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Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
2019. gada oktobris Nr. 80. (140.)
Tērvetes novads savus pedagogus dēvē Rudens Labrenča tirgus spītē lietum
par Skolotājiem ar lielo burtu
Š.g. 4. oktobrī Augstkalnes vidusskolā Skolotāju
dienas svinīgajā pasākumā pulcējās teju visi Tērvetes
novada skolu un pirmsskolu pedagogi. Profesionālajos
svētkos teicām PALDIES saviem skolotājiem un skolu
darbiniekiem. Jo īpaši suminājām tos, kuri
pedagoģiskajā darbā nostrādājuši 25, 30, 35 un vairāk
gadu!

Mēs varam būt lepni, ka mūsu Skolotāji spēj
sagatavot skolēnus sekmīgām mācībām Valsts
ģimnāzijām, ka esam konkurētspējīgi starpnovadu
olimpiādēs gan sākumskolas, pamatskolas, gan
vidusskolas izglītības programmās.
Lai gan skolēnu skaits vidusskolas posmā liek

pašvaldībai pieņemt lēmumus par kārtējo skolas
reorganizāciju, Izglītības un zinātnes ministrija mūsu
skolas, vadoties pēc skolēnu un pirmsskolēnu skaita,
atzīst kā perspektīvas pamatskolas.
Mīļie Skolotāji! Lai Jums pietiek izturības un
gribasspēka katru mācību stundu vadīt ar smaidu,
labestību un ieinteresētību, lai veiksme ar Jums ir uz
katra soļa, lai prieku, ko dalāt, saņemat no
skolēniem pretī!

Tērvetes novada dome kā pateicības
dāvanu Jums, Skolotāji, par neatlaidīgo
darbu ikdienā bija sarūpējusi brīnišķīgo koncert
programmu „Tuvu, Tuvu!”, ko izpildīja Iveta Baumane,
Roberts Pētersons un virtuozais bungu pedagogs
Viesturs Samts.
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Šogad Labrenča tirgū svinējām apjumības.
Mūsdienās mēs šos svētkus saucam par Miķeļiem. Tie
ir īsti ražas svētki, jo ir prieks par novākto, bagātīgo
ražu. Galvenā svētku sastāvdaļa ir rudens ražas
mielasts un kopīgā jautrā vakarēšana ar dančiem,
rotaļām, mīklām, sakāmvārdiem, dziesmām. To jau
arī mēs Labrenčos darījām!

Labrenča tirgū par dziesmām un rotaļām šogad
parūpējās folkloras kopa “Ceļteka”. Kamēr vieni grieza
dančus, paprāvs ļaužu pulciņš aktīvi darbojās
radošajās darbnīcās, kuras tika īstenotas ar Valsts
kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona
un Latvijas Valsts mežu atbalstu projekta ‘’Iepazīsti
seno amatu prasmes!’’ ietvaros.
Galveno titulu ieguva 43,5 kg smagais Amandas
Štrausas ķirbis.
Neiztrūkstoša bija Labrenču tirgus izsole, kur tika
izlozētas gan izjādes ar zirgu, gan rudenī veselībai
noderīgas zāļu tējas un siltas vilnas zeķes.

Ar sirds siltumu un rūpēm par saviem
senioriem svētku dienā
2019. gada 1. oktobrī SAC „Tērvete” tika atzīmēta
Starptautiskā senioru diena.
Lai iepriecinātu mūsu ļaudis, ar sociālo tīklu
“Facebook” starpniecību, aicinājām atsaukties dažādu
skaistumkopšanas procedūru meistarus, kas vēlētos
palutināt iestādes klientus svētkos.

Paldies skaistumkopšanas meistarēm, kas atsaucās
uzaicinājumam!

Diena izvērtās sirdsbagāta, rosīga un krāšņa!

Tālāk kundzītes devās pie skaistumkopšanas
speciālistēm- kosmetoloģēm, vizāžistēm- Ingas,
Evitas, Līgas un Adrijas, kas, izmantojot Mary Kay
kosmētiku, lai palutinātu seniores ar sejas
procedūrām, meikapu un manikīru.
Lai jaukie iespaidi ilgāk saglabātos atmiņās,
iestādē darbojās foto stūrītis, un katrs,
kurš vēlējās, varēja iejusties foto modeļa
lomā.
Vecajiem ļaudīm bija iespēja apmeklēt
arī pēdu aprūpes speciālisti Aivu, kā arī
tikt pie glītiem nadziņiem. Par senioru
labsajūtu rūpējās masierītes Ramona un
Līga.
Pilnīgi negaidīti mūsu aicinājumam
atsaucās arī vairāki cilvēki, kuri vēlējās
dāvāt prieku mūsu vecajiem ļaudīm šajos
svētkos, sarūpējot dāvanas aktīvākajiem
senioriem, kuri ikdienā veic dažādus
mazākus un lielākus darbiņus aprūpes
centra telpās un teritorijā. Jāpiemin, ka
Līga no Bauskas atsūtīja lielisku kūku un
katrs mūsu centra iemītnieks saņēma dāvanu no SIA
TZMO LATVIA.
Visas dienas garumā senioriem bija iespēja
radoši veidot savu gleznu no dabas materiāliem.
Aktivitātes norisinājās līdz pat pēcpusdienai,
kad visi tika aicināti uz koncertu zālē, kur seniorus ar
jaukām dzejas rindām sveica Arturs Maksis.

Vairāku stundu garumā tika darinātas pastalas.
Gan lieli, gan mazi gatavoja dzijas pīnītes.

Izsoles uzvarētāja kopā ar darba autori
Alisi Janvāri (no kreisās).

Skalu paliktņi un grozi arī tagad rotās vairāku
pasākuma apmeklētāju mājas.
Lietus Miķeļos vēstot siltu ziemu. Kā ziemu
ietekmēs lietus, kas lija dienu pirms Miķeļiem, kad
notika Labrenča tirgus, redzēsim jau tuvākajos
mēnešos. Taču lietus nekļuva par šķērsli, lai uzspēlētu
ar rudens Rūķi Labrenča boulingu, bumbas vietā
šoreiz - ķirbis.
Rezultatīvākie spēlētāji tika pie piemiņas balvām.
Azartiskākie piedalījās jau par tradīciju kļuvušajā
izsolē, par dažām precēm pat notika spraiga cīņa.
Sirsnīgs paldies Augēnijai Rullei, Sandrai Latišai,

Tērvetes novada pašvaldība
aicina pieteikt pretendentus
uz 2019. gada pašvaldības
apbalvojumiem.

Jau rīta cēlienā trīs frizierītes- Aiga, Inese un
Kristīne gaidīja savus pirmos klientus, lai, pēc viņu
vēlmju uzklausīšanas, iepriecinātu gan ar jaunu matu
griezumu, gan skaistu frizūru.
Šai dienā iestādē viesojās arī dziedātāja Ieva
Akurātere, kura visus burtiski apbūra ar savu lirisko
balss tembru. Koncerta laika tika sveikti aktīvākie
seniori.
Pasākuma izskaņā seniori tika cienāti ar pašu
sarūpētām maizītēm (sadarbībā ar “LIDO”) un kūku.
Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas šajos
svētkos veltīja savu laiku un sirds siltumu, lai
iepriecinātu mūsu seniorus!
Signe Vintere,
SAC „Tērvete” direktore

kafejnīcai “Sprīdīši”, Antrai Lācei, Inai Štālei,
Valentīnai Cvetkovai, Alisei Janvārei, Vēsmai
Vīmanei, Aivaram Narvaišam un Sarmītei Zvejai par
izsoles klāsta papildināšanu ar saviem ražojumiem.
Paldies arī Andai Muciniecei par Labrenča mielasta
sarūpēšanu, kas šajā lietainajā dienā bija tieši laikā.
Tirgošanās, kurā pamatā iesaistās novada mājražotāji,
ritēja pilnā sparā.
Rudens Labrencī aicinājām arī padižoties ar
ķirbju ražu. Par titulu “Tērvetes dižķirbis 2019”
cīnījās trīs varenlieli ķirbji. Labrenča tirgus svaru
rādījums 31 kg ziņoja par Rasas Loginas lolojumu.
Tieši šis ķirbis tika sagriezts un izdalīts pasākuma
apmeklētājiem. Paldies Rasai! Otru šīgada rekordistu
ķirbi izaudzējis Linards Štrauss, tā svars 34,1 kg.

Mērķis: Godināt personu ieguldījumu
novada attīstībā, nozīmīgu darbību saim
nieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā
un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī
nopelnus citās novadam nozīmīgās darbības
jomās.
Ierosinājumus lūdzam iesniegt pagastu
pārvaldēs vai novada domes sekretārei līdz
2019.gada 21.oktobrim.
Papildu informāciju un iesnieguma veid
lapu var saņemt pie pagastu pārvalžu vadītājiem,
novada mājaslapā www.tervetesnovads.lv
(pašvaldība/dokumenti/nolikumi/Tērvetes
novada domes apbalvojumi) vai pa
tālr. 29284561, Sandra Latiša.

Pat mākslas darinājumi ar autora parakstu spēja
ielīksmot izsoles uzvarētāju.
Un vēl - Labrenča tirgū tapa skaidrs tas, ka pirms
Jurģiem jau vajadzētu būt lielai zālei, siltam un agram
pavasarim, jo - līdz Miķeļdienai vēl nebija nobirušas
kokiem lapas ( latviešu tautas ticējums). Tā, lūk!

Lai jums skaists šis rudens mēnesis!
Lai izdodas saskatīt tā krāšņumu!

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore
Vairāk par pasākumu www.tervetesnovads.lv
fotogalerijā.

Gluži kā 2014. gadā īpašajā veltījumā
Likteņdārzam, kur amfiteātrī katra Latvijas
pašvaldība kopā ar Latvijas Politiski represēto
apvienību stādīja spēka un izturības Ozolu
godasardzi, kas bija kā piemiņa politiski
represētajiem iedzīvotājiem, tā

2019. gada 18. oktobrī pl. 10.00
Rīgā, Mežaparka lielās estrādes
teritorijā tiek organizēts pasākums

„Rododendru krāšņums
dziesmu priekam!”,

uz kuru pēc Latvijas Pašvaldību savienības
uzaicinājuma dosies Tērvetes novada domes
priekšsēdētāja Dace Reinika un pašvaldības
izpilddirektors Māris Berlands.

Pasākumā plānots, ka katra pašvaldība
Mežaparka lielās estrādes teritorijā iestādīs savu
rododendra stādu, kas liecinās par Latvijas
dziesmoto spēku un vienotību.

Domes sēde

2019. gada 26. septembrī tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika,
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Sandris Laizāns,
Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, Madara
Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris, slimības dēļ
nepiedalījās deputāts Arvīds Bruss.
Sēdē piedalījās pašvaldības darbinieki: Domes
izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes pagasta
pārvaldes vadītāja Dace Vācere, ekonomiste Sandra
Latiša, izglītības darba koordinatore Inita Roze un
laikraksta “Zemgale” redaktore Edīte Bēvalde.
Darba kārtībā tika apstiprināti 43 jautājumi un
izpilddirektora ziņojums.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu
18. septembrī Lauku atbalsta dienests veica
pārbaudi projekta īstenošanas laikā pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros projektam “Pašvaldības ceļa Te – 67
pārbūve”, kā rezultātā saņemts pozitīvs pārbaudes
ziņojums.
Saskaņā ar noslēgto līgumu “Tērvetes
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”
Tērvetes pagastā grants ceļam Te – 46 “Gravenieki –
Pīlādži” atsevišķos posmos 5600 m2 apjomā atjaunota
greiderējamā kārta. Savukārt autoceļam Au-14 “Puriņi –
Pagasta padome” Augstkalnes pagastā veikta dubultā
virsmas apstrāde 1800 m2 apjomā. Pilnībā darbi tiks
pabeigti 2020. gada pavasarī.
12.
augustā
noslēdzās
cenu
aptauja
“Būvuzraudzības veikšana Tērvetes novada Kroņauces
stadiona pārbūve”.

Stadions Kroņaucē

Tika saņemti visu trīs uzaicināto pretendentu
piedāvājumi. SIA “AN Projekti” iesniedza piedāvājumu
par 2100 EUR, SIA “Latvijas būvuzraugs” par 1870 EUR,
bet Kaspars Aksenoks par 1800 EUR, bez PVN. Šajā
sakarā 15. augustā tika noslēgts līgums par
būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu ar pašnodarbināto
Kasparu Aksenoku par lētāko piedāvāto cenu.
Savukārt 15. augustā noslēdzās cenu aptauja
“Būvuzraudzības veikšana būvobjektā “Uguns
dzēsēju
garāžas ēkas pārbūve, “Jaunzelmeņi”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads””.

Ugunsdzēsēju Depo pārbūve Zelmeņos

Izvērtējot trīs iesniegtos piedāvājumus – SIA
“Kaims” – 2200 EUR, SIA “RS Būvnieks” – 2100 EUR, bet
SIA “BĒRZIŅA BŪVFIRMA” – 1780 EUR, jau 2.
septembrī tika noslēgts būvuzraudzības pakalpojuma
līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “ BĒRZIŅA
BŪVFIRMA”.
6. septembrī SIA “Rūķis AG” iesniedza tehniskā
projekta dokumentāciju “Autoceļa Te – 8B “Mālzemnieki
– Īkšķīši» 0,000-0,766 km Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads» posma pārbūve». Tehniskais projekts tika
izstrādāts, ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Dome informē
NACIONĀLAIS VESELĪBAS
DIENESTS INFORMĒ

AR 2019. GADA 1. OKTOBRI
TIEK IZBEIGTAS LĪGUMATTIECĪBAS AR
ĢIMENES ĀRSTI MARUTU DOSBERGU.
Marutas Dosbergas prakses darbības
pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Ilze
Lubgāne un atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā –
Tērvetes novada Bukaišu pagastā, tiks
piereģistrēti pie Ilzes Lubgānes, tālr. 23205450.

Šajā sakarā 23. septembrī tika izsludināts iepirkums
“Autoceļa Te – 8B “Mālzemnieki – Īkšķīši» 0,000-0,766
km posma pārbūve». Pretendentiem piedāvājumi bija
jāiesniedz līdz 4. oktobrim.
23. septembrī
tika izsludināts vēl viens
iepirkums “Kokskaidu granulu piegāde”. Iepirkums
paredz 210 t kokskaidu granulu piegādi piecām Tērvetes
novada pašvaldības katlumājām apkures sezonas
nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi bija
jāiesniedz līdz 4. oktobrim.
No 20. septembra līdz 20. oktobrim saskaņā ar
projekta noteikumiem plānots realizēt Latvijas
Pašvaldību savienības finansēto projektu “Meža dienas
2019”, kas paredz koku stādījumu veidošanu un mazo
koka arhitektūras objektu izvietošanu Latvijas parkos.
Šajā gadā mūsu novadā Augstkalnes vidusskolas parkā
paredzēts izvietot divus koka solus un papildināt parka
apstādījumus ar košumkrūmiem. Kopējais projekta
finansējums 1000 EUR , t. sk. PVN.
15. augustā notika 7 nomas tiesību izsoles
Tērvetes
novada
pašvaldības
lauksaimniecībā
izmantojamām zemes vienībām.
Objekts “Pašvaldības Vanagi” 0,49 ha, kas atrodas
Augstkalnes pagastā tika nosolīts par sākotnēji nosacīto
nomas maksas apmēru gadā 64 EUR, bez PVN, jo izsolei
bija pieteicies tikai viens dalībnieks.
Uz izsolāmo objektu “Galatrenči” 2,8 ha Augstkalnes
pagastā ar nosacīto sākotnējo nomas maksu 364 EUR
bija pieteikušies 3 izsoles dalībnieki. Izsoles gaitā objekts
tika nosolīts par 384 EUR, bez PVN.
Zemes vienības “Mazberķene”, Augstkalnes pagastā
ar platību 0,5 ha un sākotnēji noteikto nomas maksas
apmēru gadā 65 EUR izsolei bija pieteikušies divi
dalībnieki, no kuriem viens atteicās, tādējādi objekts tika
nosolīts par sākuma cenu.
Arī zemes vienība «Grunduļi pagasts», kas atrodas
Augstkalnes pagastā ar platību 0,9 ha un sākotnēji
noteikto nomas maksas apmēru gadā 117 EUR tika
nosolīta par sākuma cenu, jo izsolei bija pieteicies tikai
viens dalībnieks.
Uz 5,2 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienības “Mazberķene” Augstkalnes pagastā ar sākotnēji
noteikto nomas maksas apmēru gadā 676 EUR nomas
tiesību izsoli bija pieteikušies 3 dalībnieki. Izsoles gaitā
objekta nomas maksas apmērs pieauga līdz 910 EUR.
Savukārt uz 6,0 ha lielās zemes vienības “Dzīslas”,
Tērvetes pagastā ar sākotnēji noteikto nomas maksas
apmēru 780 EUR, bez PVN izsoli bija pieteikušies divi
dalībnieki. Izsoles rezultātā nomas maksas apmērs gadā
pieauga līdz 1010 EUR.
5. septembrī notika Tērvetes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Rijas” izsole, kas atrodas Bukaišu
pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību
9,08 ha un objekta nosacīto sākuma cenu 66 000 EUR.
Izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks, tādējādi
objekts tika nosolīts par vienu izsoles soli virs noteiktās
sākuma cenas, t.i. 67 000 EUR.
5. septembra Tērvetes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Kaijēni”, Augstkalnes pagasts, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 12,34
ha un nosacīto sākuma cenu 91 900 EUR, izsolei
nepieteicās neviens dalībnieks. Zemes vienības esošais
nomnieks izmantoja savas pirmpirkuma tiesības objekta
iegādei.
12. septembrī notika “Nedzīvojamās telpas Nr.3,
ar kopējo platību 16,1 m2 ēkā “Lidoņi”, Bukaišu pagasts,
Tērvetes novads apakšnomas tiesību izsole. Telpa tiks
iznomāta ārstnieciskās masāžas pakalpojuma sniegšanai
iedzīvotājiem. Izsolei bija pieteicies tikai viens dalībnieks,
tādēļ telpas nomas maksas apmērs mēnesī tika noteikts
objekta sākotnēji nosacītās nomas maksas apmēra līmenī
11 EUR.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Septembrī komisijā saņemti un izskatīti 7 iesniegumi:
yy vienai personai akceptēts grafiks komunālo
maksājumu nomaksai,
yy sakarā ar īrnieka faktisko un deklarēto dzīvesvietu
citur, pārslēgts dzīvokļa īres līgums uz citu dzīvoklī
deklarētu personu,
yy atteikts pašvaldības dzīvoklī piedeklarēt personu,
kurai nav tiesiska pamata būt deklarētai konkrētajā
adresē,
yy trijos gadījumos lēmuma pieņemšanai ir pieprasīta
papildus informācijas iesniegšana.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.
14 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada
17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes
pašvaldības nolikums””. Ar saistošajiem noteikumiem
tiek aktualizēta pašvaldības administrācijas struktūra,
precizējot Tērvetes novada pašvaldības izveidotās
pašvaldības
centrālās
administrācijas
iestādes
nosaukumu.
Deputāti veica grozījumus 2016. gada 28. aprīļa
Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas
nolikumā, izsakot pirmo punktu šādā redakcijā
“1. Tērvetes novada dome (pašvaldības centrālā
administrācija), turpmāk tekstā saukta – centrālā
administrācija, ir Tērvetes novada domes izveidota
iestāde, kas nodrošina novada domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu. Centrālās administrācijas juridiskā adrese
ir – „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV3730.”
Ar lēmumu tika izdarīti grozījumi 2019. gada
1. februārī apstiprinātajā Tērvetes novada pašvaldības
iestāžu štatu sarakstā, aizstājot sadaļā “Izglītības vadība”
pie amata „Logopēds” skaitli „0,9” ar skaitli „1” un
nosakot, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada
5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagoga darba samaksas
noteikumi”
skolotāja logopēda darba slodze ir
30 astronomiskās stundas nedēļā.
PAR FINANSĒJUMU
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
4. punktu, MK 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2019. gada 19.
septembra Finanšu komitejas lēmumu, Dome
apstiprināja ar 2019. gada 1. septembri Tērvetes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības metodiķim mēneša
darba algas likmi 830 euro apmērā.
Vienbalsīgi tika pieņemts lēmums – segt transporta
izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas diviem
audzēkņiem, apmaksājot elektroniskās viedkartes
(e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes
pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele –
Kroņauce – Dobele).
Dome apstiprināja Valsts piešķirto mērķdotāciju
Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 2019.
gada septembrim – decembrim šādā apmērā: Augstkalnes
vidusskolai ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” –
84 346 euro; Annas Brigaderes pamatskolai ar
pirmsskolas izglītības grupu “Sprīdītis” – 76 058 euro.
Sākot ar 2019. gada 1. septembri tika apstiprinātas
viena izglītojamā izmaksas Tērvetes novada pašvaldības
izglītības iestādēs: Augstkalnes vidusskolā ar pirmsskolas
izglītības grupu “Zvaniņi” – 95,26 EUR mēnesī un
Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības
grupu „Sprīdītis”- 103,09 EUR mēnesī.
PAR ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU “TĒRVETES LĪČI”
Dome lēma izmantot atpakaļpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, atpērkot šo nekustamo īpašumu
saskaņā ar atpakaļpirkuma līguma projekta nosacījumiem
par cenu 43 538,48 EUR apmērā.
PAR PILNVAROJUMA LĪGUMA SLĒGŠANU
Tērvetes novada dome apstiprināja pilnvarojuma līguma projektu, ko nodomāts slēgt ar SIA “Jelgavas novad
KU” par pārvaldes uzdevumu veikšanu: pārvaldīt un
apsaimniekot
pašvaldības
apsaimniekošanā
un
pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas; pārvaldīt un
apsaimniekot pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju
kopīpašuma domājamās daļas; pārvaldīt un apsaimniekot
dzīvojamām
mājām
piesaistītos
funkcionāli
nepieciešamos zemes gabalus; Slēgt zemes nomas līgumus likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” paredzētajā kartībā un gadījumos.
Tērvetes novada domei piederošo apsaimniekošanai
nododamo dzīvojamo māju saraksts:
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Ķeri”, Bukaišu
pagasts, Tērvetes novads. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja “Kļaviņas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Mazveirokas”, Bukaišu
pagasts, Tērvetes novads. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja “Dzērvītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Cīruļi”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja “Vālodzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Kā rūpēties PAR UGUNSDROŠĪBU savās mājās?
Ik mirkli apzinies savu rīcību!

yy Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir
jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvoklī,
bet arī mājas koplietošanas telpās.
yy Neglabājiet degtspējīgus priekšmetus bēniņos un
pagrabā, noslēdziet tos, lai nepieļautu nepiederošu
personu iekļūšanu tajos!
yy Smēķēšana koplietošanas telpās ir aizliegta!
yy Neaizkraujiet ar priekšmetiem koplietošanas
telpas un evakuācijas ceļus!
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

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANU,
NOSAUKUMA UN ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶA
PIEŠĶIRŠANU
Lēmumi tika pieņemti par nekustamo īpašumu
„Atvari”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, nekustamo īpašumu
„Pļavenieki”, Tērvetes pagasts, nekustamo īpašumu
„Tariņi”, Bukaišu pagasts.
Zemes ierīcības projektu apstiprināja un īpašuma
robežu izmaiņas apstiprināja nekustamajam īpašumam
“Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” Tērvetes pagasts.
PAR ZEMES NOMU
Viens lēmums tika pieņemts par zemes nomas
līguma pagarināšanu par Tērvetes novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības daļas “Estrāde”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, 0,11 ha platībā, nosakot: zemes
izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība mazdārziņš; nomas līguma termiņš - 5 gadi; nomas
maksa 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro.
Deviņi lēmumi tika pieņemti par zemes nomas
līguma noslēgšanu, savukārt divi lēmumi pieņemti par
nomas tiesību daļēju pārtraukšanu.
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANU
Pieņemtie lēmumi par Tērvetes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu:
dzīvokļa īpašumu Nr. 13, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes
pagasts, pārdodot to par cenu 700 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 4600 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 2400 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 7, “Cīruļi”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 1500 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 18, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 4600 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 16, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 3100 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 8, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 2200 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 6, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 4500 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 2300 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 1 “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 3200 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Atpūtas”, Tērvetes pagasts,
pārdodot to par cenu 3200 EUR
dzīvokļa īpašumu Nr. 9, “Spīdolas”, Augstkalne,
Augstkalnes pagasts, pārdodot to par cenu 4500 EUR.

IZSOLES

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Atpūtas” – 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo
platību 71,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes gabala. Vienlaikus tika apstiprināti nekustamā
īpašuma „Atpūtas” – 9, izsoles noteikumi, nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 3800 EUR.
Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
sastāvošu no vienas zemes vienības, platība 0,88 ha,
izsoles nosacītā sākumcena 4600 EUR.
Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada
pašvaldībai piederošo ēku “Bukaišu skola”- darbnīca,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, apstiprinot izsoles
objekta izsoles sākumcenu 8,20 EUR mēnesī, bez PVN.
Vienlaikus tika noteikts telpu iznomāšanas mērķi –
komercdarbība. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to
nodot apakšnomā.
Organizēt Tērvetes novada pašvaldības lauk
saimniecībā izmantojamās zemes vienības daļai „Lintes”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 2 ha platībā, nomas
tiesību izsoli, nosakot nomas maksas sākumcenu 240
EUR gadā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Izsolē, var pieteikties Tērvetes novada domē līdz
2019. gada 16. oktobrim.
Izsoles laiks: 2019. gada 17. oktobris.
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Rīgas Stradiņa universitātes
Darba drošības un vides veselības institūts aicina

PAR PESTICĪDU MAISĪJUMU
KLĀTBŪTNI CILVĒKA
ORGANISMĀ UN TO
POTENCIĀLO IEDARBĪBU UZ
CILVĒKU VESELĪBU LATVIJĀ
Pieteikties aicinām ģimenes ar bērniem vecumā
no 6 līdz 11 gadiem
Piesakies, zvanot uz +37129437702 vai rakstot
uz pesticidi@rsu.lv
Vairāk informācijas:
https://www.rsu.lv.ddvvi
https://www.hbm4eu.eu

Dome informē

Izglītība un kultūra

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Arī šogad tika svinēta Baltu vienības diena…
„Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”, LLI-302
Lai
veicinātu
drošības pakalpojumu
sniedzēju sadarbību
pierobežā, pārrunātu
neskaidros jautājumus, sniegtu ieteikumus sadarbības
uzlabošanai
Zemgales plānošanas reģions Jelgavā
rīko iesaistīto pušu – Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes
novadu - darba grupas sanāksmes:
• 2019.gada 24. oktobrī ar Latvijas Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un
brīvprātīgo ugunsdzēsēju piedalīšanos,
• 2019.gada 31. oktobrī ar Latvijas Valsts un
pašvaldības policijas pārstāvju, kā arī sabiedriskās

kārtības policijas pārstāvju piedalīšanos.
- 2019. gada 6. novembrī plānota pārrobežu darba
grupas sanāksme ar Latvijas un Lietuvas iesaistīto pušu
pārstāvju piedalīšanos
Tā norisināsies SIA
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” telpās. Sanāksmē
piedalīsies Lietuvas Republikas Rokišķu un Biržu rajonu,
Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes novadu pārstāvji.
Sanāksmes tēma saistīta ar video novērošanu
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldībā un
ugunsdzēsēju dienestu 20 gadu darbības pieredzi
Tērvetes novadā.
Sandra Latiša,
projekta vadītāja

Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu, LLI-264, Zemgale by Bicycle
Projekta mērķis
- veicināt ekotūrisma
attīstību Žagarē un
Tērvetē, izveidojot
tūrisma maršrutu, kas apvieno abas kaimiņvalstis.
Organizēt izziņas un izglītojošus pasākumus
apmeklētājiem, uzstādot Mūšu tīrelī (Mūšos Tyrelio)
dabas takas turpinājumu Žagares reģionālajā parkā un
velo piedzīvojumu trasi (taku) dabas parkā Tērvetē.
Projekta īstenošanas laiks – no 05.03.2018 līdz
04.03.2020.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
projektam – 519 303,70 EUR
Projekta partneri: Žagares reģionālā parka direkcija,
Lietuva, http://zagaresrp.am.lt/

Dabas mantojuma fonds, Lietuva, www.gpf.lt
Biedrība „Tērvetes meža izglītības centrs“, Latvija,
tervetetic@inbox.lt
Tērvetes novada pašvaldība, Latvija, www.
tervetesnov.lv
Projekta ietvaros 7. – 8. septembrī notika divu dienu
velo – pārgājiens “Žagare – Tērvete – Žagare”. Kopumā ar
velosipēdiem tika nobraukti 66 km.
Gan Tērvetē, gan Žagarē tika apmeklētas un izzinātas
kultūrvēsturiskas vietas un apskates objekti, tika
organizētas tikšanās ar mājražotājiem un uzņēmējiem,
tika baudīti atpūtas pasākumi un Lauku tūrisma viensēta
Žagarē.
Dace Vācere,
projekta koordinatore Tērvetes novada domē

Tērvetes novada dome informē
Sākot ar 2019. gada 23. septembri

PAŠVALDĪBĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS
SPECIĀLISTES PIENĀKUMUS VEIC
MADARA DARGUŽA.
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00
Otrdiena, trešdiena 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
Tālrunis saziņai 22495447, Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kroņaucē.

2019. GADA 17. OKTOBRĪ PL. 10.00
Bukaišu tautas namā “Lidoņi”

Notiks Tērvetes novada ugunsdzēsēju
apmācība “Elpošanas aparāta
izmantošana elpošanai bīstamā vidē”.

Mācības vadīs SIA “ISKADA” uzņēmums, kas
specializējies ugunsdzēsības tehniskajā aprīkojumā
un iekārtās. Mācībās piedalīsies 12 ugunsdzēsēji.

Melodiskā Dzejas diena

Sestdien , 5.oktobrī, Augstkalnes vidusskolas PIG „
Zvaniņi” zālē notika Tērvetes novada DZEJAS DIENU
pasākums, ko organizēja novada bibliotēkas un
Augstkalnes pagasta pārvalde. Viesojās dzejnieki no
Kurzemes: Sarma Upesleja un Māris Reinbergs, kā arī
floriste, folkloriste un komponiste Anita Stikāne ar
folkloras kopas „ Avots” dalībniecēm. Pasākumā izjustās,
sirsnīgās dzejas rindas no krājumiem “Aiz sidraba
šķidrauta” un “Tik tuvu Tev” mijās ar melodiskām
dziesmām. Apmeklētājiem pasākums sagādāja skaistas,
patiesas emocijas. Paldies visiem, kas ieradās baudīt šos
mirkļus: augstkalniešiem, tērvetniekiem, lasītāju klubiņa
„ Kamenītes” dalībniecēm!

KULTŪRAS PASĀKUMI

26. oktobrī pl. 16.00

Tērvetes novada kultūras namā
KORU KONCERTS “RUDENS EKSPRESIS
SIGULDA - RĪGA - TĒRVETE”
Kopā ar jaukto kori “Tērvete” dzied
Koncertorganizācijas Ave Sol jauktais koris
“Medera”, VEF Kultūras pils jauktais koris
“SenRīga”, Siguldas novada Kultūras centra
jauktais koris “Spārni”.
Ieeja- bez maksas

31. oktobrī pl. 19.00

Tērvetes novada kultūras namā
RĒZEKNES TEĀTRA “JORIKS” VIESIZRĀDE!
ANNA BRIGADERE, “DIEVS. DABA. DARBS.”
Annele ir kalpu ģimenes jaunākā atvase, zinātkāra
meitene, kura cenšas iederēties pieaugušo pasaulē.
Dienu no dienas viņa meklē iespējas būt tuvāk
mātei, tēvam, vecmāmiņai un māsai Liziņai, taču
darbs tos spītīgi tur gūstā, liekot Annelei justies
vientuļai un atstumtai. Annele grib zināt un saprast
un, ja lielie atbildes nesniedz, tās jāmeklē pašai.
Ieteicamais vecums 14+
Ieeja – EUR 5,-

1.novembrī pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā SENIORU
BALLE
Dziesmu un deju virpuli iegriezīs dziedātājs
Ainars Bumbieris
Dalības maksa- senioriem un jauno senioru sveicējiem - EUR 5,- senioriem, kam pensionēšanās periods ir no
2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada
31. decembrim, ieeja ar ielūgumiem.

22. septembris - Baltu vienības diena, kuru atzīmē,
pieminot 1236. gada vēsturiskos notikumus, kad žemaiši
un zemgaļi Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni.
Svinot šos svētkus, tiek apliecināts, ka mūsu spēks ir baltu
tautu vienotība un kopība.

Šogad svētkos Žagares ģimnāzijas kolēģus
aicinājām uz Abgunstes muižu, lai parādītu, cik
apņēmīgi un sīksti cilvēki dzīvo Latvijā, kā viņi
izlolo un piepilda savus sapņus. Ekskursijas
laikā iepazinām muižas kompleksu, saimnieku
nākotnes vīzijas, kā arī apbrīnojām vietējos
veiksmes kaķus. Tiekoties ar ārzemju
māksliniekiem,
plenēra
dalībniekiem,
aplūkojām viņu veidotās skul
ptūras muižas
parka labiekārtošanai.
Pasākuma saviesīgajā daļā dziedājām gan
latviešu, gan lietuviešu tautasdziesmas, dejojām
tautasdejas un rotaļdejas.
Jutāmies lieliski, jo bijām īpaši gatavojušies
šai dienai, sagādājot arī tautastērpus. Svinību
laikā varēja cienāties gan ar latviešu, gan ar
lietuviešu nacionālajiem ēdieniem.
Pēcpusdiena bija jauka, tā aizritēja nemanot. Visi
atvadījāmies, lai atkal nākamajā gadā Baltu vienības
dienā satiktos Žagares ģimnāzijā.
Selga Tisenkopfa,
Baltu vienības dienas dalībniece

Skolēnu interesēm un talantiem

2019. gada 26. septembrī Tērvetes novada domes
pedagoģiskā komisija apstiprināja pedagogu izstrādātās
un iesniegtās interešu izglītības programmas, kas kā
pulciņu nodarbības tiek piedāvātas skolēniem
2019./2020. mācību gadā.
Augstkalnes vidusskolā tiek piedāvāta iespēja
iesaistīties pulciņos:
 Mājturības pulciņš „Kokapstrāde” 5.-9.kl., vad. Jānis
Kalniņš
 Augstkalnes vidusskolas 1.-4.kl. ansamblis, vad. Irita
Granauska
 Augstkalnes vidusskolas 5.-9. kl. ansamblis, vad.
Irita Granauska
 Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas bērnu
ansamblis, vad. Irita Granauska
 Augstkalnes vidusskolas 3 -4 gad. bērnu ritmikas
pulciņš, vad. Irita Granauska
 Augstkalnes vidusskolas 5 -6 gad. bērnu ritmikas
pulciņš, vad. Irita Granauska
 Teātra pulciņš „Reiz bija” 1.-5.kl., vad. Ingrīda
Samohvalova
 Tautiskās dejas „Sprīdis” 1. – 2. kl., vad. Rudīte Dude
 Tautiskās dejas „Palēciens” 3. – 6. kl., vad. Rudīte
Dude
 Skolas un pagasta vēstures izpēte 5. – 9. kl., vad.
Rudīte Dude
 Programmēšanas pulciņš 6. – 9. kl., vad. J. Izaks
 Robotika 1. – 2. kl., vad. J. Izaks
 Robotika 3. – 5. kl., vad. J. Izaks

 Angļu valoda „Ar prieku” 5-6gad., vad. Sandra
Ramanauska
 Drošība un pirmā palīdzība 6. kl., vad. Anda
Cēsniece
 VFS, sporta spēles meitenēm un zēniem 1.-4.kl., vad.
Aļina Bole
 VFS, sporta spēles meitenēm 4.-5.kl., vad. Aļina Bole
 Dambretes pulciņš „Mazais prātnieks” 1. -9. kl., vad.
Aļina Bole
 Dambretes pulciņš „Mazais prātnieks” 5 – 6 gad.,
vad. Aļina Bole
 Vispārēja fiziskā sagatavotība 2. - 5. kl. zēniem,vad.
Aivars Liepa
 VFS, Sporta spēļu pulciņš 6. – 12.kl., vad. Linda
Karloviča
 Handbols 5. – 8. kl. zēni -, vad. Linda Karloviča
Annas Brigaderes pamatskolā tiek piedāvāta
iespēja iesaistīties pulciņos:
 Šlāgerkoris, vad. Artūrs Reiniks
 Sākumskolas ansamblis 1. – 4. kl., vad. Artūrs
Reiniks,
 Vizuālās mākslas pulciņš, vad. Sandra Geislere
 Sporta spēļu pulciņš 1.-5. kl., vad. Ina Lukaže
 Sporta spēļu pulciņš 6. – 9. kl., vad. Vairis Zērvens
 Datorpulciņš, vad. Daila Bērziņa
 Prāta spēļu pulciņš, vad. Ingrīda Kļaviņa
 Skatuves mākslas pulciņš, vad. Agnija Ozoliņa
 Deju pulciņš 1. – 4. kl., vad. Linda Kudule.
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

2019./2020. mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiki
No kreisās: Anita Stikāne, Māris Reinbergs, Sarma
Upesleja
Dzintra Punka, Augstkalnes bibliotēkas vadītāja

2.novembrī pl. 18.00
Bukaišu tautas namā
Dobeles pilsētas kultūras nama amatierteātra
“Smaids” izrāde – Baibas Juhņevičas joku luga
“Ak, šī jaukā lauku dzīve!”
Ieeja- bez maksas
Pieteikties pa tālr. pie sociālajiem darbiniekiem:
Augstkalne 27842693, Bukaiši 27840623, Tērvete
27843419.
Kursēs autobuss:
Klūnas 17.00 - SAC 17.10 - Kroņauce 17.20 –
Tērvete 17.30 .
Bukaiši 17.00 – Augstkalne 17.20.

11. novembrī pl. 18.00

Augstkalnē
LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS
Pulcēšanās pie Augstkalnes pagasta pārvaldes.
Aicinām līdzi ņemt svecītes.
Gatavojamies!
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas
atzīmēšanai novadā.
Bukaišos 15. novembrī pl. 19.00 namā Jāņa Siliņa un
Roberta Gorodko informatīvā lekcija “Roberta Sēļa
stāsts Leišmalei”. Pasākumu kuplinās SDK “Vārpa”.
Tērvetē 16. novembrī Tērvetes novada domē
svinīga Tērvetes novada represēto tikšanās.
Tērvetes novada k/n svinīga novada cilvēku
godināšana. Svētku balle. TURPINĀSIM MŪSU
SVĒTKU TRADĪCIJU svētku cienastā pasniegt
mūsu novada saimnieču kūkas. Radošajam
lidojumam tēma – “Mana kūka “Tērvete”“
(pieteikties pa tel. 26413219, Ineta).
Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama kultūras
pasākumu organizatore

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes ir tiesīgas
patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām
papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.
Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas,
kuras iepriekš nevar paredzēt, un kuru dēļ ilgstoši
(vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības,
izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu

par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klašu
skolēniem. Piemēram, šāda situācija var veidoties ziemā,
kad sakarā ar zemo gaisa temperatūru bērni drīkst
neapmeklēt izglītības iestādi.
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts
simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem
Sākot jau ar 2018. gada septembri, arī Tērvetes
novadā katram 1. – 12. klašu skolēnam šī projekta
ietvaros tiek radīta iespēja vismaz vienu reizi mācību
semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību
un audzināšanas darba saturu.
2019./2020. mācību gadā projekts „Latvijas skolas
soma” turpinās.
17. oktobrī Augstkalnes vidusskolā
1. – 4. klašu skolēniem Glītrakstīšanas stundu
vadīs Līga Reitere
5. – 6. klašu skolēniem notiks mācību stunda
“Dialekti” Līgas Reiteres vadībā.

31. oktobrī pl. 12.30 Tērvetes novada kultūras namā
Literatūras stunda 7. – 12. klašu skolēniem.
Pasākums sāksies ar muzeja “Sprīdīši” vadītājas
Rasmas Rapas nelielo ievirzi Annas Brigaderes literārajā
devumā, kam sekos Rēzeknes Teātra Joriks izrāde
“Dievs. Daba. Darbs.”
1.novembrī Annas Brigaderes pamatskolā
1. – 6. klašu skolēniem Smilšu kino izrāde
“Sprīdītis” , kas veidota pēc Annas Brigaderes lugas
motīviem. G. Miķelsones zīmējumi smiltīs, D. Priedes
lugas pārstāsts, A. Keiņa oriģinālmūzika un balss.
Pasākumā aicināsim piedalīties arī 5 – 6 gad.
pirmsskolas bērnus no PIG “Sprīdītis”.

Inita Roze,
“Latvijas skolas somas”
koordinators Tērvetes novadā

Sports

Dažādi

“Olimpiskās dienas 2019” pasākumi pulcēja
Akcijai “Laimes koki” atsaucās Annas Brigaderes
jaunu rekordlielu dalībnieku skaitu visā Latvijā pamatskolas kolektīvs
Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā
“Olimpiskā diena 2019” ar šī gada devīzi “Nāc un
vingrot sāc!” šogad notika 20. septembrī 766
norises vietās visā Latvijā. Arī Annas Brigaderes
pamatskola un Augstkalnes vidusskola tika
pieteiktas kā divas norises vietas Tērvetes novadā,
lai gan varējām pieteikt četras vietos, jo nu jau
tradicionāli Olimpiskajā dienā aktīvi un azartiski
piedalās arī mūsu izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupas “Sprīdītis” un “Zvaniņi”.

Piedaloties visam skolas kolektīvam, ābeli
stādīt uzticējām 9. klases zēniem Ralfam Ormanim
un Aleksim Vilciņam. Ceram, ka ābelīte “Auksis”
kļūs par mūsu skolas veiksmes simbolu!
Maija Klāsupa,
Annas Brigaderes pamatskolas
direktora vietniece

Rīta vingrošana Annas Brigaderes pamatskolā

Lai arī rīts vēl drēgns un miglains “Zvaniņi”
jau aktīvi vingro.
Šī diena vienlaicīgi visās pieteiktajās norises

Rīta vingrošanas mērķis bija dalībniekus
pamodināt un sagatavot turpmākās dienas
aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta
vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Pasākuma ietvaros klašu kolektīviem tika
izsludināts konkurss “Mans klases panākumu un
veiksmes talismans”, kurā katra klase tika rosināta
gatavot talismanu, kas stiprinātu kolektīvismu.
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Izcīnīts zelts starptautiskajā turnīrā handbolā
Laikā no 2019. gada 14. – 15. septembrim
Lietuvas pilsētā Paņevežos norisinājās starptautiska
mēroga turnīrs handbolā, kurā piedalījās
komandas no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Turnīrā piedalījās komanda ,, Tērvete”, U- 12
vecuma grupas zēni, kas ieguva pirmo vietu desmit
komandu konkurencē. Ir iemesls lepoties ar spēļu
rezultātiem:
Tērvete- Salspils 18: 12
Tērvete – Šauļi 28:15
Tērvete –Kauņa 23:10
Tērvete – Paņeveži 21:12
Finālā A1 –B1 apakšgrupas pirmās vietas
sacentās par 1.-2 vietu. Rezultāts: Tērvete –
Elektronu SC 25:11.
Par labāko spēlētāju komandā tika atzīts
Valdis Kalniņš.

Atsaucoties kustības “Lielā talka” aicinājumam,
akcijas “Laimes koki” ietvaros Annas Brigaderes
pamatskolas skolēni šī gada 20. septembrī skolas
teritorijā iestādīja ābeli.

vietās plkst. 10.00 sākās ar rīta vingrošanu, kurā
piedalījās jauns pasākuma dalībnieku skaita
rekords – 148 520 dalībnieki no 101 Latvijas
pašvaldības un pilsētas.

Komandas sastāvā spēlēja: Emīls Vilsons,
Mārtiņš Misulis, Ralfs Skadiņš, Deivids Emīls
Lagzdiņš, Daniels Vasiļauskis, Matīss Zolners,
Raiens Šnepsts, Kristers Zalcmanis, Valdis Kalniņš,
Markuss Ikvils, Maksis Pešiks, Kristers Ķesteris,
Klāvs Erbs, Aivo Labrencis, Kārlis Kirilka.
Linda Karloviča, handbola trenere

Kurš? Kuru? Atbilde nemainās – UZVAR DRAUDZĪBA!

Ar gandarījumu par dalību sociālās aprūpes konkursā
27. septembrī Rīgā, sociālās aprūpes centrā
“Mežciems”, Rīgas domes Labklājības departaments
organizēja
aprūpētāju
konkursu
savām
līgumorganizācijām, kuru skaitā esam arī mēs Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”.
Ar savu dalību mūsu iestādi pārstāvēja Inese
Kulberga un Diāna Kārkliņa, kuras paši savās
mājās bijām novērtējuši kā labākās aprūpes darba
veicējas.
Konkursā piedalījās 13 komandas. Katrai
komandai bija jāpiedalās trīs pārbaudījumos.
Pirmais uzdevums - teorētiskais tests par
klienta aprūpi, kuru SAC “Tērvete” komandas
meitenes izpildīja ar otro labāko rezultātu. Otrajā
uzdevumā tika vērtēts komandas darbs klienta
aprūpē, kur bija jāuzkopj istaba, jāmaina
autiņbikses, jāapģērbj un jāapsēdina daļēji
paralizēts klients, ievērojot drošības un higiēnas
noteikumus. Trešais uzdevums- individuālais
darbs, kurā viena komandas pārstāve klientu
pārsēdināja riteņkrēslā un sagatavoja brokastīm.
Šoreiz, sīvā konkurencē, uzvaru guva komanda
“Stella Maris”, kurai piedalīšanās šāda veida

konkursā nebija pirmā reize, jo pirms pāris gadiem
tā piedalījās un uzvarēja līdzīgā pasākumā Igaunijā.

Visi konkursa dalībnieki

SAC “Tērvete” komandas meitenes bija
gandarītas ar savu sniegumu un dalību, par ko
saņēma pateicību no konkursa organizatoriem.
Savukārt, SAC “Tērvete” kolektīvs saka LIELU
PALDIES
abām
dalībniecēm
par
labo
sagatavošanās līmeni un sniegumu!

Signe Vintere, SAC “Tērvete” direktore

Sacensības “Brašais ugunsdzēsējs” pulcēja
gandrīz 50 komandas no visas Latvijas
Š.g. 20.septembrī Jelgavā, pretī Jelgavas pilij, jau 16. reizi notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona brigādes un Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotās sacensības ugunsdzēsības
sportā “Brašais ugunsdzēsējs”. Šajā gadā jauninājums – komandām jādemonstrē sportiskā meistarība
ugunsdzēsības sporta disciplīnā “izvēršanās no motorsūkņa”.
Šogad sacensībām pieteikušās bija 48 komandas, kas bija gana liels komandu skaits un pietiekami
liela konkurence, lai noskaidrotu uzvarētājus piecās dažādās komandu grupās – VUGD struktūrvienību,
citu ugunsdzēsības organizāciju, sieviešu, jauniešu zēnu un meiteņu komandu grupās.
Piecu komandu konkurencē 1. vietu
izcīnīja Tērvetes komanda, kurā startēja
Laura Hartika (no kreisās), Asnate Egle,
Monta Ziediņa, Linda Kudule, Elva
Vazdiķe, Gita Cīrule un Elīna Balode.
Komanda šo disciplīnu veica ar laika
atskaiti 00:36:20, kas patiešām dēvējams
par rekordlaiku. Savukārt Tērvetes
jaunieši 15 komandu konkurencē izcīnīja
godpilno 4. vietu.

Pārlapojot Facebook lappuses, garām
paslīd kārtējais jaukais ieraksts ar
fotogrāfijām, kas priecē acis un sirdi!
Gribas izteikt visu cieņu SAC “Tērvete”
kolektīvam, kas vienmēr ar sirds siltumu domā par
senioru labklājību un pašsajūtu sociālās aprūpes
centrā. Tematiskie pasākumi, tradicionālie svētki,
tikšanās
koncerti,
vieskolektīvu
uzstāšanās,
sadraudzības pasākumi u.tt.
Vienmēr pasākumu centrā seniori – saposti, labā
noskaņojumā, ar prieku sagaida jebkuru ciemiņu un
darbinieku kolektīvs, kas par viņiem rūpējas, smaidīgs
un atvērts radošai sadarbībai.
Citāts no ieraksta sociālajos tīklos “18. septembrī

VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa un
Modris Vazdiķis,
Ugunsdzēsības nodaļas vadītājs

pie mums SAC-iņā ciemojās draugi no Raudas.
Lieliskā sadraudzības pasākumā mūsu seniori
mērojās spēkiem Novusā, Zolītē un Rēbusos. Gāja
SPRAIGI!!!”
Paldies SAC “Tērvete” kolektīvam, kas tik
interesantu padarīja Senioru svētku laiku, tā varbūt pat
nejauši iesaistoties Eiropas BE ACTIV sporta nedēļā!
Visam kolektīvam – veiksmi, izturību un darba
mīlestību!
Gana bieži piedalos Jūsu pasākumos,
lai paustu šādu viedokli!
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies “Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram”

Pašvaldības policija informē
Septembra mēnesī Pašvaldības policija saņēmusi
40 izsaukumus uz dažāda rakstura notikumiem.
Mēneša laikā saņemti, izskatīti un atbildes
sniegtas uz sešiem iedzīvotāju iesniegumiem, t.sk. 5
iesniegumi saņemti no Tērvetes, viens no Augstkalnes.
Četri Administratīvo pārkāpumu protokoli
sastādīti par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Visi
pārkāpumi konstatēti Tērvetes pagastā.
Divas lieta ierosinātas par dzīvnieku labturības
noteikumu neievērošanu Augstkalnē. Materiāli
nosūtīti izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē.
Septembris bija Drošības mēnesis, kurā veiksmīgi
aizvadītas preventīvas sarunas ar skolu jauniešiem.
Jāsaka liels paldies Valsts policijai, ka atbalstoši

piedalījās Drošības dienās Augstkalnes vidusskolā, jo
Pašvaldības policija strādāja ar jaunāko klašu
skolēniem, savukārt Valsts policija ar vecāko klašu
skolēniem.
Septembrī vairākos jautājumos ir veikta nopietna
sadarbība ar Valsts policiju.
Vienlaikus informējam, ka ir apsekota pašvaldības
administratīvā teritorija, ir piefiksēti visi nekustamie
īpašumi, kas šobrīd nav sakopti. Cienījamie īpašnieki!
Aicinām sakārtot savus īpašumu, jo rezultāts var
izrādīties bēdīgs. Informējam, ka vairs neizteiksim
brīdinājumus, bet pie atkārtota gadījuma tiks
piemēroti naudas sodi.

Jānis Kozuliņš, Pašvaldības policijas priekšnieks

Trasē dodas Tandēma dalībnieki

Šogad skrējienā, kā Olimpiskās nedēļas sporta
pasākumu noslēgumā, piedalījās 81 skrējējs no
Tērvetes, Dobeles, Jelgavas un Olaines novadiem,
kā arī Žagares skrējēju klubs no Lietuvas.
Skrējienam saglabājām devīzi: ,,TU VARI, JA TU
DARI!”.
Šogad skrējienā jauninājums - visiem
dalībniekiem tika izsniegti numuri, tika izveidots
finiša koridors, kurā pēc nofiksēta distances laika
vairs dalībnieks dalībnieku nedrīkstēja apdzīt.

P i r m i e
distancē
devās
mazie Tandēma
dalībnieki,
kuri
vecāku pavadībā
veica 700 m apli.
Grupā
līdz 4
gadiem meitenēm
1. vietā Anija
Safonova, 2. vietā
Annija
Misule,
3. vietā
Marta
Misule’.
Š. g. 2. oktobrī
Augstkalnē notika
starpnovadu vieglat
lētikas krosa sacensības.
Piedalījās skolu komandas no Dobeles, Auces un
Tērvetes novadiem. Labākos rezultātus no Tērvetes
novada skolām sasniedza 1000 m distancē Jānis
Misulis no Augstkalnes vidusskolas, savukārt zelta
medaļu 500 m distancē meiteņu konkurencē
ieguva Annas Brigaderes pamatskolas skolniece
Alise Janvāre.
Linda Karloviča,
abu sacensību galvenā organizatore un tiesnese

