšana
9.40 Informācija vecākiem mācību gadu
uzsākot (skolas zālē), skolēniem – Klases
audzinātāja stunda
11.30 Zinību dienas svētku rīts pirmsskolas
izglītības grupā „Sprīdītis”
Autobusu kursēšanas laiki 2. septembrī uz Annas
Brigaderes pamatskolu:
7.30 no Klūnām / V. Lagutiks

Tuvojas skolas laiks!

Gājienam noslēdzoties estr
ādē, vakara programma
turpinājās ar Tērvetes nov
ada kultūras nama
kolektīvu dejām un dziesm
ām. Vakara lielkoncertā
leģendārā rokgrupa “Menu
ets” un alternatīvā
rokgrupa “Dzelzs vilks”.

d pulcēja
ertu arī šoga
ūzikas konc
m
ogramma
s
pr
kā
as
is
ik
as
kl
ūz
es. Kamerm
Interese par
im
kā himna
ka
a
ap
ēj
as
an
plaš
dārzā” izsk
as
ik
skatītājus no
ūz
tviešu
m
la
šu
īs
edi latvie
andināja tr
“Putni un zi
ska –
ai, kuru iesk
ik
ov
ūz
ub
m
Šļ
er
ga
m
(flauta), In
latviešu ka
ita Krenberga ese Egliņa (klavieres).
mūziķes - D
gn
A
un
latviešu
)
ns
oprā
aizvijās gan
Kancēviča (s
lnes ezeram
.
ka
ts
st
lū
ug
sa
A
ku
m
ēt
ja
sv
Pāri vasarīga skaņas, gan uzziedēja
mūzikas

Svētku norisēs ielūkojās Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada KN kultūras pasākumu
organizatore. Vairāk par svētkiem –
www.tervetesnovads.lv fotogalerijās

Tērvetes novada sporta svētkos mērījāmies gan
spēkiem, gan iepazinām Tērvetes meža takas

Tradicionāli nedēļu pirms Tērvetes novada svētkiem ikviens bija aicināts aktīvi atpūsties novada Sporta
svētkos. Arī šajā gadā sacensību gars aizrāva ne tikai mūsu novada ļaudis, aktīvi bija arī viesi no kaimiņu
novadiem – Auces, Dobeles un Jelgavas.
Savukārt ugunsdzēsēju sacensībās tērvetnieki
sacentās ar kolēģiem no Aizputes, Jēkabpils,
Grobiņas un Jelgavas. Šī gada Sporta svētku jaunums
– Zemessardzes izglītojošās aktivitātes.
Kad pirmās Sporta svētku dienas medaļas bija
sadalītas,
svētdien
svētki
turpinājās
ar
fotoorientēšanās sacensībām Tērvetē.
Paldies Sporta nodaļas vadītājai Lindai
Karlovičai, tiesnešiem un izpalīgiem par ļoti
veiksmīgi un interesanti noorganizētajām sporta
spēlēm!
Vairāk par Sporta svētku norisēm
Paldies burvīgajām ģimeņu komandām!
www.tervetesnovads.lv fotogalerijā

Cien. Pirmklasnieku vecāki!
Ja Jūsu lolojums 2019. gada 2. septembrī uzsāks
mācības 1. klasē un viņš ir deklarēts un patstāvīgi
dzīvo Tērvetes novadā, AICINĀM Jūs rakstīt
iesniegumu un saņemt “Pabalstu
pirmklasniekam”.
Sociālais dienests...
ATGĀDINA – novadā deklarētām un pastāvīgi
dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar
bērnu, kam noteikta invaliditāte, ģimenei kurā aug
bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par
bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi
Tērvetes novada Bāriņtiesa, un trūcīgām ģimenēm,
ir iespēja saņemt pašvaldības materiālu atbalstu
mācību līdzekļu un skolas lietu iegādei bērniem
sākot no obligātā pirmsskolas izglītības vecuma līdz
pamatizglītības iegūšanai (izglītojamajiem no 5–6
gad. līdz 9. klasei). Pabalsta saņemšanai Sociālajā
dienestā ir jāiesniedz iesniegums.
Vienlaikus GAIDĀM iesniegumus par ēdināšanas
maksas atvieglojumam, tiem izglītojamajiem, kas
apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un
faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā, un izglītojamajiem no
daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības
programmu no 10.–12.klasei citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un
faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu
ģimenēm, kuru deklarētā vieta ir Tērvetes pašvaldības
admini
stratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bez
maksas launags izglītības iestādes ēdnīcā.
Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai
likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu
Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības iestādes
par attiecīgās izglītības programmas apguvi.
Sociālā dienesta sēdes, kurā tiek izskatīti iesniegumi,
notiek katra mēneša 1. un 3. trešdienā!
D. Freidenfelde,
Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja

Domes sēde

Jūnija un jūlija mēnešos Tērvetes novada domē tika sasauktas divas
kārtējās un divas ārkārtas Domes sēdes
2019. GADA 27. JŪNIJĀ TIKA SASAUKTA
KĀRTĒJĀ TĒRVETES NOVADA DOMES SĒDE

Sēdes darba kārtībā tika iekļauti 2 ziņojumi un
23 lemjošie jautājumi.

SAC ”Tērvete” direktores Signes
Vinteres ziņojums

Centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšana klientam.
Klientu skaits uz 20.06.2019. – 214, 2018 gadā:
uzņemti – 133 klienti, izrakstīti – 125 klienti, no kuriem
27 devās uz mājām vai citām institūcijām.
2019. gadā no 1. janvāra līdz 31. maijam uzņemti
48 klienti, izrakstīti- 26 klienti, no kuriem 7 devās uz
mājām vai citām institūcijām.
Klientu sadalījums pēc deklarētās dzīves vietas: no
Rīgas- 74, Dobeles novada- 54, Jelgavas- 27, Tērvetes
novada- 22, Auces novada- 8, Salaspils- 6, Babītes- 4,
Tukuma- 4, Rundāles- 3, pa vienam un diviem vēl no
citiem atsevišķiem novadiem.
Klientu skaits pēc vecuma grupām uz 31.05.2019.:
• klienti vecumā līdz 70 gadiem – 46, t. sk.
2 klienti vecumā līdz 40 gadiem
• klienti vecumā no 70 līdz 80 gadiem – 62
• klienti vecumā no 80 līdz 90 gadiem – 88
• klienti vecumā virs 90 gadiem – 18
Klientu sadalījums pēc funkcionalitātes uz
31.05.2019.: guloši klienti- 41, staigājoši- 62, riteņkrēslā
pārvietojas paši- 18, riteņkrēslā pārvietojas ar personāla
palīdzību- 52, pārvietojoties izmanto palīglīdzekļusstaigas, spieķis, rolators- 41.
Dzīvojamo istabiņu skaits: kopā ir 113 istabiņas.
Istabiņu skaits, kurās dzīvo viens seniors (virs 12m2)- 14,
istabiņu skaits, kurās dzīvo divi seniori - 86, trīs seniori
- 12, četri seniori - 1 istabiņa.
Darbinieku kvalifikācijas celšana, apmācības: katru
gadu tiek nodrošinātas supervīzijas un semināri,
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Darbinieku sadalījums, atbilstoši noteiktajai Bruto
algas likmei: algas likme līdz 500 euro 58 darbiniekiem,
no 500 līdz 650- 14; no 650 līdz 800- 8; virs 8003 darbiniekiem.
Valsts SAC strādājošo atalgojums ir augstāks, līdz ar
to pastāv kadru aizplūšana uz valsts pansionātiem.
Jādomā par algu paaugstināšanu, bet risinājums tikai
viens- algu paaugstinājumu var realizēt, paaugstinot
klienta izmaksas par vienu dienu, kas mēnesī jau varētu
sastādīt vairāk nekā 800 eiro. S.Vintere norāda, ka tad būs
jāizvērtē arī klientu izmaksas blakus pansionātos.
2018. gada budžets – kopā ieņēmumi 1 628 145 EUR,
izdevumi kopā 1 426 161 EUR. Lielāko izdevumu daļu
sastāda atalgojums darbiniekiem.
2019. gada budžets – kopā plānotie ieņēmumi
1 622 426 EUR, izdevumi 1 847 717 EUR
Problēmas, kam nepieciešams risinājums:
• Ēku būvkonstrukciju bojājumu novēršanas darbi
(saskaņā ar projektu)- izmaksas 178 439.96 EUR ;
• Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi
(saskaņā ar projektu)- izmaksas 216 210.05 EUR;
• Atalgojums. Tuvinot Bruto algu likmes Valsts SAC
strādājošiem, uzturēšanas maksa 2020. gadā
prognozējas ~ 28 EUR/ diennaktī.
Deputāti pieņem zināšanai S. Vinteres sniegto
informāciju. Domes priekšsēdētāja norāda, ka jautājumu
par ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu
finansējumu ir jāskata atsevišķi kādā no Finanšu
komitejas sēdēm.

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības
darbu jūnijā

6. jūnijā trim pretendentiem tika izsūtīti
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Konsolidētā gada
pārskata par 2019. gadu revīzijas veikšana Tērvetes
novada pašvaldībā”. Līdz noteiktajam iesniegšanas
datumam tika saņemti divi piedāvājumi – no SIA”
REVIDENTS un GRĀMATVEDIS “ par 5300 EUR, un
no SIA “Nexia Audit Advice” par 5900 EUR, bez PVN.
Sekojoši ir izsūtīts parakstīšanai līgums ar
auditorkompāniju SIA “REVIDENTS un GRĀMAT
VEDIS” par šī pakalpojuma veikšanu.
7. jūnijā noslēdzās divas cenu aptaujas – Tehnisko
apsekošanu veikšana Augstkalnes vidusskolas ēkai
“Ezerpils” un pašvaldības ēkai “Zelmeņi” saskaņā ar
apsekošanas uzdevumiem. Uzaicinājumi piedalīties abās
cenu aptaujās tika izsūtīti diviem pretendentiem –
SIA ”CMB” un SIA ”AR Structural Solutions”. Par
“Zelmeņu” ēkas tehnisko apsekošanu SIA “CMB”
iesniedza finanšu piedāvājumu 2662 EUR apmērā, bet
SIA”AR Structural Solutions” par 3146 EUR, t. sk. PVN.
Savukārt ēku “Ezerpils” SIA “CMB” piedāvāja apsekot
par 2442 EUR, bet SIA”AR Structural Solutions” par
3146 EUR. Par abu minēto ēku tehnisko apsekošanu ir
sagatavoti parakstīšanai līgumi ar SIA “CMB”.
14. jūnijā tika izsludināts atklātais konkurss
“Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve” saskaņā
ar SIA “ACB Projekts” izstrādāto tehnisko projektu.
Iepirkums paredz projekta daļēju realizāciju.
Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz
11. jūlijam. Finansējums stadiona pārbūvei plānots no šī
gada budžeta līdzekļiem.

20. jūnijā tika izsūtīti trīs uzaicinājumi piedalīties
cenu aptaujā “Tehniskā projekta izstrāde un
autoruzraudzība autoceļa Te-8B “Mālzemnieki-Īkšķīši”
0,000-0,766 km Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”
posma pārbūve, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu”.
Lēmumu par šī ceļa posma pārbūvi un virzīšanu
apstiprināšanai Tērvetes novada domes sēdē pieņēma
Tērvetes novada uzņēmēju apspriedes par pašvaldības
grants seguma ceļu būvniecību vai pārbūvi. Projekts tiks
izstrādāts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 27. jūnijā.
Bez rezultātiem noslēgusies cenu aptauja “Būvu
zraudzības veikšana būvobjektā “Pālenu kapličas
iekštelpu restaurācijas darbi”, jo noteiktajā termiņā no
trim uzaicinātajiem pretendentiem netika saņemts
neviens piedāvājums.
12. jūnijā izsludināts iepirkums “Tērvetes novada
domes ēkas “Zelmeņi” vestibila remonta darbu veikšana”,
saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu
apjomu. Līdz noteiktajam termiņam saņemti četru
pretendentu piedāvājumi. SIA “BD&C” iesniedza pie
dāvājumu par 45 878,26 EUR, SIA” Latbūvnieks” par
43 762,62 EUR, SIA “Skorpions VS” par 31 398,33 EUR,
bet SIA “MD Būvnieks” par 31 339,62 EUR, bez PVN.
Finansējums plānots šī gada pašvaldības budžeta
ietvaros.
12. jūnijā tika izsludināts vēl viens iepirkums
“Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve”. Pārbūves darbi
paredzēti saskaņā ar SIA “Vimbas MF” izstrādāto
tehnisko projektu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
noslēdzās 27. jūnijā.
7. jūnijā noslēdzās iepirkums “Pālenu kapličas
iekštelpu restaurācijas darbi” LEADER projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi –
SIA “Warss+” iesniedza piedāvājumu par 43 599,97 EUR,
bet Pilnsabiedrība “RERE MEISTARI I” par 57 737 EUR,
bez PVN.
Iepirkumu komisija atzina SIA “Warss+” par iepirkuma
uzvarētāju, piešķirot līguma slēgšanas tiesības.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Jūnijā komisijā saņemti un izskatīti 2 iesniegumi:
• vienā gadījumā personai sastādīts parādu nomaksas
grafiks
• viena persona uzņemta dzīvokļu rindā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
• Dome precizēja saistošos noteikumus Nr. 7 “Par
Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”.
• Sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada
21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes
novada pašvaldības budžets 2019. gadam””.
• Deputāti apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības
2018. gada publisko pārskatu.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Sakarā ar to, ka Annas Brigaderes pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupā „Sprīdītis” ir nepieciešamība
jaunākā vecuma un divās vidējā vecuma grupās
nodrošināt pirmsskolas skolotāja palīga klātbūtni līdz
plkst. 18.00 un, pamatojoties uz skolas direktora
iesniegumu, Dome lēma, ka ar 2019. gada 1.septembri
tiks palielināta viena skolotāja palīga slodze no 0,5 uz 1,0.
PAR PROJEKTIEM
• Pieņemts lēmums – Piedalīties Lauku atbalsta
dienesta izsludinātajā ELFLA pasākuma “Pamat
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātā projektu konkursā, sagatavojot un iesniedzot
Tērvetes novada pašvaldības projekta „Pašvaldības
ceļa Te 8B pārbūve” pieteikumu. Ceļa Te 8B
(Mālzemnieki – Īkšķīši) kopējais garums 0,766 km.
Projekta īstenošanu veikt no valsts un ES piešķirtā
atbalsta finanšu līdzekļiem un pašvaldības
līdzfinansējuma, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Tērvetes novada dome izskatīja nodibinājuma
”Lāsītes” valdes locekles Valdas Prīliņas iesniegumu
ar lūgumu atbalstīt LEADER projektu “„Gājēju tilta
izveide kultūras objektu piekļuvei” Augstkalnes
pagastā un piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta kopējām plānotajām izmaksām, kas sastāda
līdz EUR 10 000. Projekta īstenošanas rezultātā tiks
izveidots gājēju tilts pāri Svētes upei. Upes otrā
krastā ir uzstādīts rakstnieka – Augstkalnes pagasta
novadnieka Roberta Sēļa piemineklis. Līdz
finansējumu plānots veikt no 2019.gada pašvaldības
budžeta līdzekļiem, kas paredzēti biedrību
finansējumam.
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
• Domes sēdē tika pieņemti septiņi lēmumi par zemes
nomas līguma pagarināšanu, divi lēmumi par zemes
nomas līguma noslēgšanu un viens lēmums par
nomas līguma pārjaunošanu.
• Deputāti lēma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Velēnas”,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu,
nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu.
Atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 3,14 ha,
tika piešķirts nosaukums – „Filanti” un visā tās
platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

•

•

•

Sēdē apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības projektu,
sadalot nekustamo īpašumo „Šalkas”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, divās atsevišķās zemes
vienībās- 3,18 ha platībā un 4,89 ha platībā;
paliekošajai zemes vienības daļai tika atstāts
iepriekšējais nosaukums „Šalkas”, tai nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – daļa zemes,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība un daļa – Reliģisko organizāciju ēku
apbūvei. Savukārt atdalītajai zemes vienībai tika
piešķirts nosaukums – „Janči Danči”, un visā tās
platībā tika noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Sēdē tika apstiprināts izstrādātais zemes ierīcības
projekts nekustamo īpašumu „Miglēni”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads un “Miglas”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanai.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums par
neapdzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā “Skola”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību
izsoli.

2019. GADA 1. JŪLIJĀ TIKA SASAUKTA
TĒRVETES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Darba kārtībā tika iekļauti trīs jautājumi.
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠA DZĪVOKĻA
ATSAVINĀŠANU
Sēdē tika pieņemts lēmums – Pārdot atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Sanatorija 1” – 4,
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,8 m2 un pie
dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes
gabala. Izsoles nosacītā sākumcena 2000 EUR .
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Tērvetes novada dome izskatīja Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. draudzes priekšnieka E. Beržinska
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Augstkalnes – Mežmuižas
ev. lut. baznīcas atjaunošanas darbu turpināšanu –
baznīcas zvanu torņa logu izgatavošanu un nomaiņu.
Projekta apstiprināšanas gadījumā tika lemts – piešķirt
līdzfinansējumu Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski
luteriskai draudzei 937,93 EUR apmērā no kopējām
plānotajām izmaksām, kas sastāda 9379,32 EUR.
PAR TĒRVETES NOVADA IEDZĪVOTĀJU
APTAUJAS ORGANIZĒŠANU
Deputāti lēma - Organizēt Tērvetes novada
iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada
iedzīvotāju viedokli par iespējamo Tērvetes novada
pievienošanu citām administratīvajām teritorijām. Tika
noteikts, ka iedzīvotāju aptauja tiek veikta, rīkojot novada
iedzīvotāju sapulces Bukaišu tautas namā, Augstkalnes
vidusskolas zālē, Kroņauce – A/S ”Agrofirma Tērvete”
ēkas ”Saime” sēžu zālē, Tērvetes brīvdabas estrādē un
Tērvetes kultūras nama zālē.

2019. GADA 8. JŪLIJĀ TIKA SASAUKTA
TĒRVETES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Darba kārtībā bija iekļauti divi jautājumi:
• Par priekšlikumu Tērvetes novada pašvaldības
dalībai kā sadarbības partnerim Žagares reģionālā
parka sagatavotajā projektā „Following Traces of
Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of
Crusades”, kas tiks iesniegts Interreg V-A LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.2020. gadam projektu konkursā. Projekta
apstiprināšanas gadījumā Tērvetes novada domes
finansējuma daļa sastādītu EUR 243 864,85, t. sk.
Tērvetes
novada
domes
līdzfinansējums
EUR 36 579,73. Galvenā plānotā projekta aktivitāte
ir Tērvetes pilsdrupu konservācija.
• Dome apstiprināja precizēto Tērvetes novada
investīciju plānu 2018.-2024. gadam.

2019. GADA 25. JŪLIJĀ TIKA SASAUKTA
TĒRVETES NOVADA DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE

Darba kārtībā tika izskatīts 21 jautājums un uzklausīti
divi ziņojumi.

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu
Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gada
1. pusgadā:
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna
5 373 534 EUR izpilde uz 2019. gada 30. jūniju ir
2 947 734 EUR jeb 55 %, t. sk.:
• nodokļu ieņēmumu plāna izpilde sastāda 53 %;
• nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde ir 40 %;
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna
izpilde ir 52 %;
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde
ir 60 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 45 %,
izlietoti 2 678 481 EUR no plānotiem 5 999 095 EUR. No
šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti
2 482 385 EUR t.i. 46%, bet kapitāliem izdevumiem
196 096 EUR, kas ir 30 % no plānotiem izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku
kontos ir 1 441 323 EUR.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2019.
gadam ir izpildīts par 53 % jeb ieskaitīti 85 844 EUR.
Speciālā budžeta izdevumu plāna izpilde ir 31 %.
Naudas līdzekļu atlikums speciālā budžeta bankas kontā
ir 91 897 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas
līdzekļu atlikums ir 7 939 EUR. Pašvaldības kredīt
saistības valsts kasei uz 2019. gada 30. jūniju ir
1 754 652 EUR. Aizņēmumu atmaksājamā daļa līdz
pārskata gada beigām sastāda 77 011 EUR. Aizņēmumu
apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 30.jūnijam
ir 2 304 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2019. gadā
izlietoti 56756,66 EUR.
Saskaņā ar noslēgto līgumu “Tērvetes pašvaldības
ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana” Augstkalnes
pagastā atsevišķiem grants ceļu posmiem atjaunota
virskārta:
• Au14 “Puriņi-Pagasta padome”- 520 m garā posmā;
• Au 26 “Ceļš Nr.3-Kaijēni-Sinepes-Svētes šoseja”- trīs
posmos, kopā 280 m;
• Au 36 “Bauskas šoseja-Darbnīcas-Dzeguzēni” divos posmos, kopā 290 m;
• Au 15 “Birztaliņas-Ērmes-Tērvetes pagasts - 300 m
garā posmā.
Noslēgusies atklāta konkursa “Pārtikas produktu
piegāde Tērvetes novada izglītības iestādēm” izvērtēšana,
kā rezultātā sagatavoti un izsūtīti parakstīšanai
12 iepirkuma līgumi pieciem pretendentiem. Ar SIA
“LAKI FRUIT” sagatavoti piegādes līgumi par sešām
iepirkuma lotēm par kopējo summu 13 904,95 EUR; ar
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”- divām lotēm par
11 801,35 EUR; ar SIA “FUTURUS FOOD”- divām lotēm
par 5575,65 EUR; ar SIA “Lietas MD”- vienu loti par
2179,70 EUR, bet ar AS “Tukuma piens”- vienu loti par
11 550,30 EUR, neieskaitot PVN. Par divām lotēm
(Maize) un (Graudaugi, to produkti, konditoreja) netika
saņemts neviens piedāvājums, tādējādi tiks slēgti līgumi
ar esošajiem piegādātājiem.
27. jūnijā noslēdzās cenu aptauja “Tehniskā projekta
izstrāde
un
autoruzraudzība
autoceļa
Te-8B
“Mālzemnieki-Īkšķīši” 0,000-0,766 km Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads” posma pārbūve, saskaņā ar
projektēšanas uzdevumu”. Saņemti trīs pretendentu
piedāvājumi. SIA “JOE” iesniedza piedāvājumu par
5700,00 EUR, SIA “ACB Projekts” par 4250,00 EUR , bet
SIA “Rūķis AG” piedāvāja pakalpojumu veikt par
3753,00 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 4. jūlijā tika
noslēgts projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma
līgums ar SIA “Rūķis AG”. Tehniskais projekts tiks
izstrādāts 3 mēnešu laikā, ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
5. jūlijā atkārtoti rīkotas cenu aptaujas
“Būvuzraudzības veikšana būvobjektā “Pālenu kapličas
iekštelpu restaurācijas darbi”, kā rezultātā no trim
uzaicinātajiem pretendentiem tika saņemti tikai divi
piedāvājumi. AS “Būvuzņēmums Restaurators” piedāvāja
darbus veikt par 700 EUR, bet SIA “BĒRZIŅA
BŪVFIRMA” par 680 EUR, bez PVN. Projekta
apstiprināšanas gadījumā tiks slēgts pakalpojuma līgums
ar SIA”BĒRZIŅA BŪVFIRMA”.
Projekts tiks realizēts LEADER projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
18. jūlijā noslēdzās iepirkums “Videonovērošanas
sistēmas piegāde, uzstādīšana un durvju aprīkošana ar
piekļuves sistēmu ugunsdrošības vajadzībām”. Sistēmas
paredzēts uzstādīt SAC “Tērvete”.
Saņemti divu pretendentu piedāvājumi. AS «STA
Grupa» iesniedza piedāvājumu par 25 497,74 EUR, bet
SIA «Videoprojekts Baltija” piedāvāja darbus izpildīt par
24 785,12 EUR , bez PVN. Iepirkumu komisija, izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus, atzina abus par atbilstošiem
iepirkuma prasībām un, konstatējot, ka saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko iepirkuma cenu
iesniedzis SIA “Videoprojekts Baltija”, pieņēma lēmumu
atzīt šo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju. Sekojoši
tiek gatavots iepirkuma līgums par darbu izpildi
2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Finansējums paredzēts no SAC “Tērvete” šī gada budžeta
līdzekļiem.
2. jūlijā iepirkumu komisija, izskatot iepirkuma
“Tērvetes novada domes ēkas “Zelmeņi” vestibila
remonta darbu veikšana” pretendentu iesniegtos
piedāvājumus, un, konstatējot, ka saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu
no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma prasībām, ir
iesniedzis pretendents SIA “SKORPIONS VS”, pieņēma
lēmumu atzīt par iepirkuma uzvarētāju minēto
pretendentu. Tādējādi tiks slēgts būvdarbu līgums ar SIA
“SKORPIONS VS” par 31 398,33 EUR, bez PVN ar
būvdarbu izpildes laiku 56 dienas. Finansējums plānots šī
gada pašvaldības budžeta ietvaros.
18. jūlijā notika izsole Tērvetes novada pašvaldības
nekustamam īpašumam “Karjers”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, sastāvošam no vienas zemes vienības 2,6 ha lielā
platībā. Tā kā izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks,
izsolāmais objekts tika nosolīts par vienu soli virs izsolāmā
objekta nosacītās sākuma cenas, t.i. 6700 EUR.
18. jūlijā notika nomas tiesību izsole Tērvetes novada

Domes sēde
domes nekustamam īpašumam - daudzdzīvokļu ēkas
“Skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads nedzīvojamām
telpām. Telpas tiks iznomātas ražošanas un noliktavas
ierīkošanas vajadzībām. Izsoles vienīgajam dalībniekam
telpas tika iznomātas par objekta sākotnēji nosacīto
nomas maksu 10,46 EUR/mēnesī.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Jūlijā komisijā saņemti un izskatīti 3 iesniegumi:
• Personai sastādīts parādu nomaksas grafiks;
• Sakarā ar īrnieka ilgstošu prombūtni ārzemēs tiks
pārslēgts dzīvokļa īres līgums uz citu dzīvoklī
deklarētu personu;
• Komisija piekrita izbeigt garāžas nomas līgumu.

No Domes priekšsēdētājas
vietnieces Madaras Dargužas
informatīvā ziņojuma par
Tērvetes novada iedzīvotāju
aptaujas rezultātiem
Pamatojoties uz 2019. gada 1. jūlija domes ārkārtas
sēdes lēmumu, tika organizētas Tērvetes novada
iedzīvotāju aptaujas ar mērķi noskaidrot novada
iedzīvotāju viedokli par iespējamo Tērvetes novada
pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Iedzīvotāju sapulces tika organizētas 5 novada vietās:
8. jūlijā Bukaišos un Augstkalnē, 10. jūlijā Kroņaucē,
11. jūlijā Tērvetes estrādē un 15. jūlijā Zelmeņos.
Iedzīvotāju sapulces vadīja Tērvetes novada
priekšsēdētāja D. Reinika Savu iespēju robežās sapulces
apmeklēja arī deputāti. Visvairāk 32 dalībnieki bija
pulcējušies Kroņauces ciemata sapulcē, ieskaitot
deputātus, vismazāk apmeklēta bija sapulce Zelmeņos,
kurā piedalījās 19 iedzīvotāji. Kopumā sapulcēs piedalījās
144 iedzīvotāji.
Sanāksmēs Domes priekšsēdētāja iepazīstināja
iedzīvotājus ar domes lēmumu par sapulču sasaukšanas

nepieciešamību, informējot par esošo situāciju
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, norādot,
ka Tērvetes novads šobrīd neiztur divus likumā
paredzētos novada kritērijus: iedzīvotāju skaits
nesasniedz vismaz 4000 iedzīvotāju un nav ciema ar
iedzīvotāju skaitu virs 2000.
Jautājumā, Vai Jūs esat par Tērvetes novadu kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju,
“par” nobalsoja 93% no iedzīvotājiem, kas labprāt gribētu
dzīvot Tērvetes novadā, ja tas jaunās reformas rezultātā
būtu iespējams.
Aptaujā par pievienošanos kādam no lielajiem
novadiem 30% no dalībniekiem piekrita esošajam
VARAM sadalījumam par pievienošanos Dobeles
novadam, bet ap 60% sapulču dalībnieku izteica viedokli,
ka labprāt būtu daļa no esošā Jelgavas novada.
Kopā aptaujā piedalījās 113 dalībnieki. Novērota
tendence, ka sapulču vietās, kuras ir tuvāk Dobeles
novada robežai, vairums dalībnieku bija par
pievienošanos Dobeles novadam, bet Augstkalnes,
Zelmeņu un Tērvetes sapulču dalībnieki domāja, ka
labāka nākotne mūs sagaida Jelgavas novada sastāvā.
Šai iedzīvotāju aptaujai bija informatīva nozīme – lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un lai konsultācijās ar
VARAM ministru Juri Pūci iegūtu atbildes uz
jautājumiem, kas iedzīvotājiem ir svarīgi šīs reformas
sakarā. Tālāk sekojošajā diskusijā ar iedzīvotājiem tika
saņemti vairāki jautājumi un komentāri:
1. Kur valstij atrodas līdzekļi reformas veikšanai, bet
nepietiek būtiskāku jautājumu risināšanai, piem.,
medicīna, izglītība?
2. Bukaišu pagasta iedzīvotājus satrauc tas, ka jau
šobrīd ir pierobeža, tātad nomale, vai lielajā novadā
netiks pavisam aizmirsti, ka reforma ir vērsta uz
lauku teritorijas pazušanu.
3. Kāds būs iedzīvotāju ieguvums no teritoriālās
reformas?
4. Kas ir šis kvalitatīvais pakalpojums, ko nodrošinās
attīstības centrā Dobelē?
5. Kādus pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt uz
vietas pagastos?
6. Kāds ir Dobeles pašvaldības plāns, piesaistot
medicīnas speciālistus, lai Dobelē kā pašvaldības
centrā varētu saņemt arī kvalitatīvus un pieejamus

Dome informē

medicīnas speciālistu pakalpojumus?
Vai lielā novadā nomalēs esošie pagasti netiks
apdalīti ar investīcijām gan pagastu attīstībā, gan
kultūrā?
8. Vai skolēnus turpinās vadāt uz skolu un pulciņiem
bijušā novada teritorijā?
9. Kas notiks ar pabalstiem, kādi ir mūsu novadā, bet
Dobeles novadā nav? Mums, piemēram, brīvpus
dienas ir visiem skolas vecuma bērniem. Novads,
kuram mūs pievienos, nedrīkst pasliktināt mūsu
iedzīvotāju stāvokli.
10. Vai pēc 10 gadiem mēs varam sagaidīt jaunu
reformu, ja šobrīd mēs atgriežamies pa lielam pie
vecā sadalījuma? Šī reforma mūs nepārliecina.
11. Iedzīvotājiem laukos dzīves situācija uzlabosies tad,
kad par viņu dzīvēm beigs lemt pilsētnieki.
Noslēgumā jāatzīmē, ka visi mūsu novada deputāti
piedalījās VARAM organizētajās konsultācijās ar
pašvaldībām š. g. 19. jūlijā. Domes priekšsēdētāja savā
uzrunā informēja ministru J. Pūci un klātesošos
sanāksmes dalībniekus par Tērvetes novada iedzīvotāju
sapulcēs pausto viedokli.
7.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” un
saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Tērvetes novada
domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””.
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Saskaņā ar Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas
Krūmiņas iesniegumu Dome lēma, ka ar 2019. gada
1. septembri Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas
“Zvaniņi” sešgadīgo bērnu grupas darbības nodroši
nāšanai tiek piešķirta viena skolotāja palīga slodze.
Finansējumu nolemts rast no budžeta līdzekļiem
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Paziņojumi par nekustamo īpašumu izsoli
Tiek izsolīts nekustamais īpašums

Maršruta Dobele–Bukaiši posmā no Bukaišu skolas līdz
Gundegām tiek ieviests transports pēc pieprasījuma
No 2019. gada 1. augusta maršrutā Nr.6783
Dobele–Bukaiši posmā no Bukaišu skolas līdz
Gundegām tiks ieviests transports pēc
pieprasījuma. Sabiedriskā transporta padome
lēma ieviest šādu pārvadājumu veidu, jo laika
periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim posmā no
Bukaišu skolas līdz Gundegām 64% gadījumu
autobusā nebrauca neviens pasažieris, kā arī
ieņēmumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu nepārsniedz 15% no visām izmaksām.
Tādējādi autobuss konkrētajā posmā brauks tikai
tad, ja pasažieris iepriekš to būs pieteicis.

Transports pēc pieprasījuma posmā no pieturvietas
Bukaišu skola līdz pieturai Gundegas tiks ieviests četros
maršruta Nr. 6783 Dobele–Bukaiši reisos – reisā, kas
Dobeles autoostā otrdienās tiek uzsākts plkst.7.35 un
plkst.14.10, bet pieturā Gundegas – plkst.8.49 un
plkst.15.39.

Lai pieteiktu transportu pēc pieprasījuma,
pasažierim vismaz 24 stundas pirms reisa izpildes būs
jāsazinās ar SIA Dobeles autobusu parks, zvanot pa
tālruņa numuru 63723444. Ja pasažieris brauks virzienā
no Dobeles līdz galapunktam, viņam būs arī iespēja
autobusa biļeti iegādāties Dobeles autoostā vai autobusā
pie tā vadītāja pirms reisa uzsākšanas.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un
paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku
par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sēdē tika pieņemts lēmums – Piešķirt no Tērvetes
novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta līdzekļiem
biedrībai “GOLD BARBELL”, 1000 EUR finansiālu
atbalstu sporta sacensību bērniem “Gold Barbell Bērnu
un Ģimeņu Sporta Festivāls” organizēšanai 2019. gada
27. jūlijā Kroņauces ciemā. Finansējumu plānots rast no
budžeta līdzekļiem “Finansējums biedrībām”.
Ar Tērvetes novada domes 2019. gada 30. maija
sēdes Nr. 7 lēmumu “Par aizņēmumu Valsts kasē projekta
“Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve” realizēšanai”, Tērvetes
novada dome ir lēmusi projekta “Pašvaldības ceļa Te 67
pārbūve”, turpmāk tekstā saukta arī – Projekts,
realizēšanu finansēt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Pēc
lēmuma pieņemšanas un aizņēmuma pieprasījuma
iesniegšanas Valsts kasē ir konstatēts, ka aizņēmumu no
Valsts kases finanšu līdzekļu trūkuma dēļ ir iespējams
saņemt tikai 2019. gada nogalē, kamdēļ Projekta sekmīgai
realizēšanai ir nepieciešams rast citus finansējuma
avotus. Šajā sēdē tika pieņemts lēmums – Projekta
“Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve” realizēšanu 54 839 EUR
apmērā finansēt no pašvaldības budžetā ieplānotajiem
finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un
154 276 EUR apmērā finansēt no pašvaldības budžetā
ieplānotajiem finanšu līdzekļiem pašvaldības investīciju
projekta “Kroņauces stadiona pārbūve” realizācijai.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Vienai personai tika daļēji pārtrauktas piešķirtās
nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu,
tika pieņemti trīs lēmumi par zemes nomas līguma
pagarināšanu. Divos gadījumos Dome pieņēma lēmumu
par nekustamā īpašuma atsavināšanu, izsludinot to izsoli.
Savukārt par septiņām zemes vienībām tika lemts
organizēt nomas tiesību izsoles.
Sēdē tika pieņemts lēmums par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zelmeņi”,
Augstkalnes pagasts, sadalīšanu, nosaukuma un
lietošanas mērķa piešķiršanu..
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

„Rijas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads
„Kaijēni”, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads

Platība
(ha)

Pieteikumu
reģistrācija
12. 08. – 04.09.
2019.
12. 08. – 04.09.
2019.

9,08
12,34

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Tērve
tes novada domes lietvedes kabinetā, „Zelmeņi”, Tērve
tes pagasts, Tērvetes novads, darba dienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30 vai elektro
niski Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tervetesnovads.lv.
• Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26552303
(izpilddirektors Māris Berlands).
• Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes novada domes
lietvedes, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, no 2019. gada 12. augusta līdz 2019. gada 4.
septembra plkst. 16.00.
• Nodrošinājuma summa 10 % no izsoles sākuma

•
•
•

Izsoles norise
05.09.2019.
Pl. 14.00
05.09.2019. pl.
14.30

Nomas objekts

Iznomājamā
zemesgabala
kopplatība (ha)

Nosacītā nomas
maksa gadā
EUR bez PVN

0,90

117,00

Lai sekmētu ugunsdrošības uzlabošanos valstī,
no 1. augusta līdz 31. oktobrim Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
veiks dzīvojamo māju iedzīvotāju aptauju un
konsultēs par ugunsdrošību dzīvesvietās.

„Galatrenči”, Augstkalnes pagasts,

2,8

364,00

„Mazberķene”, Augstkalnes pagasts,

5,2

676,00

„Mazberķene”, Augstkalnes pagasts,

0,5

65,00

„Pašvaldības Vanagi”, Augstkalnes
pagasts,

0,49

64,00

„Saulgriezes”, Augstkalnes pagasts,

1,7

221,00

„Dzīslas”, Tērvetes pagasts,

6,00

780,00

aptaujātu to īpašniekus (lietotājus). VUDG amatpersona
stādīsies priekšā un uzrādīs dienesta apliecību, kā arī būs
dienesta formas tērpā. Tālāk VUGD amatpersona
iedzīvotājam uzdos apmēram 20 jautājumus par
ugunsdrošību un pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā.
Vienlaikus tiks sniegta arī konsultācija par uzdotajiem
jautājumiem.
Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

INFORMĒJAM, ka augusta mēnesī tiks organizētas pašvaldības dzīvojamo māju
Darba kārtībā viens no jautājumiem – par dzīvojamās mājas un piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanas
tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – SIA “Jelgavas novada KU”.
Informācija par sapulču norisi tiks publicēta mājas lapā www.tervetesnovads.lv sadaļā Aktuāli un izvietota
pie katras pašvaldības dzīvojamās mājas.
Plānots, ka sanāksmēs piedalīsies SIA “Jelgavas novada KU” pārstāvis.
Māris Berlands, Tērvetes novada domes izpilddirektors

Uzsākot remontdarbus
Tērvetes novada domes ēkas
1. stāva vestibilā,

ieeja pašvaldības administrācijā
būs organizēta no sētas puses pa
veikala ieejas durvīm.
Māris Berlands, izpilddirektors

Informējam, ka
Tērvetes novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

NO Š. G. 19. AUGUSTA LĪDZ
15. SEPTEMBRIM
atradīsies atvaļinājumā.

Jautājumus, kas saistīti ar dzimšanas un miršanas
reģistrāciju, kā arī laulību pieteikumu iesniegšanu,
var kārtot tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā Dobelē
vai jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā.

66 000

1000

91 900

1000

Paziņojumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības nomas tiesību izsoli Tērvetes novadā

„Grunduļi pagasts”, Augstkalnes
pagasts,

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU kopsapulces.

Izsoles
solis (EUR)

cenas jāieskaita: Tērvetes novada domes, reģistrācijas
numurs 90001465562, norēķina kontos: AS SEB
Banka,
kods
UNLALV2X
konts
LV98UNLA0006011130654 vai AS Swedbank, kods
HABALV22, konts LV55HABA0551020477861
Maksājuma mērķī jānorāda: „izsoles nodrošinājums
„Rijas ”, Bukaišu pagasts” vai „Kaijēni”, Augstkalnes
pagasts”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā viena mēneša
laikā no izsoles dienas.
Informācija pa tālruņiem 63726012, 28389997 vai
e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

VUGD veiks iedzīvotāju aptauju par ugunsdrošību

Gaidāmo aptauju un ugunsdrošības konsultāciju
norises laikā, VUGD amatpersonas gan darba dienās,
gan arī brīvdienās dosies uz dzīvojamām mājām, lai

Sākumcena
(EUR)

•
•
•
•

Izsoles laiks
15.08. 2019.
pl. 14.00
15.08. 2019.
pl. 14.30
15.08. 2019.
pl. 15.00
15.08. 2019.
pl. 15.30
15.08. 2019.
pl. 16.00
15.08. 2019.
pl. 16.30
15.08. 2019.
pl. 16.45

Izsoles veids – pirmreizēja atklāta mutiska izsole ar
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, piektdienās līdz
plkst. 14.30.
augšupejošu soli.
• Izsoles notiks 2019. gada 15. augustā Tērvetes
Nomas maksas paaugstinājuma solis izsoles gaitā –
novada domes sēžu zālē „Zelmeņi”.
10,00 EUR
Nomas līguma termiņš – 5 gadi
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties
Pretendentu pieteikšanās termiņš – Tērvetes novada
www.tervetesnovads.lv vai pagastu pārvaldēs un pie
domē no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada
Tērvetes novada domes lietvedes.
14. augustam plkst. 16.00 darba dienās no plkst. 8.30
Pēc Tērvetes novada domes sēdes protokola informāciju apkopoja Inita Roze

2019. gada 10. jūlijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 7
“Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” .
Saistošie noteikumi Tērvetes novada pašvaldības teritorijā nosaka kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu
piešķiršanas kārtību, kapavietu kopšanas nosacījumus, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanu, kā arī atbildību
par šo noteikumu neievērošanu.
Noteikumi pilnā redakcijā lasāmi mājas lapā www.tervetesnovads.lv/saistosie-noteikumi un likumi.lv/ta/
veids/tervetes-novada-dome/saistosie-noteikumi.
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūra un Sports

Amatierteātra “Trīne” sezona
noslēdzās ar viesizrādēm

No 19.-21. jūlijam amatierteātris “Trīne” piedalījās
XIV Latvijas amatierteātru festivālā “Spoguļo!” Alūksnē.
Šāds pasākums notiek reizi piecos gados un tiek dēvēts
par teātru Dziesmu svētkiem. Alūksnē bija ieradušies
1864 aktieri no 115 Latvijas amatierteātriem. Trīs dienu
laikā tika nospēlētas 52 dažāda žanra izrādes.

Viens no salidojuma krāšņākajiem pasākumiem bija
gājiens “UZspoguļo!”, kas pa pilsētas ielām vijās uz
Pilssalas estrādi.
Tērvetnieki skatītājiem piedāvāja Elīnas Zālītes lugas
“Rudens rozes” iestudējumu. Kolektīvu iepriecinājis labs
apmeklējums, neskatoties uz agro svētdienas rīta stundu,
kad notika izrāde. Būt starp līdzīgi domājošajiem
vienmēr ir iedvesmojoši.
Iedvesmas pilni aktieri turpina sezonu un 3. augustā
kopā ar 13 amatierteātriem un 220 dalībniekiem
piedalījās Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru
svētkos Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Izrādes
tika spēlētas dažādās muzeja sētās, tā ļaujot skatītājam
iztēloties autentisku lauku vidi, kurā norisinās lugu
darbība. Tērvetnieki skatītājiem piedāvāja Ā. Alunāna
lugas “Skolotāja tupeles” iestudējumu.
Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Bukaišu pagasta senioru deju kolektīvs
„Vārpa” viesojās Vācijā
9.jūlijā senioru deju kolektīvs „Vārpa” devās
ceļā uz Vāciju, lai no 10. līdz 14. jūlijam pārstāvētu
Latviju 39. starptautiskā folkloras festivālā, kas
norisinājās Sūssenas (Süssen) pilsētā tās svētku
ietvaros.
Uz svētkiem mūs uzaicināja bijušās Bukaišu
skolas skolnieces Gundega un Īrisa Ziediņas, kas
dzīvo Sūssenā un aktīvi darbojas Švābu apvienībā,
kurā cilvēki jau vairākās paaudzēs pēc brīvprātības
principa maksā biedru naudas, kura vienlaikus
atbalsta ģimenes, kas vāc ziedojumus šīs biedrības
darbībai un pastāvēšanai, t.sk. viesu uzaicināšanai
šajos svētkos.
Visu sezonu atbildīgi gatavojāmies koncertam.
Bija jāsagatavo arī priekšnesums Svētās Marijas
baznīcā, jāprezentē kolektīvs pie birģermeistara,
jāmāca latviešu rotaļdejas jaunāko klašu skolēniem,
vēlāk arī Paragvajas un Vācijas deju kolektīviem.
Rezultātā sagatavojām pat vairākas koncert
programmas. Turklāt SDK „Vārpa” tā bija pirmā
reize festivālā ārpus Latvijas.
Jau pirmajā dienā kopā ar ugunīgajiem
Paragvajas un atraktīvajiem vācu dejotājiem
sniedzām koncertu jaunatklātajā, modernajā
kultūras un sporta hallē. Par muzikālo noformē
jumu dejām parūpējās trīs akorderonisti – Larisa
Marcinkus un Marika Matvejeva, kuras ir Bukaišu
skolas absolventes un Dainis Dišteins, jo festivāla
galvenais nosacījums bija – jādejo „dzīvas”
mūzikas pavadījumā.
Brīvo laiku izmantojām pilsētas apskatei. Pat
stirpa lietus laikā nebaidījāmies uzkāpt stāvā kalnā
un tornī, kas atrodas uz tā, lai pajūsmotu par skatu

ne tikai uz Sūssenu, bet arī blakus pilsētām kalnu
pakājēs. Nokļūstot Ulmi pilsētā, apskatījām senāko
baznīcu, kas celta vairākus simtus gadu. Daļa
dalībnieku uzkāpa baznīcas tornī. Lai tur nokļūtu
un baudītu debešķīgo panorāmu, bija jāveic 768
pākāpieni 161 m augstumā. Apskatījām arī vec
pilsētu Donavas krastos, senāko tiltu, šķībāko
viesnīcu.
Pilsētu apskate mijās ar dažādām aktivitātēm,
jo katru vakaru bija kāds kopīgi organizēts
pasākums.

Joprojām esam patīkamu iespaidu varā. Paldies
kolektīva vadītājām Līgai un Liānai Kozlovskām
par uzdrošināšanos sagatavot un aizvest mūs uz
šādu grandiozu pasākumu! Vislielākā pateicība
Gundegai un Īrisai Ziediņām par uzaicinājumu,
rūpēm un atbalstu festivāla laikā. Vislielākais
paldies visiem tiem, kas palīdzēja kolektīvam
nokļūt Vācijā – Tērvetes novada domei, VKKF,
AS “Latvijas valsts meži”, AS “Agrofirma “Tērvete””,
SIA “Bēnes PB” un veikalu tīklam “Top”.
Silvija Marga, SDK “Vārpa” dejotāja

Š. g. 9. – 11. augustā norisināsies

11. augustā – Vēsturisko amatu demonstrējumi,
bruņinieku cīņas paraugdemonstrējumi, uzbrukums
Tērvetes pilij un svētku noslēgums.
Ieejas maksa Tērvetes koka pilī pieaugušajiem
5 EUR, skolēniem un pensionāriem 3 EUR.

9. augustā – LVM Dabas parka Tērvetē in
for
mācijas centra zālē notiks zinātniskie lasījumi “Tērvete
– Zemgaļu politiski ekonomiskais centrs”.
10. augustā – Koka pilī amatnieku tirdziņš un
amatu demonstrējumi, svētku gājiens, bruņinieku
turnīrs,
kultūras
un
vēsturisko
notikumu
rekonstrukcijas. Pie Tērvetes estrādes pl. 12.00
Motociklu parādes brauciens.

Svētku ietvaros 9. un 10. augustā Tērvetes estrādē
notiks moto kluba “Shadows” organizētie koncerti,
eksotisko deju priekšnesumi, uguns šovs un diskotēkas.
Ieejas maksa Tērvetes estrādē 10 EUR, bērniem līdz
8 gadu vecumam un pensionāriem – bez maksas.

XVI Zemgaļu svētki Tērvetē
“Tērvetei - 800”

10. un 11. augustā blakus muzeja “Sprīdīši”
stāvlaukumam darbosies Mājražotāju tirdziņš.

14. AUGUSTĀ

Bukaišu un Tērvetes pagastu SENIORI aicināti doties EKSKURSIJĀ

Maršruts – Jūras zvejniecības muzejs Rojā, dalība
muzejpedagoģiskajā nodarbībā, mielasts zvejnieku
sētā, dižraušu gatavošana un degustēšana; Mārtiņa
koku fabrikas apmeklējums Vandzenē.
Autobusa maršruts – Bukaiši 6.30 – “Elvi” Tērvete 7.00
– pietura “Agrofirma” 7.10

Provizoriskās izmaksas: 10 – 12 EUR
(maksā ietilpst pusdienas).
Informācija un pieteikšanās līdz 8. augustam pa tel.
Tērvetē 27843419 vai 27842350, Bukaišos 63729387,
27840623

28. AUGUSTĀ

UZ ŠAUĻIEM – Saules pilsētu LIETUVĀ doties aicināti Augstkalnes
pagasta seniori

“Valerijonas” ir ne tikai aptieka, bet arī iecienīta
Piedāvājam:
tējnīca un ārstnieciskās kosmētikas laboratorija.
 Piedzīvot šokolādes terapiju Lietuvas šokolādes
Aptiekas gatavotajiem krēmiem ir lieli panākumi.
konfekšu fabrikā “Rūta”.
Līdz mūsdienām “Valerijonas” aptieka glabā ļoti
 Pusdienās nobaudīt lietuviešu nacionālo ēdienu –
senas zāļu receptes. Varbūt starp tām izdosies
cepelīnus.
atrast arī jaunības eliksīra recepti?
 Apmeklēt aptieku “Valerijonas”, kas ir viena no
 Tev būs iespēja satikties ar Pasaulē lielāko lapsu!
vecākajām strādājošajām aptiekām Lietuvā un
 Šauļi ar gidu – 2 EUR.
darbojas no tās atvēršanas 1880. gadā. Tagad
Pieteikties pie sociālās darbinieces Olitas Misules T. 27842693

VPDK “Avots ” izdejo latvisko
dejas soli Slovākijā

No 27. jūnija – 2. jūlijam kopā ar draugu kolektīvu
“Čiekurs” no Rīgas devāmies koncertceļojumā uz kalnu
zemi Slovākiju.

Pēc Latvijas Republikas goda konsulāta Slovākijā
Miroslava
Repkas
uzaicinājuma
piedalījāmies
3 koncertos Latvijas simtgadei veltītajos kultūras
pasākumos Košices apkārtnē netālu no Popradas Vyšné
Ružbach apkaimē SPA RUZBACHY un Spišska Bela
Stražky apkaimē pilsētas svētkos KASTIEL STRAZKY.
Pabijām pasaulē īsākajā augstkalnu grēdā (30 km)
Augstajos Tatros Štrebske pleso, kur vairāk nekā
20 virsotnes vienuviet rada neaizmirstamu panorāmu.
Izdzīvojām ”Slovāku paradīzi” – Zemos Tatrus kā
īstu adrenalīna avotu, rāpāmies pa stāvām dzelzs restēm,
kas iestiprinātas klinšu sienā. Reizēm nodrebēja kājas aiz

skata, kas paveras no kraujas. Atlika vien sevi mierināt ar
domu – Atpakaļ ceļa nav!
Slovākijas nacionālajā parkā Pieniny baudījām
braucienu ar plostu pa Dunajecas upi. Savukārt,
mājupceļā Polijā bija fantastiska pastaiga pa Varšavas
vecpilsētu. “Ieskatījāmies” Kopernika zinātnes centrā,
kur diena par maz, lai to apskatītu.
Kopā sešas burvīgas dienas baudījām slovāku
nacionālo virtuvi un dabu, priecājāmies, atpūtāmies,
smējām, dziedājām un dejojām.
Indra Podiņa, VPDK “Avots” dalībniece

5.

2018. gadā, atzīmējot Latvijas simtgadi, pasākumā
“Izskrien Tērvetes novadu!” vienotā skrējienā šķērsojām
Tērvetes novada teritoriju, kopā pieveicot 25 km garu
posmu no Kroņauces līdz Bukaišiem. Šogad, atzīmējot
Tērvetes astoņsimtgadi, aicinām -

„ IZBRAUC, IZSKRIEN UN
IZSOĻO TĒRVETES
PAGASTU CAURI
GADSIMTIEM !”
24. augustā no pl. 11.00

Tieši mēs esam tie, kas veidos nākamo simtgadi. Cik stipri
turēsimies pie savām saknēm,
cik jaudīgi izdzīvosim tagadni un cik pārliecināti
raudzīsimies nākotnē,
tik dižena būs vieta, kur dzīvojam.
Kā gadu simti, tā 8 dažādi Tērvetes pagasta ceļi
kopā savīsies Tērvetes vēsturiskajā centrā.
Izvēlieties sev piemērotu ceļa posmu!
1. Sprīdīša ceļš pl. 11.10 Starta vieta – Pālēna muižas
(vecās sanatorijas) bērnu spēļu laukums – Senā
zemgaļu apmetne – Zviedru kalns – Klosterkalns,
1,5 km, posms veicams skriešus,
IETEICAMS BĒRNIEM
2. Pilskalna ceļš pl. 11.10 Starta vieta-pie RC
“Tērvete” auto stāvlaukuma – ,,Laktas” – Pālēna
muižas teritorija – Tērvetes pilskalns – Klosterkalns,
3 km pa meža takām, posms veicams nūjojot
3. Tere veten ceļš pl.11.20 Starta vieta – krustojums
pie Gulbju ezera – pietura ,,Tērvete” – Pālēna
muiža – Klosterkalns, 3,5 km, veicams skriešus
4. “Saplēstās krūzes” ceļš pl.11.20 Starta vieta –
Tērvetes Staburags – Tērvetes skola – Kalnamuižas
baznīca – Klosterkalns, 3,0 km, veicams skriešus

Mežmalas ceļš pl.11.20 Starta vieta – pirmais
krustojums virzienā ,,Mežmalieši” – uzņēmums
SIA ,,SigusB” – Klosterkalns, 4 km, segums grantēts,
veicams ar velo
6. Kaupēna ceļš pl.11.00 Starta vieta-autobusu pietura
“Tērvete” – “Melnā leja” – “Viesturi” – Grēviņa
taka – Klosterkalns, 9 km, veicams skriešus
7. Nameiša ceļš pl.11.10 Starta vieta-ceļa Kroņauce –
Jelgava 3. kilometra pagrieziens uz vīnogu dārzu –
Kroņauces stadions – pagrieziens uz viesu namu
“Zoltners” – “Tērces” – LVM dabas parks Tērvetē –
Klosterkalns, 12 km, veicams ar velo
8. Viestarda ceļš pl.11.00 Starta vieta – Kroņauces
stadions – Gulbju ezers – RC “Tērvete” – Kloster
kalns, 12,4 km, segums grantēts, veicams ar velo
Pēc skrējiena atgūsim spēkus Klosterkalna pakājē,
BAUDOT NO SMEĶĪGĀ KAUSA
Noslēgumā – MUZIKĀLS SVEICIENS NO MŪZIĶA,
ĢITĀRISTA GATA MŪRNIEKA.
Ērtai sēdēšanai līdzi ņemams pleds.
 PRECĪZA INFORMĀCIJA UN
REĢISTRĒŠANĀS LĪDZ 22. AUGUSTAM (tel.
29766085 Linda, 29330689 Monta, 26413219 Ineta)
vai pasākuma dienā no pl. 9.30–10.10 pie Tērvetes
estrādes.
 Garāko velo maršrutu veicēji (10 km+) saņem
piemiņas medaļas, kā arī piemiņas medaļas saņems
skrējiena maršruts (9 km +). Visi pārējie distanču
veicēji saņems piemiņas uzlīmes.
 Katru distances maršrutu jeb posmu veic visa
grupa kopā!
 Velobraucējiem nepieciešamas ATSTAROJOŠĀS
VESTES, iespēju robežās ķiveres.
 Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli.
 Ja bērni startē bez vecāku klātbūtnes, tad
nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.

Vasara pašā plaukumā, šīgada raža jau pilda apcirkņus.
Laiks padomāt, ar ko padižoties rudenī.
28. SEPTEMBRĪ - LABRENČA TIRGUS!

Turpināsim
tradīcijas.
Pasākuma
laikā
norisināsies dārzeņu parāde “Dižķirbis 2019”. Varbūt
tieši tavā saimniecībā aug laureāts?
Labrenča tirgus ietvaros pasākuma apmeklētājiem
būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās. Darbnīcu
mērķis ir interesentus zinošu meistaru vadībā
iepazīstināt ar seno amatu prasmēm. Darbnīcās varēs

iesaistīties pastalu, skalu grozu vai paliktņu gatavošanā,
dzijas pīnīšu aušanā. Tā kā vietu skaits ir ierobežot,
lūgums
darbnīcām
pieteikties
savlaicīgi
(mob. tel. 26352751, Monta).
Projekts ‘’Iepazīsti seno amatu prasmes!’’ tiek īstenots
ar VKKF, ZPR un LVM atbalstu.
Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”

31. augustā pl. 22.00
Tērvetes estrādē

VASARAS KARSTĀKĀ
BALLĪTE

Muzikālā apvienība “LATGALĪŠU REPS”
un
DJ Mareks Našenieks
Ieejas maksa līdz pl. 23.00 EUR 2,pēc 23.00 – EUR 4,-

