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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Skolas zvans iezvanījis jauno 2019./2020. mācību gadu 

Zinību dienā, kas šogad visus pulcēja 2. 
septembrī, Tērvetes novadā durvis vēra divas 
pašvaldības dibinātas izglītības iestādes 
Augstkalnes vidusskola ar pirmsskolas izglītības 
grupām „Zvaniņi” un Annas Brigaderes 
pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām 
„Sprīdītis.” 

Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 5. 
septembrī Tērvetes novadā tika  reģistrēti un 
apstiprināti 419 izglītojamie. 

Pirmsskolas izglītības grupās – 155 mazuļi , t.
sk. 97 Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības 
grupās “Sprīdītis” un 58 mazuļi Augstkalnes 
vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās 
“Zvaniņi”. Savukārt 1. – 12. klašu grupā mācīsies 
265 skolēni.
 � Līdz 5 gadu vecumam – 86 mazuļi 

(„Zvaniņos” – 26, „Sprīdītī” – 60),
 � Obligātā vecuma (5 – 6 gad.) pirmsskolas 

grupās – 68 bērni  
(„Zvaniņos” – 31, „Sprīdītī” – 37),

 � No 1.–12. klasei novadā mācības uzsākuši 
– 265 skolēni (Augstkalnes vidusskolā – 142 
un Annas Brigaderes pamatskolā – 123)

 � 1. klasē mācības uzsākuši 30 skolēni 
(Augstkalnes vidusskolā – 12 un Annas 
Brigaderes pamatskolā – 18).

 � 1.–4. klasēs mācīsies 106 skolēni  
(Augstkalnes vidusskolā – 54 un Annas 
Brigaderes pamatskolā – 52).

 � 5.–9. klasēs mācīsies 150 skolēni  
(Augstkalnes vidusskolā – 79 un Annas 
Brigaderes pamatskolā – 71).

 � Augstkalnes vidusskolas 10.–12. klašu 
grupā mācības uzsākuši deviņi 12. klases 
skolēni, jo 10.–11. klases netika 
nokomplektētas.  
Lai veiksmīgs Jaunais mācību gads 

skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem! 

Augstkalnes vidusskolā mācību gada svinīgā 
atklāšana sākās ar cieņas un goda izrādīšanu skolas 
karogam, topošajiem absolventiem un skolēniem, 

kas uzsāk savas skolas gaitas. Lai pietiek spēka un 
apņēmības 12. klases jauniešiem un klases 
audzinātājai Inesei Blūmai, lai zinātkāre visus 
skolas gadus ir kopā ar 1. klases skolēniem un 
klases audzinātāju Ingrīdu Samohvalovu!

Annas Brigaderes pamatskolas 1. klases 
skolēni un viņu audzinātāja Renāte Kauņecka ir 
apņēmības pilni, lai katru dienu uz skolu nāktu ar 
prieku.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupa „Sprīdītis” šo mācību gadu uzsāk 
kuplākā skaitā kā iepriekš. Prieks par kolektīvu, 
kas spēj ģimenisku kopības sajūtu radīt veiksmīgā 
sadarbībā ar mazuļu vecākiem!

Paldies ikvienam grupas „Sprīdītis” darbi
niekam, īpaši metodiķei Aigai Kuģei, kas 
nenogurstoši un ieinteresēti ieguldījuši ļoti lielu 
darbu, lai 2019./2020. mācību gadā veiksmīgi 

uzsāktu jauno kompetenču pieeju pirmsskolas 
izglītības programmas apguvē!   

Inita Roze,  izglītības darba koordinatore

XVI Zemgaļu svētki “Tērvetei 800” 
Šogad, atzīmējot Tērvetes astoņsimtgadi, neierasti 

Zemgaļu svētki aizsākās jau piektdienā, kad LVM 
dabas parka Tērvetē informācijas centrā divi izcili 
vēstures zinātāji un pētnieki – N.Jērums un E.
Vasiļauskas – dalījās savā pieredzē un zinātniskajos 
lasījumos “Tērvete – zemgaļu politiski ekonomiskais 
centrs”.

Piektdienas pēcpusdienā neierastāka rosība sākās 
arī Tērvetes estrādē, kur pulcējās motokluba “Shadows 
MCC” biedri ar saviem spēkratiem, kur turpmāko 
divu dienu garumā koncertēja dažādas folk metal, 
hard rock un trash metal grupas un bija vērojams 
uguns šovs.

Motokluba pasākumu ietvaros vislielāko skatītāju 
interesi saistīja vērienīgas moto kolonnas brauciens 
no Tērvetes estrādes līdz pat Dobelei un tās 
atpakaļceļš.

Tradicionāli 10. un 11.augustā Tērvetes estrādi 

un “12.gs. koka pili” pieskandināja folkloras mūzika, 
tika rīkoti loku šaušanas un izaicinoši cīņu turnīri. 
Senā dzīves veida noskaņu pilī radīja folkloras kopas 
un vēstures rekonstrukcijas klubi no Latvijas un 
valstu pārstāvjiem ārpus Latvijas robežām. Vienlaikus 
abas dienas tika organizēts arī amatnieku tirgus.

Paldies vēsturniekam 
Normundam Jērumam, kas 
gadu no gada ļauj interesentiem 
atkal no jauna pārlapot seno 
Zemgaļu vēstures lappuses!   

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu 

organizatore
Vairāk par svētkiem

www.tervetesnovads.lv 
fotogalerijā

Izzināti un izskrieti 
Tērvetei – 800 

1219. gadā pirmo reizi rakstu liecībās tika minēts 
apdzīvotas vietas vārds TĒRVETE, šai sakarā 24. augustā 
ikviens Tērvetes iedzīvotājs tika aicināts sirsnīgi sveikt 
savu Tērveti dzimšanas dienā! Jubilejas reizē Klosterkalns 
aicināja visus pulcēties pie sevis, tas visus mīļi sagaidīja 
ierodamies no 8 dažādiem ceļiem, kas apskauj Tērveti, 
sevī glabādami īpašus stāstus astoņu gadu simtu garumā.

21 dalībnieks Indras Podiņas vadībā veica Sprīdīša 
ceļa posmu 1,5 km garumā. Tieši starp šiem dalībniekiem 
bija arī pasākuma visjaunākais Tērvetes jubilejas viesis  
Kārlis Eduards Šafars.

No Rehabilitācijas centra ‘’Tērvete’’ 4 km Austras 
Podnieces vadībā pa Pilskalna ceļu uz jubilejas svinībām 
devās nūjotāju komanda. Vienlaikus tas bija stāsts par 
Tērvetes sanatorijas vēsturi un Tērveti.         

Finišā Viestarda ceļa veicēji, kas 12,4 km bija 
nobraukti gan pa asfaltētiem, gan grantētiem ceļa 
posmiem.

Monta Bērziņa, atbildīgā par šī posma veikšanu, 
rūpīgi somā glabā kādu no burtiem, kas jānogādā pa 
Kaupēna ceļu līdz Klosterkalnam. Šī komanda veica 9 km, 
viņu vidū arī pasākuma galvenā organizatore - Tērvetes 
novada sporta nodaļas vadītāja Linda Karloviča.

Nameiša 12 km garo ceļu gan liels, gan mazs ar 
velosipēdiem veica Ceļu un Pašvaldības policijas pavadībā.

No iepriekšminētajiem un vēl no Saplēstās krūzes 
(3 km), Mežmalas (4 km) un Tere veten (3,5 km) ceļiem 
finišā pie Klosterkalna satikās katras komandas rūpīgi 
nestie burti, kas veidoja vārdu TĒRVETE.

Tā bija brīnišķīga kopības sajūta, kas turpinājās, 
izgaršojot Tērveti no Smeķīgā Andas Mucenieces kausa 
un ļaujoties vienreizējai atmosfērai, ko uzbūra  mūziķis 
Gatis Mūrnieks. 

Šis pasākums bija turpinājums pirms gada 
iedibinātajam  skrējienam „Izskrien Tērvetes novadu”. 
Visi vienojāmies, ka šāds izzinošs, vienojošs un aktivitāti 
veicinošs pasākums nākošajā gadā tiks organizēts 
Bukaišu pagastā, pēc tam Augstkalnē.  
BIJĀM, ESAM UN BŪSIM lepni ar un par savu 

Tērveti! Daudz laimes!   
Inita Roze, pasākuma dalībniece

vairāk skatīt www.tervetesnovads.lv fotogalerijā un 
video sižetā

IZM sarunas ar 
pašvaldībām par 

skolu tīkla attīstību 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) augustā 

uzsāka „viens pret vienu” sarunas ar katru no 119 
Latvijas pašvaldībām par izglītības iestāžu tīkla 
attīstību. Š. g. 30. augustā uz diskusiju tika aicināta 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika, izglītības darba koordinatore Inita Roze, 
kā arī Augstkalnes vidusskolas direktore Ieva 
Krūmiņa un Annas Brigaderes pamatskolas 
direktors Aldis Tisenkopfs. 

Sarunā piedalījās IZM ministre Ilga Šuplinska, 
Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece, 
Izglītības kvalitētes valsts dienesta un Valsts 
izglītības satura centra pārstāvji.

IZM jau 2019.gada martā lūdza ikvienai 
pašvaldībai iesniegt izglītības stratēģijas un skolu 
tīkla attīstības plānus turpmākajiem trīs gadiem. 
Balstoties uz mūsu pašvaldības sniegto informāciju, 
par kuru Jūs informējām jau iepriekšējos 
izdevumos “Laikam līdzi”, ministrija diskusiju 
turpināja par ilgtspējīga skolu tīkla izveidi saskaņā 
ar 2018. gada 11. septembrī apstiprinātajiem 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 583 “Kritēriji un 
kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā 
vidējās izglītības pakāpē”, kas nosaka minimāli 
pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās 
izglītības pakāpē. Noteikumi stājas spēkā 
2020. gada 1. augustā.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
atzina, ka veidojams ir racionāls skolu tīkls, ņemot 
vērā administritatīvi teritoriālās reformas 
uzstādījumus, demogrāfisko situāciju un citus 
faktorus. Turklāt, ievērojot principus – sākumskola 
maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai, savukārt 
pamatskola un vidusskola, kurā tiek nodrošināts 
kompetenču pieejai atbilstošs un kvalitatīvs 
mācību programmu piedāvājums.

Sarunu temati bija pašvaldības redzējums 
izglītības iestāžu tīkla attīstībai (skolēnu skaits, 
nodrošinājums ar pedagogiem, atbilsme jaunajām 
sanitārajām normām un higiēnas prasībām, 
loģistika u. c.); pašvaldības izdevumi izglītībai (ēku 
uzturēšana, personāla atalgojums, savstarpējie 
norēķini, transporta izdevumi) u.c. 

Cik un par ko galvenokārt pašvaldība maksāja 
2018. gadā?

Viena skolēna, t.sk. pirmsskolas izglītības grupā, 
izmaksas Augstkalnes vidusskolā – 91,58  euro, 
Annas Brigaderes pamatskolā – 94,83 euro.

Skolēnu autobusu izmaksas vidēji 9 mēnešos 
– 102 492 euro.

Brīvpusdienas skolēniem, par ko maksā 
pašvaldība, vidēji 9 mēnešos – 73 968 euro.

Pašvaldības finansējums pedagogiem 
2018. gadā: Augstkalnes vidusskolā 10 656 euro un 
PIG “Zvaniņi” 31 850 euro. Annas Brigaderes 
pamatskolā 10 699 euro un PIG “Sprīdītis” 
105 623 euro. Kopā: 158 828 euro.

Pašvaldība veic arī starpskolu norēķinus:
2018. gadā tika veikti maksājumi 119 024 euro 

apmērā par skolēniem, kas deklarēti Tērvetes 
novadā, bet mācās kādas citas pašvaldības izglītības 
iestādē (par 130 skolēniem maksājam 10  paš
valdībām Latvijā).

Savukārt par pakalpojumiem Tērvetes novada 
izglītības iestādēs, ko sniedzam 85 skolēniem, mēs 
saņemam 97 997 euro no citām 15 pašvaldībām.

Atsevišķu izglītības funkciju deleģēšana 
Dobeles novada izglītības pārvaldei – 9350 euro.

Nevar nepiekrist IZM ministres vārdiem: 
“Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana nozīmē 
pārdomātus pašvaldību lēmumus resursu 
lietderīgai izmantošanai un kvalitatīvai izglītības 
satura nodrošināšanai.” Īpaši tad, ja esam par to 
pārliecinājušies, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu 
jau 2014. gadā.   

Inita Roze,  izglītības darba koordinatore



Domes sēde

Dome informē

2019. gada 29. augustā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja – sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Roze. 
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Linda Karloviča, Madara Darguža, 
Ainārs Miķelsons un Indriķis Vēveris. Sēdē attaisnojošu 
iemeslu dēļ nepiedalījās deputātes Ieva Krūmiņa un 
Dzintra Sirsone.
Domes sēdē piedalījās administrācijas darbinieki:  
projektu koordinatore un Tērvetes pagasta pārvaldes 
vadītāja Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes 
vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars 
Narvaišs.
Darba kārtībā bija iekļauti 26 jautājumi.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13  
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2019. gadam”.

Deputāti atbalstīja grozījumus Tērvetes novada 
domes noteikumos  „Kārtība, kādā Tērvetes  novada   
pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” un noteikumos 
“Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes 
novadā”.

Sēdē precizēja saistošos noteikumus Nr. 11 
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. 
novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā””, kas 
papildināti ar tiesību normām, kuras paredz atbalsta 
sniegšanu  audžuģimenēm, un saistošos noteikumus 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 FINANSĒJUMU IZGLĪTĪBAI
• Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” ir noteikts, ka pedagogu zemākā mēneša 
darba algas likme no 2019. gada 1. septembra ir 750 
euro, tādēļ Domes sēdē ar lēmumu tika noteikts, ka 
ar 2019. gada 1. septembri pirmsskolas izglītības 
pedagogiem, kas izglīto bērnus no 1,5 gadu vecuma, 
zemākā mēneša darba algas likme ir 750 EUR. 
Nepieciešamais finansējuma palielinājums no EUR 
710 uz EUR 750 rasts no  2019. gada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem pedagogu darba samaksai.

• Ar 2019. gada 1. septembri pašvaldības algotajiem 
pedagogiem, kas īsteno interešu izglītības 
programmas, nodrošina pagarināto dienas grupu 
nodarbības, skolotājam logopēdam un sociālajam 
pedagogam arī tika noteikta zemākā mēneša darba 
algas likme 750 EUR apmērā. Nepieciešamais 
finansējums rasts no 2019. gada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem  pedagogu darba samaksai.

• Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” Domes sēdē apstiprināja ar 2019. gada 1. 
septembri Tērvetes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu direktoriem darba algas likmes 1109 EUR. 
Likmes apmēru nosaka skolēnu skaits izglītības 
iestādē.

• Saskaņā ar Tērvetes novada domes noteikumiem 
„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai 
Tērvetes novadā” un Annas Brigaderes pamatskolas 
pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu Dome atļāva 
Tērvetes novada Annas Brigaderes pamatskolā 
2019./2020. mācību gadā komplektēt 2. klasi ar 

nepilnu skolēnu skaitu – ar 7 skolēniem un 7. klasi ar 
nepilnu skolēnu skaitu – ar 7 skolēniem. Lēmuma 
izpilde veicama no piešķirtās valsts mērķdotācijas 
Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu darba 
samaksai.

PAR GROZĪJUMIEM SAC “TĒRVETE” ŠTATU 
SARAKSTĀ

Sakarā ar teritorijas sakopšanas darbu lielo apjomu 
SAC “Tērvete” direktore ar iesniegumu lūdza apstiprināt 
izmaiņas sociālās aprūpes centra “Tērvete” štatu sarakstā, 
palielinot sētnieka štata vienību no 0,5 uz 1 slodzi., kā arī 
sakarā ar nepieciešamību klientu pēdu aprūpes jomā, ko 
var veikt vienīgi speciālists, tika lūgta atļauja izveidot 
jaunu amata vienību – podologs uz 0,5 slodzi, atalgojuma 
izmaksas sedzot no SAC ”Tērvete” budžeta līdzekļiem. 
Direktores lūgums tika apstiprināts ar Domes sēdes 
lēmumiem.
PAR KUSTAMAS MANTAS PĀRŅEMŠANU 
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ

Tērvetes novada dome, izskatot biedrības 
“Tērvetnieki” 2019. gada 8. augusta iesniegumu, ar kuru 
biedrība piedāvā pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības 
kustamo mantu – bērnu rotaļu laukumu Kroņaucē, 
konstatēja, ka tā ir nepieciešama Tērvetes novada 
Tērvetes pagasta pārvaldei tās funkciju īstenošanai. 
Tādejādi bērnu rotaļu laukums jau šobrīd ar Domes 
lēmumu ir pārņemamts pašvaldības īpašumā. 
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU APAKŠNOMAS 
TIESĪBU IZSOLI ĒKĀ “LIDOŅI”

Sēdē tika pieņemts lēmums – Nodot apakšnomā, 
rīkojot mutisku izsoli, nedzīvojamās telpas, kopējā 
platība 16.1 m2, ēkā “Lidoņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads. Izsoles sākumcena 11.00 EUR mēnesī, bez PVN, 
katrs nākamais izsoles solis – 5,00 EUR, bez PVN. Telpu 
lietošanas mērķis – biroja telpas. Izsole notiks 2019. gada 
12. septembrī plkst.11.30 Tērvetes novada domes sēžu 
zālē „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Domes sēdē pieņēma deviņus lēmumus par 

nekustamo īpašumu atsavināšanu. (skat. Rubrikā – 
Dome informē).

 Sēdē apstiprināja 2019. gada 18. jūlijā notikušās 
izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Karjers”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Karjers”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, mantas 
nosolītājam – zemnieku saimniecībai „Māliņi”, par tā 
nosolīto cenu 6700 EUR.

Deputāti apstiprināja 2019. gada 8. augustā notikušās 
izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Sanatorija 1” – 4 “, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša 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 
rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu, mantas nosolītājam par 
tā nosolīto cenu 12 100 EUR .

Tika pieņemti lēmumi par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un 
lietošanas mērķa piešķiršanu – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Lēmums par nekustamā īpašuma „Skabarži”, 
Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu 
un nosaukuma piešķiršanu, noteica, ka paliekošajam un 
atdalītajam zemes gabalam ir lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību aicina sabiedrību aktīvāk izmantot 
valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus 
elektroniski. 

Saskaņā ar aicinājumu  
no š. g. 30. septembra līdz  

4. oktobrim 
tiek organizēta ikgadējā 

akcija “Dienas bez rindām”.
Akcija notiks jau sesto reizi. Pērn tajā piedalījās 

vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību iestāžu un to 
filiāļu visā Latvijā. Šogad akcijai aicinām pievienoties 
arī bibliotēkas, kas ir nozīmīgs informācijas un 
pakalpojumu saņemšanas punkts daudziem Latvijas 
iedzīvotājiem.

Iniciatīvas “Dienas bez rindām” mērķis ir ne tikai 
iedrošināt sabiedrību saņemt pakalpojumus digitāli, 
bet arī iepazīstināt ar epakalpojumu dažādību, lai 
veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves 
situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot 
tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības 
iestādē.   

Diāna Tiltiņa,
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta

Projektu vadības nodaļas vecākā projekta aktivitātes 
koordinatore

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu 

Saskaņā ar pašvaldības 2018. gada 31. maija 
saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”   iedzīvotājiem    
līdz 2020. gada 31. decembrim pašvaldībā ir   
jāiesniedz Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājums. Tas attiecas uz 
iedzīvotājiem, kuri  dzīvo ciematu teritorijā.

Apliecinājuma veidlapa atrodama Tērvetes 
novada mājas lapas   www.tervetesnovads.lv sadaļā 
“Komunālās nodaļas informācija” un pie saistošajiem 
noteikumiem Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Tērvetes novada pašvaldībā”.   

Izpilddirektors 
Māris Berlands

Reģionālā reforma skar arī mūsu 
sadarbības partnerus Vācijā 

Tērvetes novada ilggadējs draugs un sadarbības 
partneris –St.Goāras-Obervēzeles apvienotā 
pašvaldība Vācijā šogad piedzīvo lielas pārmaiņas. 
Daudzi no mums personīgi guvuši pozitīvas un sirsnīgas 
emocijas 15 gadus  ilgajā abu pašvaldību draudzības 
laikā: dejotāji, dziedātāji, teātra spēlētāji, ugunsdzēsēji, 
sportisti, skolēni un uzņēmēji. Šajos gados  radītas 
nozīmīgas un paliekošas vērtības, ko novērtē ikviens 
novada iedzīvotājs un viesis – tas ir draugu sarūpētais 
atbalsts novada baznīcu un Tērvetes kapličas saglabāšanā. 
Bet pats galvenais – cilvēku savstarpējie kontakti daudzu 
gadu garumā!

Un nu, ciemojoties Tērvetes novadā šī gada Līgo 
svētku laikā, vācu kolēģi atveda daudz jaunu ziņu. 
Izrādās, ka pašvaldību reformas notiek ne tikai Latvijā, – 
tās skar arī tādas lielvalstis kā Vāciju. Tikai tur reformas 
gaita noris krietni vien demokrātiskāk, – brīvprātīgas 
apvienošanās pārrunas pašvaldības uzsāka jau 2017.
gadā. Mūsu draugu pašvaldības iedzīvotājiem bija dota 
izvēles iespēja un viņi 2018.gada martā balsoja par sev 
tīkamāko no diviem piedāvātiem apvienošanās 

variantiem. Ar lielu balsu pārsvaru ~ 70% balsotāju 
izvēlējās pievienoties kaimiņu pašvaldībai 
Emmelshausenai (14  700 iedzīvotāji). Otrs variants 
paredzēja apvienošanos ar Boppardu (lejpus Reinas 
upei). Pēc šī balsojuma 2018.gada augustā abas 
pašvaldības parakstīja vienošanos, uz kuras pamata 2019.
gada februārī tika izdots federālās zemes likums, un 
šogad – 2019.gada 26.maijā notika pašvaldību vēlēšanas, 
kur iedzīvotāji ievēlēja jaunā novada deputātus un 
birģermeistaru.

Jaunā pašvaldība, kas sauksies Hunsrukas-
Mittelreinas apvienotā pašvaldība  

(kopā 23 500 iedzīvotāji), sāks darboties ar 2020. gada 
1. janvāri. Pašvaldības pārvalde jeb rātsnams atradīsies 

Emmelshausenas pilsētā (4800 iedzīvotāji), kamēr 
Obervēzelē (2800 iedzīvotāji) atradīsies tās filiāle. Lielās 

līnijās ne iedzīvotājiem, ne pašvaldības darbiniekiem 
radikālas pārmaiņas nav gaidāmas, pakalpojumi tāpat 

būs pieejami un bezdarbs nepieaugs, reāli samazināsies 

Uzņemies atbildību, lai 
mājoklis būtu drošs! 

Iegaumē! Daudzdzīvokļu namos, 
kur izmanto dabasgāzi, jābūt 
nodrošinātai dabīgai ventilācijai.

Atgādinām, ka 2019. gada 1. janvārī jau stājusies 
spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz 
daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam 
pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā 
izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas 
nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un 
noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība 
tiek ievērota?

Prasības mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan 
drošas vides veidošana un uzturēšana. VUGD 
nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes, tiks veiktas 
mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai 
sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās 
notiks dzīvojamā sektora apsekošana par 
ugunsdrošības prasību ievērošanu mājokļos un 
koplietošanas telpās. 

Atgādinām!  
Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80. punkta 

prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un 
tīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir 
gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados. Dabīgās 
ventilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš 
var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.   

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

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

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

ir jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā 
dzīvoklī, bet arī mājas koplietošanas telpās.

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

yy Neaizkraujiet ar priekšmetiem koplietošanas 
telpas un evakuācijas ceļus!

yy Smēķēšana koplietošanas telpās ir aizliegta!
ATGĀDINĀM, ka ar 2020. gada 1. janvāri 

spēkā stāsies Ugunsdrošības prasība, kas noteiks, 
ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu 
detektoriem, bet privātmājām jābūt nodrošinātām 
arī ar ugunsdzēsības aparātu.

DŪMU DETEKTORS 
Uzstādi mājoklī dūmu detektoru, kas ar skaņas 

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

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTS
Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais 

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

Modris Vazdiķis,
Tērvetes novada  

ugunsdzēsības dienesta vadītājs

Paziņojumi par nekustamo īpašumu izsoli  
Tiek izsolīts nekustamais īpašums Platība 

(ha)
Izsoles norise 

10.10.2019.
Sākumcena 

(EUR)
Izsoles solis 

(EUR)
“Kvietes”, Bukaišu pagastā 5,65 plkst.10.00. 37 500 500
“Ķirši”, Augstkalnes pagastā, 1,42 plkst.10.20. 10 900 200
“Podnieki”, Augstkalnes pagastā 3,56 plkst. 10.40 26 800 500
“Lejasbērtulaiši”, Bukaišu pagastā 5,06 plkst. 11.00 33 300 500
“Kauliņi  pašvaldība”, Augstkalnes pagastā 2,24 plkst.11.20. 17 700 300
“Galatrenči”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagastā 4,23 plkst.11.40. 32 400 500
“Lielkaijēni”, Augstkalnes pagastā 7,52 plkst.12.00 50 000 500
“Pagasta zeme Bērzaiņi”, Bukaišu pagastā 3,31 plkst.12.20 22 100 300
“Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagastā 0,53 plkst. 12.40 600 50

y� Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt 
Tērvetes novada domes lietvedes kabinetā, 
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 
plkst.12.30 līdz 16.30 vai elektroniski Tērvetes 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tervetesnovads.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

y� Pieteikumu reģistrācija pie Tērvetes novada domes 
lietvedes, “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, no 2019. gada 12. septembra līdz 2019. gada 
09. oktobra plkst. 16.00. 

y� Informācija pa tālruņiem 63726012, 28389997 vai 
epastu: tervetesnd@tervetesnd.lv

y� Izsoles notiks 2019. gada 10. oktobrī Tērvetes 
novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”.  

Pēc Tērvetes novada 
domes sēdes protokola informāciju apkopoja 

Inita Roze 

turpinājums 4. lpp. ▶



Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais 
projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” 
(„Safe borderlands”)

2019. gada 7.–10. maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte 
Polijā, Pomerānijas pārrobežu reģionā

Īstenojot projektu, vadošais partneris  Zemgales 
plānošanas Reģions (ZPR) projekta partneriem 
organizēja pieredzes apmaiņas vizīti Polijā: Aknīstes, 
Tērvetes, Vecumnieku pašvaldības, kā arī Lietuvas 
pašvaldības no Biržiem un Rokišķiem.

Ar Eiroreģiona Pomerānija atbalstu delegācija, kuras 
sastāvā bija arī četri Tērvetes ugunsdzēsības dienesta 
pārstāvji, apmeklēja Rietumpomerānijas Vojevodistes 
Valsts policijas departamentu, kur tika iepazīstināti ar 
departamenta struktūru, normatīvo bāzi un galvenajiem 
attīstības virzieniem, uzsverot iepriekšējo pozitīvo 
pieredzi sadarbībā ar Vācijas kolēģiem, pamatojoties uz 
sadarbības līgumu starp abām valstīm. Polijas kolēģi 
izrādīja: *atjaunoto policijas administratīvo ēku, kas ir arī 
kā kultūrvēsturisks objekts un kas noteiktā laikā ir 
pieejams tūristiem, *pilsētas videonovērošanas centru un 

*mūsdienu kriminālistikas laboratoriju.
Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja Ščecinas 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, iepazinās ar 
glābēju aprīkojumu, bija liecinieki izsaukumam uz 
ugunsgrēka vietu vienā no pilsētas ražotnēm. Vienlaikus 
delegācijas pārstāvji uzzināja par ES struktūrfondu 
atbalstīto projektu ieguldījumu apmācību un aprīkojuma 
nodrošinājumā, lai uzlabotu sniegumu un sadarbību lielo 
ugunsgrēku, plūdu un vides piesārņojuma seku 
novēršanā, ieskaitot palīdzību Vācijas pierobežas 
teritorijā, ja tā tiek pieprasīta. 

Ieviešot dažādus pārrobežu sadarbības projektus, 
glābēju, ugunsdzēsēju un mediķu izglītībā Polijā tiek 
pievērsta liela uzmanība svešvalodu apguvei un 
apmācībai.  

2019. gada 16.maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte Biržos
Projekta ietvaros Biržu rajona pašvaldības 

administrācija organizēja pieredzes apmaiņas braucienu 
Biržos vietējiem sabiedriskās drošības pakalpojumu 
sniedzējiem un projekta partneriem. Projekta dalībniekus 

iepazīstināja ar sabiedriskās kārtības un sabiedriskās 
drošības pakalpojumiem Biržu pašvaldībā, kā arī dalījās 
ar informāciju par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu 
sabiedrības drošības nodrošināšanas procesā.

2019. gada 3.jūlijā notika pieredzes apmaiņas vizīte Vecumnieku 
novadā par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu

Pasākumā piedalījās projekta partneri no Zemgales 
plānošanas reģiona, Aknīstes un Tērvetes novadiem, kā 
arī no Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā. 

Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības 
nodaļas vadītājs Edgars Polis viesus iepazīstināja ar 
Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības nodaļas 
darbu, sadarbības pieredzi ar citām valsts un pašvaldības 
institūcijām. Diskusijas laikā varējām salīdzināt 
pašvaldības policijas, Valsts policijas un pašvaldības 

kārtības dienesta pilnvaras un rīcības iespējas dažādos 
gadījumos Latvijā un Lietuvā. Atkritumu 
apsaimniekošana Lietuvā – atrisināts jautājums nodokļu 
veidā, īpašumam vai dzīvesvietai tiek piemērots noteikts 
nodoklis par atkritumu apsaimniekošanu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Vecumnieku posteņa pārstāvji pastāstīja par sadarbību ar 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām Skaistkalnē un 
Bārbelē.

Paralēli pieredzes apmaiņas vizītēm notika arī 
projekta vadības grupas sanāksmes, kurās katrs projekta 
partneris iepazīstināja ar plānošanas periodā paveikto un 
plānotajām aktivitātēm.

2019. gada 13. jūlijā Tērvetē tika aizvadīta  „Ugunsdzēsēju diena” 
Pasākuma mērķis – radīt interesi par ugunsdzēsēja 

arodu, iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar ugunsdzēsības 
dienesta darbību, tā aktivitātēm. Apmācīt kā rīkoties 
ārkārtas situācijā.

Jau ceturto reizi notika Tērvetes brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju rīkotās sacensības, kurās tika noskaidrotas 
veiklākās komandas ugunsdzēsības sporta disciplīnā 
izvēršanās no motorsūkņa.

Kopumā 15 komandas no dažādām Latvijas vietām 
(Zante, Grobiņa, Saldus, Tērvete) demonstrēja savas 
iemaņas šļūteņu izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa 
darbināšanā, ūdens padošanā pa šļūtenēm no 
ūdenstilpnes un mērķu piepildīšanā ar ūdeni. Komandas 
sacentās trīs grupās – sieviešu, jauniešu zēnu un vīru 
komandu grupās.

Šoreiz vislabāk veicās Tērvetes komandām, kuras 
uzrādīja vislabāko laiku disciplīnu veikšanā.

    
Tērvetes novada domes veiktās un plānotās 

aktivitātes:
y� 2019. gada 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsības 

dienests saņēma jaunu ugunsdzēsības mašīnu, kuras 
viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot vietējo 
sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un 
pieejamību.

y� 2019. gada oktobrī visi projekta partneri tiksies 
Tērvetē pieredzes apmaiņas vizītē, kurā mēs viesus 
iepazīstināsim ar savu pieredzi video novērošanā, 
kas ievērojami atvieglo darbu sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanā.

y� 2019.gada oktobrī plānotas praktiskās apmācības 12 
Tērvetes brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem „Elpošanas 
aparāta izmantošana elpošanai nederīgā vidē”.

Projekts:  LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 
Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of 
efficiency and availability of local public security services 
in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 

(20 mēneši).
Vadošais partneris:  Zemgales Plānošanas reģions 

(LV), www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir  uzlabot pierobežas pašvaldību 

sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, 
tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums:  543  262,45 EUR 
(t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR 
( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild 
publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Projekta vadītāja  Sandra Latiša

Projekti

Izglītība un kultūra

Pašvaldības policija atgādina
Sākoties jaunajam mācību gadam,  

atgādinām bērniem un viņu vecākiem – 
bez pieaugušajiem ārpus mājas bērni līdz 16 gadu 
vecumam drīkst uzturēties līdz plkst. 22.00.

ATGĀDINĀJUMS  IKVIENAM!
Joprojām nākas konstatēt, ka ir situācijas, kurās 

trokšņošana aizskar citu tiesības uz mieru un klusumu.
Atgādinām, ka pārāk skaļi trokšņot nedrīkst ne 

tikai dienas laikā, bet īpaši laika posmā no pulksten 
23.00 līdz 7.00.

Trokšņošana, skaļi sarunājoties, klaigājot, 
atskaņojot mūziku u.tml., kad tā traucē apkārtējo 
mieru, tai skaitā naktsmieru, var tikt klasificēta kā 
administratīvais pārkāpums. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 
paredz, ka par trokšņošanu var tikt izteikts brīdinājums 
vai piemērots naudas sods.   

Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

Pārrobežu nometnē Tērvetes novada un Žagares 
pilsētas skolēni iegūst jaunas zināšanas

Interreg VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta 
“Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” (Explore Zemgale by 
Bicycle), LLI264 ietvaros no 29. jūlija līdz 2. augustam 
norisinājās pārrobežu skolēnu nometne “Kopā Zemgalē”, 
kurā piedalījās 14 skolēni no Tērvetes novada skolām un 
14 no Žagares ģimnāzijas Lietuvā. Nometnes gaitā 
skolēni iepazina seno Zemgales zemju (Lietuvā un 
Latvijā) dabas un vēsturiskais mantojumu, tradīcijas un 
daudzveidīgos tūrisma objektus. Skolēniem bija iespēja 
viesoties projekta gaitā izstrādātajā velosipēdu maršrutā 
ietvertajos tūrisma objektos un gūt pieredzi dažādās 
radošās darbnīcās.  

Trīs dienu aktivitātes norisinājās Žagarē un divas 
dienas – Tērvetes novadā. Nometnes “Kopā Zemgalē” 
dalībnieki iepazinās ar Zemgales pārrobežu reģiona 
dabas un vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūru un 
piedalījās dažādās brīvdabas aktivitātēs. Nometnes laikā 
Žagarē dalībnieki devās ekskursijā ar velosipēdiem pa 
Žagares pilsētu un Reģionālo parku, iepazīstot dabas 
resursus un pilsētas vēsturi. Skolēni devās pārgājienā pa 
Mūšu tīreļa taku, kur iepazina purva īpatnības, izgatavoja 
suvenīrus no dabīgiem materiāliem, meklēja materiālus 
ziedu paklājam Žagares muižas parkā.

Skolēni apmeklēja Žagares reģionālā parka 
apmeklētāju centru, kur iepazina Žagares muižas 
ekspozīciju, kas atspoguļo Žagares vēsturi, tradīcijas un 
kultūru, kā arī piedalījās radošās aktivitātēs – krāsoja 
mandalas, spēlēja dažādas galda spēles un radīja stāstus 
un pasakas. Dalībniekiem bija iespēja doties izjādē un 
braucienā ar zirgu pajūgu, aktivitāti organizēja 
zirgaudzētava “Žagarė Kentaurai”.

LVM dabas parkā Tērvetē vides izglītības speciālistu 
vadībā nometnes dalībnieki apguva vides un meža 
izglītības zinības dabā, veica praktiskus uzdevumus, 
iepazina meža apsaimniekošanas ciklu – sākot no sēklas 
līdz pieaugušam mežam. 

Dalībnieki iepazina arī citus tūrisma objektus, kas 
cieši saistīti ar Tērvetes vēsturi, dabu un ievērojamiem 
cilvēkiem – Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”, XII gs. 
Tērvetes koka pili – noklausoties stāstījumu par seno 
zemgaļu zemju atrašanās vietām, vēsturi, zemgaļu 
valdniekiem, 9.–13. gs. notikumiem Zemgalē, uzsverot 
Tērvetes un Žagares zemju saistību. Savu veiklību bērni 
pārbaudīja Laimīgās zemes gaisa takās, pārvarot šķēršļus 
8–10 m augstumā, savukārt Tērvetes tauriņu māja 
iepazina tropu vidi, to iemītniekus un to dažādos dzīves 
apstākļus. Apmeklējot mājražotājas Andas Mucinieces 
konditorejas darbnīcu, nometnes dalībnieki iepazinās ar 
smalkmaizīšu un pīrāgu cepšanas tradīcijām Latvijā. Tā 
pavadītas piecas aizraujošas un notikumiem bagātas 
dienas. Nometne noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos, 
sertifikātu izdali un nedaudz skumjām atvadām, lai tiktos 
atkal citu gadu!

Piedaloties šajā nometnē, dalībnieki atzina, ka tā bija 
lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, mācīties patstāvību 
un uzzināt par sava reģiona tūrisma potenciālu. Jaunieši 
katrs priekš sevis atklāja jaunas lietas, intereses, nometnes 
laikā iepazinās ar tūrisma speciālistiem un azartiskiem 
cilvēkiem, kas strādā tūrisma objektos un daudzveidīgos 
mazos uzņēmumos. Atklājās, ka mazajā pierobežas 
teritorijā, Tērvete – Žagare, ir tik daudz ko atklāt, redzēt 
un piedzīvot!  

Ruta Freidenfelde,
LVM dabas parks Tērvetē informācijas centra 

speciāliste

Tērvetes novada domē ir saskaņoti un apstiprināti 
skolēnu autobusu maršruti un laiki, 
kas publicēti www.tervetesnovads.lv sadaļā Izglītība/
dokumenti.

Informācija skolēnu un 
viņu vecāku ievērībai!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, 
kuru sēdvieta aprīkota ar drošības jostu, braukšanas laikā 
jābūt piesprādzētiem. 

Vienlaikus šie noteikumi paredz,  ka transportlīdzekļa 
vadītājam, vadot transportlīdzekli, kura konstrukcijā 
paredzētas drošības jostas, ir pienākums ne tikai būt 
piesprādzētam, bet arī nevest pasažierus, kuri nav 

piesprādzējušies. Šī norma attiecas uz visiem pasažieriem, 
kuru sēdvietas ir aprīkotas ar drošības jostām.

Atkārtoti informējam, 
ka visi skolēnu autobusi ir aprīkoti ar drošības jostām, 

kas obligāti lietojamas pārvietojoties ar transportlīdzekli.

Brīdinām!
Šoferim ir tiesības neuzsākt kustību, ja skolēni 

transportlīdzeklī 
nav piesprādzējušies!

Saudzēsim un cienīsim sevi un citus!
Atcerēsimies, ka papildus drošība saistīta ar Tērvetes 

novadā notiekošajiem ceļa remontdarbiem!   
Māris Berlands, izpilddirektors

20. septembrī Tērvetes novada skolās 
OLIMPISKĀ DIENA Tēma - “Nāc un vingrot sāc!”

Pl. 10.00 dienu sāksim ar rīta vingrošanu vienlaicīgi kopā ar citiem – pasākumam pieteiktajiem 148 520 dalībniekiem no 
766 Latvijas izglītības iestādēm. Rīta vingrošanas mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas 
aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Katra klase tiek aicināta piedalīties radošo darbu konkursā “Manas klases panākumu un veiksmes talismans!”   

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, 
Vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis 

Un zināt, ka ir kāds, kas to saņem…
/Z.Mauriņa/

Cienījamie Tērvetes novada bijušie un esošie skolotāji!

Tuvojas jūsu profesionālie 
svētki – 

Skolotāju diena!
Tērvetes novada dome  š.g. 4. oktobrī pl. 19.00

Augstkalnes vidusskolas zālē
Jūs visus mīļi aicina uz kopīgu svētku mirkli un 

tikšanos ar Ivetu Baumani un Robertu Pētersonu 
koncertprogrammā „Tuvu, Tuvu”.   



Par notikušo vasarā...

Bukaišos atklāti jauni dižkoki
Dižkoku atklāšana nebūtu iespējama bez vietējo 

iedzīvotāju iesaistes dižkoku apzināšanas akcijā “LV100 
Dižošanās”, ko Pārvalde un Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades birojs sāka 2018. gadā, atzīmējot Latvijas 
simtgadi.

Bukaišu pagastā pateicoties Skaidrītei Urbānei, 
izdevies fiksēt 9 jaunus dižkokus, kā arī 3 potenciālos 
dižkokus. Atrasti un ar dižkoku apzīmējumiem dabā 
apzīmēti gan ozoli, gan priedes, arī liepa, viena Rietumu 
tūja, kā arī vīksna. Kopumā Bukaišu novadā fiksēti jau 70 
dižkoki.

“Urbānes kundze dižkoku meklēšanā iesaistās 
regulāri, un šī nebija pirmā reize, kad kopīgiem spēkiem 
devāmies dabā atklāt dižkokus. Līdz ar to liela daļa 
dižkoku Bukaišu pagastā atklāti, pateicoties tieši viņas 

iniciatīvai un entuziasmam. Viņa aktīvi komunicē ar 
vietējiem iedzīvotājiem, uzzinot arvien jaunas potenciālo 
dižkoku atrašanās vietas, kā arī skaidro viņiem to 
vērtību,” pauž Vita Caune, Dabas aizsardzības pārvaldes 
vecākā eksperte.

Dižkoki Latvijā ir liela ainaviska vērtība, turklāt tajos 
samērā bieži mīt retas un aizsargājamas putnu, kukaiņu, 
piepju, ķērpju un sūnu sugas. Līdz ar to dižkoku 
apzināšana var palīdzēt šo sugu izpētē un aizsardzībā. 
Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt dižkokus, 
pieejama tīmekļa vietnē https://lv100.lv/dizosanas/. Šajā 
lapā arī izveidota lietotājam ērta karte, kur apskatīt jau 
esošos dižkokus un pievienot jaunus.  

Baiba Ralle,
Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības darba speciāliste

Noslēgusies ekspedīcija uz Sibīriju
2019. gada 4. augustā fonda Sibīrijas bērni 

organizētajā braucienā uz tālajiem Ziemeļiem piedalījās 
27 cilvēki, kuri kā bērni tikuši izsūtīti uz Sibīriju vai tur 
piedzimuši. Braucienā piedalījās arī mācītājs Kārlis Žols, 
vēsturnieks Ainārs Bambals, diriģents Sigvards Kļava, 
komponists Pēteris Vasks. 

Brauciena maršruts: Rīga Pēterburga Novosibirska 
Tomska St. ŠegarkaPetuhovka Molčanova 
Novokorotkina Kolpaševa Togura Kargasoka 
Novojugina Parabeļa AsinoTeguļdeta Tomska 
Noriļska Lamas ezera nometne Novosibirska Rīga.

Katrs no brauciena dalībniekiem visvairāk vēlējās 
atrast vietu, kur pavadīta bērnība, kur apglabāti tuvinieki. 
Brauciena laikā tika noturēti aizlūgumi, notika filmēšana, 
lai veidotu jaunas sērijas filmai “Tālā zeme Sibīrija“. Kāds 
no dalībniekiem teic: “Tikāmies ar vietējiem 
iedzīvotājiem, kuri labi atceras latviešu mātes, kuras 
iemācīja šūt un adīt, lāpīt un puķes stādīt. Par latviešiem 
dzirdam tikai labus vārdus.”

Ar fonda Sibīrijas bērni un Tērvetes novada domes 
atbalstu braucienā piedalījās arī Laura Zeime.

Savukārt 29. augustā Okupācijas muzejā notika 
tikšanās ar ekspedīcijas dalībniekiem, tika vēroti 
safilmētie brauciena materiāli, no kuriem tiks veidotas 
divas dokumentālās filmas ciklā “Tālā zeme Sibīrija” par 
Noriļsku un Lamas ezeru.  

No fonda "Sibīrijas bērni” arhīva

Aizvadīti Bukaišu pagasta svētki
Bukaišos ik gadu svinam sava mazā, bet ņiprā pagasta svētkus. Šogad bijušās Bukaišu skolas sporta laukums 

atdzīvojās ar sportiskām aktivitātēm, skolā Skaidrīte Urbāne iepazīstināja interesentus ar Bukaišu dabas vērtībām un 
vēsturiskiem faktiem sevis veidotajā ekspozīcijā “Bukaišu daba un vēsture”. Paralēli tam pie Tautas nama norisinājās 
dambretes un šautriņu turnīri un bērnu izklaides piepūšamajās atrakcijās. 

Lai stiprinātu sportisko garu, Sigita Briedīte bija uzņēmusies svētku galvenā šefpavāra amatu un viņas vadībā tapa 
tradicionālā Bukaišijas zupa. 

Svētkos ikvienam bija iespēja baudīt Aināra Ašaka un jaunās mākslinieces Evijas Viļnovičas muzikāli izklaidējošo šovu, 
kurā izskanēja humoreskas, trompetes un vijoles izpildījums, vokālais sniegums, pat iluzionisma priekšnesumi. Noslēgumā 
jaunākajiem dalībniekiem bija iespēja parkā izlaist lidojošā pūķa spārnus un demonstrēt “drona vectētiņa” ātrumu. 

Pasākuma organizēšanā liel PALDIES organizatoriem: 
Rolanadam Adamaitim, Arvim Viļumsonam, Ingai 
Stonkai, Skaidrītei Urbānei, Mārtiņam Tisenkopfam, 
drona reportierim Artim Lillajam un paraplāna lidojumu 
organizatoram Intam Krauzei. Neskatoties uz to, ka 
nepiemērotu laika apstākļu dēļ plānotais trīs paraplānu 
lidojums virs Bukaišiem  tika atcelts, tas notika nākamās 
dienas rītā.  

Zane Grīsle
Bukaišu pagasta pasākumu organizatore

Top piemiņas telpa Robertam Sēlim
Bukaišu svētku ietvaros ikviens varēja iepazīties un uzklausīt vieslektorus  Jāni Siliņu un viņa kolēģi bukaišnieku 

Robertu Gorodko. Abi jaunieši šobrīd studē Liepājas Universitātes Kultūras vadības fakultātē, bet brīvajā laikā viņi 
īsteno projektu  “Piemiņas telpas izveide Bukaišu Tautas namā rakstniekam Robertam Sēlim”. Projekta ietvaros tiek 
lasītas arī lekcijas Bukaišos un Augstkalnē, ar to starpniecību  jaunieši aicina vietējos novadniekus un latviešu tautu 
apzināties mūsu vēsturi un kultūras mantojumu, to saglabāt, lai tas neaizietu nebūtībā. 

   Piemiņas telpas izveide Bukaišu tautas namā ir 
aicinājums apzināties sava novada dižgarus, personas, 
kuras ieguldījušas savu mūžu, laiku un darbu latviešu 
kultūras pilnveidošanā un saglabāšanā. Roberta Sēļa 
daiļrade ir Latvijā aizmirsta, taču viņa daiļrade ir ļoti 
nozīmīgs vēstures avots 1905. gada revolūcijas notikumu 
pētniecībā, kur tiek atspoguļoti reāli notikumi un 
personas, viņu pārdzīvotais. 

Roberta Sēļa aizmirstā daiļrade ir arī ļoti nozīmīgs 
vēsturisks avots Bukaišu un Augstkalnes pagastu 
novadpētniecībā, kā arī visai latviešu tautai kā daļa no 
latviešu literatūras vēstures.  

Jānis Siliņš, projekta īstenotājs

Spēcīgākās komandas tituls atceļo uz Tērveti
No 2. līdz 4. augustam, Ķekavas novada „Valmonirās” norisinājās Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku 

Veselības dienas, kurās tikās ap 900 dalībnieku. 
Sportiskās aktivitātes rīkoja biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar LR Veselības ministriju, Latvijas 

Ārstu biedrību un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību. 
Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu ne tikai pacientiem, bet veicināt arī veselības un sociālās 

aprūpes darbinieku un to ģimenes locekļu praktiskās iemaņas sportiskās nodarbēs ar kopīgu mērķi: fiziskās un garīgās 
veselības veicināšana, ģimenisko saišu stiprināšana, kā arī savstarpējās saskaņas stiprināšana un kopēju viedokļu 
saskaņošana, izmantojot sportisku degsmi, azartu un neformālu gaisotni, un enerģijas uzkrāšana turpmākām darba un 
sadzīves uzvarām. 

   Sportiskajās aktivitātēs 30 komandu konkurencē 
spēcīgākās komandas titulu ieguva RC „Tērvete”, 
kopvērtējumā izcīnot 1. vietu ar 463 punktiem, otru vietu 
ieņēma komanda no Dundagas poliklīnikas (431 punkts), 
aiz sevis atstājot pagājušā gada uzvarētājus, komandu 
„Mazuļi” no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas (394 punkti). 

Paldies visiem dalībniekiem par kopīgi radīto pozitīvo 
enerģiju. Uz tikšanos nākamajā gadā!  

Anda Sirsone,
Veselības dienu dalībniece

KULTŪRAS AFIŠA 
SEPTEMBRIM

28. septembrī pl. 12.00
Tērvetes estrādē
Svinam APJUMĪBAS LABRENČA TIRGŪ 
� Andele  (amatniekiem pieteikties pa tel. 

26352751, Monta Mantrova) 
� Apjumību dziesmas, rotaļas un tradīcijas 

izzināsim kopā ar folkloras kopu ”Ceļteka”
� 13.00 Svēršanās tūre “Tērvetes dižķirbis 

2019 ” meklējumos (“kandidātus” atvest uz 
pasākumu līdz pl. 12.50).

� Labrenča tirgus mielasts. Šogad to gatavosim 
uz vietas, sākot jau no pl. 12.00. Tāpēc 
aicinām līdzi paņemt dārzeņus, kuri 
“piestāvētu” Labrenča tirgus zupai. 

� Pārsteigumu izsole. Ja arī tev ir kas 
piedāvājams (no burkānu buntes līdz adītai 
zeķei, piesakies pa tel. 26413219, Ineta 
Strazdiņa)

� Radošās darbnīcas. Tuvojas tumšie rudens 
vakari, kad lauka darbi apdarīti un būs laiks 
vakarēšanai. Aicinām iesaistīties pastalu, skalu 

grozu vai paliktņu gatavošanā, dzijas pīnīšu 
aušanā. Tā kā vietu skaits ir ierobežot, lūgums 
šīm darbnīcām pieteikties savlaicīgi (mob. tel. 
26352751, Monta Mantrova)

Projekts ‘’Iepazīsti seno amatu prasmes!’’ tiek 
īstenots ar VKKF, ZPR un LVM atbalstu. 
5. oktobrī  pl. 12.00
Pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi” zālē 
DZEJAS DIENA
Piedalās dzejnieki Māris Reinbergs un Sarma 
Upesleja, mūziķe Anita Stikāne
11. oktobrī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā
IZRĀDE BĒRNIEM
Radošā apvienība “Teātris un Es” piedāvā izrādi 
“Māja zem varavīksnes”.
Ieejas maksa – EUR 2,-

GATAVOJAMIES: SENIORU BALLEI  
Par tās norises laiku aicinām sekot līdzi 
informācijai pie sociālajiem darbiniekiem,  
www. tervetesnovads.lv sadaļā Pasākumi un 
oktobra izdevumā “Laikam līdzi”!

Ineta Strazdiņa, Tērvetes novada kultūras nama 
pasākumu organizatore

tikai deputātu skaits: ja līdz šim katrā pašvaldībā bija 
24–28 deputāti, tad tagad jaunajā kopā būs 36 deputāti. 

Jaunajā apvienotā Hunsrukas-Mittelreinas 
pašvaldībā jeb novadā ietilps 33 pašvaldības   30 
pagasti un 3 pilsētas,  23 500 iedzīvotāji. Centrs – 
Emmelshausenas pilsētā, filiāle – Obervēzeles pilsētā. 
Par novadu lems 36 deputāti.

Līdzšinējais St.GoārasObervēzeles birģermeistars 
Tomass Bungerts, kuru mēs tik labi pazīstam, savu amatu 
saglabā līdz šī gada beigām. Viņš bija izlēmis nekonkurēt 
uz jaunās pašvaldības vadītāja amatu. Vaicāts par 
turpmāko, viņš atbildēja, ka priekšā ir daudz iespēju – 
gan pievērsties savam arodam – jurisprudencei, gan 
turpināt darboties politikā, gan meklēt pavisam jaunus 

izaicinājumus. Tomēr Tomass Bungerts, pats personīgi 
augstu vērtēdams mūsu ilggadīgo sadarbību, jau aicinājis 
jauno apvienoto pašvaldību  turpināt partnerību ar 
Tērvetes novadu Latvijā un ir piekritis piedalīties 
nākošajā gadā iepazīšanās vizītēs gan Latvijā, gan Vācijā. 
Sadarbības turpināšanai atbalstu pauda arī Reinas
Hunsrukas rajona ( kurā ietilpst mūsu partnerpašvaldība) 
birģermeistars Marlons Brors, kurš arī šovasar pirmo 
reizi viesojās Latvijā un vizītes laikā izteica mūsu valstij 
un pašvaldībai daudz komplimentu.

Izskatās, ka uz šodienu Tērvetes novada nākotne ir 
krietni vien neskaidrāka un mūsu iedzīvotājiem nav dota 
neviena izvēles iespēja. Šobrīd varam vien turpināt darbu 
kā līdz šim un cerēt, ka nenāksies zaudēt labus draugus 
nezināmo pārmaiņu jūklī...  

Linda Mierlauka, Attīstības nodaļas vadītāja

◀  turpinājums no 2. lpp.

Tērvetes skolā atkal skanēja skolas
zvans- SKOLAI 150!

Tērvetes skolas ēkai šogad apritēja 150. 
1869. gadā pēc grāfa Pālēna rīkojuma tiek uzcelta un 

darbu sāk jaunā skola, kurā mācās 130 skolēni divās 
mācību telpās.

Lai arī skolēnu čalas ēkā vairs neskan jau piecus 
gadus, kādreizējās skolas direktores Māra Erdmane un 
Daina Strapcāne īstenoja ideju par atkalsatikšanos. Š.g. 6. 
jūlijā skolas pagalmā atkal atskanēja skolas zvans un 
klasēs raisījās sarunas.

Skola, kuras pasta adrese tagad ir ‘’Tērvetes līči’’ 
laipni sagaidīja savus viesus, kā skaits sasniedza teju 130. 
Ar lielu interesi ikviens šķirstīja skolas atmiņu bukletu, 
gan skolas darbiniekiem, gan absolventiem tajā  bija tik 
daudz kā atpazīstama. 

Pagalmā skolas ansambļa un mūzikas skolotāja 
Viktora Strapcāna vadībā atkal ieskanējās Skolas himna 
ar Andra Vēvera vārdiem un Atrīdas Klāsones mūziku. 
Dziesmas vārdos teikts – Cik būsi Tu, man skanēs Tavi 
zvani …. Un arī šajā pasākumā ikviens tika aicināts uz 
mācību stundām, ko iezvanīja vecais skolas zvans.

Klātesošos sveica Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, īpašu paldies sakot bijušajai 
Tērvetes skolas direktorei Mārai Erdmanei, tagadējai 
Tērvetes novadpētniecības krātuves vadītājai, kas pēc 
skolas reorganizācijas visu laiku ir turpinājusi rūpēties, 
lai ēkas apkārtne tiktu sakopta, lai skolas telpās vienmēr 
būtu patīkami atvērt jebkuras durvis.  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada KN pasākumu organizatore

Vairāk www.tervetesnovads.lv  fotogalerijā

OKTOBRĪ SĀKAS TĒRVETES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU UN PULCIŅU
JAUNĀ 2019./2020. GADA SEZONA!

TĒRVETES PAGASTĀ
Tērvetes novada kultūras namā
Jauktais koris „Tērvete” (vad. Dace Reinika)   otrdienās 
pl. 19:00
Jauniešu d/k  „Avots” (vad. Monta Bērziņa) – 
piektdienās pl. 19:30. 
Vidējās paaudzes d/k „Avots” (vad. Ligita Urbele) – 
trešdienās pl. 20:00. Pirmā tikšanās 25. septembrī pl. 
19.30
Amatierteātris „Trīne” (vad. Dzintra Zimaiša) 
– otrdienās, ceturtdienās pl. 19:00 Pirmā tikšanās 5. 
septembrī pl. 19.30. 
Folkloras kopa “Ceļteka” (vad. Anda Ābele) – info par 
mēģinājumu grafiku pa tel. 26413219
Sporta dejas (bērniem) (vad. Sanda Biteriņa) 
– trešdienās pl. 18:00 (no 47 g.v.), 19:00 (no 8 g.v.) 
Pirmā tikšanās abu grupu bērniem 2. oktobrī pl. 18.00
Tālr. informācijai- 29330689 (Tērvetes novada KN 
vadītāja Monta Bērziņa))
Tērvetes pagasta pārvaldes telpās (Kroņaucē)
Floristikas pulciņš (vad. Antra Priede) – trešdienās pl. 
17:00. 
Angļu valodas pulciņš (vad. Rita Glūzda)  – 
ceturtdienās pl. 18:00. Pirmā tikšanās 10. oktobrī
Annas Brigaderes pamatskolas zālē
Cigun nodarbības (vad. Signe Kuplā) - pirmdienās 

plkst.18:30. Pirmā tikšanās 16. septembrī. 
Tālr. informācijai- 22443406 (Tērvetes pagasta pārvaldes 
vadītāja Dace Vācere )

AUGSTKALNES PAGASTĀ
Augstkalnes vidusskolas telpās
Amatierteātris * (vad. Ingrīda Samohvalova) 
Angļu valodas pulciņš *(vad. Nadims Ziaa) 
Pirmsskolas grupas “Zvaniņi” ēkā
Etnogrāfiskās, tautiskās un ritmiskās rotaļdejas 
3-6g. v. bērniem “Dancītis”* (vad. Rudīte Dude)
Ritmika un vingrošana pieaugušajiem* (vad. 
Rudīte Dude)
Tālr. informācijai – 29539886 (Augstkalnes pagasta 
kultūras darba organizatore Silvija Krūmiņa)

BUKAIŠU PAGASTĀ
Bukaišu pagasta tautas namā
Senioru deju kolektīvs „Vārpa” (vad. Liāna Kozlovska) 
– svētdienās pl. 17:00. Pirmā tikšanās 22. septembrī 
Vides pulciņš* (vad. Skaidrīte Urbāne) 
Teātra pulciņš* (vad. Zane Grīsle) 
Tālr. informācijai – 29101952 (Bukaišu pagasta kultūras 
pasākumu organizatore Zane Grīsle) 
* – informācija par pirmo tikšanos vai nodarbību 
laikiem sekos!

Ikviens kolektīvs un pulciņš aicina jaunus 
dalībniekus! Lai radoša un darbīga sezona!   


