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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Tērvetes novadā godināsim un 
pateiksim PALDIES saviem cilvēkiem

Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku 
laikā visā valstī tiek godināti cilvēki, kas ir 
veicinājuši mūsu valsts un pašvaldību attīstību. Šis 
ir laiks, kad arī Tērvetes novadā lepojamies, 
godinām un sakām paldies cilvēkiem, kas ir 
snieguši nesavtīgu ieguldījumu Tērvetes novada 
attīstībā un iedzīvotāju labklājībā.

2019. gada 31. oktobrī Tērvetes novada dome 
vienbalsīgi ir lēmusi par Tērvetes novada 
iedzīvotāju apbalvošanu ar Tērvetes novada domes 
ATZINĪBAS RAKSTU un GODA DIPLOMU.

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes  
ATZINĪBAS RAKSTU izvirzīti:

Emircijana NIKOLAJEVA
nominācijā “Mūža ieguldījums”,

Osvalds FRIDBERGS
nominācijā “Mūža ieguldījums”,

Marita EGLĪTE
nominācijā “Mūža ieguldījums”,

Raja SAMOFALOVA
nominācijā “Sabiedriskā darbība”,

Larisa ARTEMJEVA
nominācijā “Sabiedriskā darbība”,

Daiga MOŽEIKO nominācijā “Kultūra”,
Viktors STRAPCĀNS nominācijā “Kultūra”,
Zigrīda MASLAUSKA nominācijā “Kultūra”,

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes  
GODA DIPLOMU izvirzīti:

Augēnija RULLE nominācijā “Tautsaimniecība”,
Agris KARLOVIČS

nominācijā “Sabiedriskā darbība”
Mērija ZALCMANE

nominācijā “Sabiedriskā darbība”,
Gunita BALTIŅA

nominācijā “Sabiedriskā darbība”,
Dangeruta POCEVIČIENE

nominācijā “Sabiedriskā darbība.”

Tērvetes novada domes 
apbalvojumi tiks pasniegti
2019. gada 16. novembrī

pl. 19.00 Tērvetes kultūras namā 
svinīgajā sarīkojumā,

kas veltīts LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS 

101. GADADIENAI. 
Materiālu 

pēc 2019. gada 31. oktobra Tērvetes novada 
domes sēdes protokola apkopoja

Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ik gadu novembrī Latvija piemin 
savus brīvības kareivjus un svin savas 
valsts dzimšanas dienu. Šai laikā mūs 
vieno piederības sajūta – savai 
ģimenei, mājvietai, draugu un kolēģu 
lokam, valstij. Šī piederības sajūta nav 
tikai emocionālas izjūtas svētku 
reizēs, bet arī atbildība un pienākums 
pret līdzcilvēkiem, vietu, kurā 
mācāmies, augam, dzīvojam un 
strādājam.

Latvijas valsts dzimšanas 
dienā ikvienam vēlam ticību 
saviem spēkiem, izturību un 
gudrību, kā dzīvot tālāk. 

Izbaudiet šos skaistos svētkus, 
priecājieties par mūsu mazo un 

mīļo Latviju! Mīlestību, 
saticību, labestību ikvienam!  

Tērvetes novada domes vārdā 
priekšsēdētāja Dace Reinika

Valsts svētku norises Tērvetes novadā
Valsts svētku norises Tērvetes novadā
Katram simtgades svinību gadam dots savs 
atslēgas vārds. Atceroties notikumus pirms 
100 gadiem, kas bija nozīmīgi neatkarīgas 
valsts dibināšanai un pastāvēšanai, šogad 
svinam varonību!

“1918. gadā, kad radās jaunā valsts, tā bija 
tikai taisnības pilnās idejas uzvara. Atlika pats 
svarīgākais: ideju padarīt par īstenību. Toreiz 
jaunās Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no 
Bermonta karaspēka un visai pasaulei pierādīja, 
ka ir latvieši, kuri vēlas savu valsti. Simts gadus 
atpakaļ 11. novembris ir pirmā diena, kad mūsu 
tautas spēks iegūst savas tiesības uz augstāko 
pašnoteikšanos – valsti – varonīgā cīņā.” 

11. novembrī pl. 18.00
Augstkalnē
Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Pulcēšanās pie 
Augstkalnes pagasta pārvaldes. Aicinām līdzi 
ņemt svecītes un lāpas.
15. novembrī pl. 19.00
Bukaišu tautas namā
Pasākums “Roberta Sēļa stāsts Leišmalei”.
Liepājas Universitātes students Jānis Siliņš un 
Roberts Gorodko sniegs ieskatu latviešu 
rakstnieka un kultūras darbinieka Roberta Sēļa 
biogrāfijā un daiļradē. Rakstnieka fotogrāfijas un 
grāmatas palīdzēs spilgtāk iepazīties ar 
novadnieku un vēsturiskajiem notikumiem 
Bukaišu pagastā. 
Tiks atspoguļots idejas koncepts – Roberta Sēļa 
piemiņas telpas izveide Bukaišu tautas namā. 
Pasākumu kuplinās  SDK “Vārpa”. 
16. novembrī pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā 
18.00 Tērvetes novada represēto tikšanās ar 
domes priekšsēdētāju.
19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 
101.  gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums 
“Par Tevi, par mani, par Latviju”. Tērvetes 
novada domes Atzinības rakstu un Goda 
diplomu pasniegšana. Svētku balle kopā ar  
grupu “Dakota”.
Ieeja - bez maksas
Turpināsim mūsu svētku tradīciju svētku 
cienastā pasniegt mūsu novada saimnieču kūkas 

gabaliņu katram svētku viesim. Radošajam 
lidojumam tēma – “Mana kūka “Tērvete””  
(saimniecēm pieteikties pa tel. 26413219, Ineta). 
Kursēs autobuss: no Bukaišu pagasta pārvaldes 
18.15 * no Dzeguzēniem 18.15, Augstkalnes 
pagasta pārvaldes 18.30 * no Klūnām 18.00, SAC 
18.15, Kroņauces 18.30, “Elvi” Tērvetē 18.35  
18. novembrī 
pl. 12.00  Tērvetes novada kultūras namā
Kinoseanss. Vēsturiskā drāma “Dvēseļu 
putenis” (pēc Aleksandra Grīna romāna 
motīviem).
Ieejas maksa- 3,- eiro , pensionāriem un skolēniem 
2,- eiro

Tieši simt gadus pēc Latvijas brīvības cīņām 
“Dvēseļu puteņa” pirmizrāde  ievadīs valsts svētku 
nedēļu. Ikviens aicināts noskatīties filmu, lai 
svinētu Latvijas svētkus un godinātu latviešu 
strēlniekus, kuru izdarītās izvēles un gūtās 
uzvaras pirms simt gadiem ļāvušas mums šodien 
dzīvot savā valstī.

Filmas sižets ved 100 gadus senā pagātnē. 
Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un 
kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad 
neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. 
Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā 
ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot 
dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties 
pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un 
mācoties novērtēt brīvības cenu. 
Filmas garums: 2 h 3 min
Līdz 12 g.v. neiesakām
17.00  Tērvetes estrādē 
SVĒTBRĪDIS 
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces 
Reinikas un Kalnamuižas mācītāja Guntara 
Lūsīša uzrunas.
Arī šogad aicinām piedalīties kopīgas gaismas 
zīmes veidošanā.
ORGANIZĀCIJU un IESTĀŽU KOLEKTĪVUS, 
un ĢIMENES aicinām būt aktīviem – šogad 
estrādē arī pašiem izveidot savu īpašo svecīšu, 
lampiņu gaismas zīmi, kas veltīta Latvijas 
dzimšanas dienai.  

Informāciju apkopoja Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore 

Zemgales Plānošanas reģions
ceturto gadu organizē pasākumu 

“Gada uzņēmējs Zemgalē”.
Pasākuma mērķis ir godināt aktīvus un 

radošus Zemgales reģiona pašvaldību 
teritorijās darbojošos uzņēmējus.

No Tērvetes novada balvas saņemšanai 
2019. gadā ir izvirzīts

Zemgaļu vēstures pētnieks, Tērvetes 
senvēstures muzeja un

Tērvetes 12. gs. koka pils īpašnieks 
NORMUNDS JĒRUMS

un viņa uzņēmums “SIA Lielķēniņš”.

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks š.g. 
29. novembrī Rundāles pilī.  

2019. gada 6. novembrī Rīgas pils Svētku zālē notika Latvijas Pašvaldību 
savienības Domes sēde, 

kurā piedalīties bija aicināti visi Latvijas pašvaldību priekšsēdētāji.
Sēdes darba kārtībā bija iekļauta tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu 

par demokrātijas principu ievērošanu reformu īstenošanā.
Domes sēdē piedalījās arī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika.  

Mežaparka estrādē tapis unikāls pašvaldību 
veidots rododendru dārzs

Meža parka estrādē 18. oktobrī tika izveidots 
Latvijas pilsētu un novadu stādīts rododendru 
dārzs. Zemgalei ierādītajā vietā rotājas arī Tērvetes 
novada stādītais rododendrs “Kalinka”. 

Košumkrūma stādīšanā piedalījās domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika un izpilddirektors 
Māris Berlands, un tas būs viens no rododendriem, 
kas Mežaparka lielajā estrādē starp visiem koši, bet  
saudzīgi glabās Tērvetes novada stāstu.

Mūsu rododendrs augs draudzīgi kopā ar 
Bauskas novada, Jelgavas pilsētas un Neretas 
novada vadītāju stādītajiem rododendriem.

Lūk, visi Zemgales novadu rododendru 
stādītāji – pašvaldību vadītāji.

Katra pašvaldība par iestādīto košumkrūmu 
saņēma arī sertifikātu, un pie katra stādījuma tiks 
izvietota arī attiecīga informatīvā plāksne.

Uz Latvijas vietvaru vienojošo pasākumu 
pašvaldības aicināja Latvijas Pašvaldību savienība, 
Rīgas dome un SIA “Rīgas meži” vienlaikus izrādot 
arī Mežaparka Lielās estrādes teritoriju, lai 
novērtētu līdz šim paveikto jaunās estrādes 
būvniecībā, jo skolēnu dziesmu un deju svētki ir 
jau nākamvasar!  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai top piemineklis Albertam Kviesim Tērvetē!

Latviešu biedrību savienība (turpmāk - LBS), 
Latvijas 100-gades iedvesmota, rosina izveidot piemiņas 
zīmi/pieminekli Latvijas Valsts prezidentam Albertam 
Kviesim, kas amatā tika ievēlēts 1930. gadā un 1933.gadā  
tika ievēlēts atkārtoti. A. Kviesis ir dzimis Tērvetes 
pagasta „Ērgļos”, viņa dzimta cieši saistīta ar Tērvetes 
novadu un līdzās esošo Penkuli. 

A.Kviesim vienīgajam no pirmskara laika 
prezidentiem nav piemiņas zīmes viņa dzimtajā pusē. 
Sadarbībā ar Tērvetes novada domi par vispiemērotāko 
vietu piemiņas zīmei/piemineklim tika atzīta teritorija 
pie Tērvetes estrādes.

Piemiņas zīmes/pieminekļa izveidošanai ir piesaistīti 
mākslinieki, kas ir apskatījuši vietu, kur tiks uzstādīta šī 
piemiņas zīme. Esam sagatavojuši metu konkursa 
nolikumu. 

Šobrīd A.Kvieša projektam esam saņēmuši 
ziedojumus 320 eiro apjomā no trim atsaucīgiem 
Tērvetes un Kroņauces uzņēmējiem.

Informāciju par ziedojumu izlietojumu var saņemt, 
rakstiski vēršoties LBS.  

Veronika Ramāne, LBS valdes priekšsēdētāja
Kontaktinformācija: tālrunis 29 404 864

e-pasts: latvbs@inbox.lv

Lūdzam sniegt jebkādu finansiālu ieguldījumu Latvijas Valsts prezidenta 
Alberta  Kvieša piemiņas vietas izveidošanai! Ziedojumu aicinām ieskaitīt:

Latviešu biedrību savienība 
Dubultu prospektā 48-2, Jūrmalā, LV-2015 
Reģ. Nr. 40008002993 
Konts LV43HABA0551039640621

LBS ir sabiedriskā labuma organizācija, kurai ziedojot ir iespējams saņemt valsts 
noteiktas nodokļu atlaides. Ziedotāji, kas projektu atbalstīs ar 500 un vairāk eiro, 
tiks pieminēti pateicības plāksnē, ko izvietos uz pieminekļa. Alberts Kviesis



Domes sēde

2019. gada 31. oktobrī tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Darba kārtībā tika uzklausīts izpilddirektora Māra 
Berlanda ziņojums un pieņemti lēmumi par 32 darba 
kārtības jautājumiem.
Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Madara 
Darguža, Indriķis Vēveris, Ainārs Miķelsons, attaisnojošu 
iemeslu dēļ nepiedalījās  Dzintra Sirsone.
Sēdē piedalījās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, 
ekonomiste Sandra Latiša, Augstkalnes pagasta pārvaldes 
vadītāja Jeļena Belova, datortīklu administrators Aivars 
Narvaišs

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu oktobrī

 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gada 
3. ceturksnī  

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 
5  907  083 EUR izpilde uz 2019. gada 30. septembri ir 
4 480 574 EUR, jeb 76 %. 

Tai skaitā:
 � nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 81%;
 � nenodokļu ieņēmumu plāna 39 040 EUR izpilde 

157 195 EUR (403%); 
 � maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 

izpilde 75%;
 � valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde  

65%.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 66%, no 

kopsummas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 
3  654  970  EUR t.i. 68%, bet kapitāliem izdevumiem 
648 494 EUR, kas ir 55 % no plānotiem izdevumiem.

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 1 667 751 EUR. 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 
2019. gadam ir 163 260 EUR, uz 30. septembri izpildīts 
par 78% jeb ieskaitīti 126 731 EUR. Speciālā budžeta 
izdevumu plāns 2019. gadam ir 183 596 EUR, izpilde 
120 549 EUR, kas sastāda 66%. Naudas līdzekļu atlikums 
speciālā budžeta bankas kontā ir 68 992 EUR.

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu 
atlikums ir 7 939 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019. gada 
30. septembri ir 2 073 223 EUR. Aizņēmumu 
atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām ir 
38  528  EUR. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no 
gada sākuma līdz 30. septembrim sastāda 3 415 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda izlietojums 2019. gada deviņos 

mēnešos sastāda 123303,17 euro, t.sk.:
Augstkalnes pagastā 52343,40 euro
Bukaišu pagastā 4094,53 euro
Tērvetes pagastā 66745,60 euro
Atlīdzība sniega šķūrēšanas darba veicēja traktorista 

atvaļinājuma nauda 112,45 euro
Bankas pakalpojuma komisijas maksa 7,20 euro

 17. oktobrī  atkārtoti tika izsludināts atklātais 
konkurss “Ūdensvadu atjaunošana sociālajam aprūpes 
centram “Tērvete””. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot  
sadzīves un ugunsdzēsības apgādes sistēmas iekšējos un 
ārējos tīklus un to aprīkojumu. Pretendentiem 
piedāvājumi jāiesniedz līdz 7. novembrim. Būvdarbu 
izpilde paredzēta piecu kalendāro mēnešu laikā, no 
līguma noslēgšanas, neieskaitot tehnoloģisko 
pārtraukumu.

 22. oktobrī noslēdzās iepirkums “Autoceļa Te-8B 
“Mālzemnieki-Īkšķīši” 0,000-0,766 km posma 
pārbūve”. Tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi. 
SIA “DREAMWAY” piedāvātā cena bija 138 774,86 EUR, 
SIA “Ceļinieks 01” – 139 154,37 EUR, SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”” iesniedza piedāvājumu 
par 112 520,50 EUR, bet SIA “STRABAG” par 
104 686,89 EUR.

Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. Iepirkuma dokumentācija tiks 
iesniegta Lauku atbalsta dienestam izvērtēšanai un pēc 
lēmuma saņemšanas tiks slēgts būvdarbu līgums ar 
lētākā piedāvājuma iesniedzēju – SIA “STRABAG”.

 25. oktobrī  Lauku atbalsta dienests veica 
pārbaudi projekta īstenošanas laikā pasākuma  
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros projektam “Pašvaldības autoceļa Bu-1 
pārbūve”, kā rezultātā saņemts pozitīvs pārbaudes 
ziņojums.

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par Tērvetes 
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu,  
oktobra mēnesī ar grants šķembu maisījumu atjaunota  
greiderējamā kārta šādiem pašvaldības ceļu posmiem:

 � Bu-9 “Rutki-Rudžeikas”, atsevišķi posmi 360 m 
kopgarumā;

 � Bu-5 “Bukaiši-Jaunannaiši”, viens posms 580 m 
garumā;

 � Bu-4 “Bukaišu parks-Mednieki”, viens posms 680 m 
garumā;

 � Te-58 “Krūklēni-Uplejas”, viens posms 450 m  
garumā.

 16. oktobrī noslēdzās cenu aptauja “Koka 
kāpņu izbūve Tērvetes pilskalnā (Valsts nozīmes 
arheoloģiskajā piemineklī Nr. 787)”. Tika saņemti visu 
trīs uzaicināto pretendentu piedāvājumi. Biedrība 

“Latviešu karavīrs” iesniedza piedāvājumu par 
8300,00  EUR, VAS “Latvijas Valsts meži” par 
9610,00 EUR, bet SIA “Lielķēniņš” par 6560,00 EUR, t. 
sk. PVN. Šajā sakarā tiks slēgts līgums par šī pakalpojuma 
veikšanu ar SIA “Lielķēniņš”. Projekta iecere un atļauja 
saskaņota ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

 Saskaņā ar 29. jūlija apsekošanas aktu, kurā 
secināts, ka autoceļa Te-46 “Gravenieki-Pīlādži” 
1,984 km atrodošā betona caurteka ar diametru 1500 mm 
ir salūzusi, 16. oktobrī noslēdzās vēl viena cenu aptauja 
“Caurtekas nomaiņa autoceļam Te-46, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads”.

Izvērtējot trīs iesniegtos piedāvājumus, SIA 
“Aspekt-V” – 8736,82 EUR, SIA “Varpet”– 7111,38 EUR, 
un SIA “SINOTS” – 8304,62 EUR, bez PVN, 24. oktobrī 
tika noslēgts būvdarbu līgums ar lētākā piedāvājuma 
iesniedzēju SIA “ Varpet”. Darbs jāpabeidz 30 dienu laikā.

 4. oktobrī  noslēdzās iepirkums “Kokskaidu 
granulu piegāde”. Saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. 
SIA “BALTIJAS OGLES” piedāvātā cena bija 39 168,50 
EUR, SIA “Latgales Granulas” 34 370,00 EUR, bet SIA 
“AKVARIUS” 32 718,00 EUR, bez PVN. Sekojoši 
7.  oktobrī tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA 
“AKVARIUS” par 210 t kokskaidu granulu piegādi 
piecām Tērvetes novada pašvaldības katlumājām apkures 
sezonas nodrošināšanai. 

 10. oktobrī notika 9  izsoles Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

 � Objekta izsolei nekustamam īpašumam “Kvietes”, 
Bukaišu pagastā, 5,65 ha, ar sākuma cenu 
37  500  EUR nebija pieteicies neviens izsoles 
dalībnieks, tādējādi esošajam zemes vienības 
nomniekam, izmantojot pirmpirkuma tiesības, bija 
iespēja iegādāties objektu par izsoles sākotnēji 
noteikto cenu.

 � Arī objektu “Lielkaijēni”, Augstkalnes pagastā, ar 
kopējo platību 7,52 ha esošais nomnieks, izmantojot 
pirmpirkuma tiesības, iegādājās par izsolāmā 
objekta sākuma cenu 50 000 EUR, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks.

 � Līdzīgā veidā, nomniekiem izmantojot pirmpirkuma 
tiesības, tika iegādāti  arī objekti:
yy “Galatrenči”, Augstkalnes pagastā, 4,23 ha, ar 

nosacīto sākuma cenu 32 400 EUR;
yy “Kauliņi-pašvaldība”, Augstkalnes pagastā, 

2,24 ha, ar nosacīto sākuma cenu 17 700 EUR;
yy “Podnieki”, Augstkalnes pagastā ar kopējo 

platību 3,56 ha un nosacīto sākuma cenu 
26 800 EUR.

 � Uz izsolāmo objektu “Lejasbērtulaiši”, 5,06 ha 
Bukaišu pagastā ar objekta nosacīto sākuma cenu 
33 300 EUR bija pieteicies 1 izsoles dalībnieks, kurš 
par izsolāmo objektu  bija gatavs maksāt 40 300 EUR. 
Savukārt zemes vienības esošais nomnieks pieteica 
savas pirmpirkuma tiesības un iegādājās objektu par 
augstāko nosolīto cenu.

 � Nekustamā īpašuma izsolei “Pagasta zeme Bērzaiņi”, 
Bukaišu pagastā ar platību 3,31 ha un nosacīto 
sākuma cenu 22 100 EUR bija pieteikušies divi 
dalībnieki. Izsoles gaitā objekts tika nosolīts par 
31 400 EUR. Arī uz šo objektu pirmpirkuma tiesības 
izmantoja esošais nomnieks, nopērkot objektu par 
31 400 EUR.

 � Nekustamais īpašums “Ķirši”, kas atrodas 
Augstkalnes pagastā ar platību 1,42 ha un noteikto 
sākuma cenu 10 900 EUR tika nosolīts vienu izsoles 
soli virs sākuma cenas – 11 100 EUR, jo izsolei bija 
pieteicies tikai viens dalībnieks.

 � Arī uz nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers”, 
Tērvetes pagastā, ar platību 0,53 ha un sākuma cenu 
600 EUR bija pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, 
tādējādi objekts tika nosolīts par 650 EUR – vienu 
izsoles soli virs noteiktās sākuma cenas. 

 17. oktobrī notika  divas nomas tiesību izsoles.
 � Nedzīvojamām telpām “Bukaišu skola” – darbnīcas, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads izsolei bija 
pieteicies tikai viens dalībnieks, tādēļ telpu nomas 
maksas apmērs tika noteikts objekta sākotnēji 
noteiktās nomas maksas līmenī 8,20 EUR/mēnesī, 
bez PVN.

 � Savukārt  Tērvetes novada pašvaldības 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 
“Lintes”, 2,0 ha, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 
nomas tiesību izsolei savu dalību pieteica divi 
pretendenti. Izsoles gaitā nomas maksas apmērs  
pieauga no sākotnēji nosacītā 240,00 EUR līdz 
1450,00 EUR par vienu gadu.

 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijas darbu.

Oktobrī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums: 
Personai, lai tā tiktu uzņemta dzīvokļu rindā pieprasīts 
iesniegt papildus informāciju. Tā kā iesniegumā bija 
izteikta vēlme iegādāties dzīvokli īpašumā, persona 
šobrīd ir informēta par iespēju 7. novembrī piedalīties 
dzīvokļa izsolē.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus  
Nr.15 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 
21.  februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes 
novada pašvaldības budžets 2019. gadam””.

Deputāti apstiprināja SIA “Rehabilitācijas centrs 
”Tērvete”” stratēģiju 2019.-2021. gadam.

Vienlaikus sēdē tika apstiprināti noteikumi 
“Grozījumi 2018. gada 28. novembra noteikumos 

“Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo 
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”.

PAR IZGLĪTĪBAS PAKĀPES MAIŅU 
AUGSTKALNES VIDUSSKOLĀ

Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu tīkls Tērvetes 
novada pašvaldībā ir sakārtots, lai nodrošinātu 
pamatizglītības pieejamību un kvalitatīvu izglītības 
procesu. Tērvetes novada pašvaldības teritorijā ir divas 
vispārējās izglītības iestādes, viena no tām ir Augstkalnes 
vidusskola, kas nodrošina iespēju iegūt vispārējo vidējo 
izglītību. 

Izglītojamo skaits, kuri apgūst vispārējo vidējo 
izglītību Augstkalnes vidusskolā laika posmā no 
2016.  gada līdz 2019. gadam ir samazinājies par 8 
izglītojamajiem (2015./2016.mācību gadā 34 izglītojamie, 
bet 2018./2019.mācību gadā 26 izglītojamie). 

Izvērtējot izglītojamo skaita izmaiņas vispārējās 
vidējās izglītības posmā Tērvetes novada pašvaldībā, var 
secināt, ka pēdējos gados izglītojamo skaitam ir tendence 
samazināties. Nepietiekamā skaita dēļ 2018./2019. mācību 
gadā Augstkalnes vidusskolā 10. klases komplektēšanai 
bija nepieciešama pašvaldības atļauja. 2019./2020. mācību 
gadā Augstkalnes vidusskolā vidusskolas posmā ir tikai 
12. klase ar 9 izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. 

2018. gada 11. septembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 583 „Kritēriji un kārtība, kādā valsts 
piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” (stāsies 
spēkā 2020. gada 1. augustā) 4.3. punkts nosaka, ka  
minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vispārējās 
izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā 
ir 33 izglītojamie. Augstkalnes vidusskolā vidusskolas 
klasēs izglītojamo skaits jau pašreiz neatbilst izglītojamo 
skaitam, kurš noteikts minētajos Ministru kabineta 
noteikumos.  

Lai nepasliktinātu situāciju pamatizglītības ieguves 
posmā, nepieciešams mainīt Augstkalnes vidusskolas 
īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības pakāpes uz 
pamatizglītības pakāpi.   

Augstkalnes vidusskola īsteno vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kuras 
akreditācijas termiņš beidzas 2020. gada 18. februārī.    

Augstkalnes vidusskolai ir būtiski nodrošināt 
akreditētas izglītības programmas īstenošanu, lai 
izglītības iestāde būtu tiesīga izsniegt valsts atzītus 
izglītības dokumentus.

Ievērojot to, ka izglītojamo skaits jau pašreiz neatbilst 
normatīvajos aktos paredzētajam izglītojamo skaitam, 
minētās izglītības programmas akreditācija nav 
lietderīga, taču nodrošināma akreditētas izglītības 
programmas īstenošana līdz 2020. gada 31. augustam. 
Ievērojot minēto, ir nepieciešams vērsties Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā Augstkalnes vidusskolas 
īstenotās izglītības programmas akreditācijas 
pagarināšanai.
Šai sakarā tika pieņemti vairāki lēmumi: 

 � Mainīt Tērvetes novada pašvaldības vispārējās 
vidējās izglītības iestādes Augstkalnes vidusskolas 
(reģistrācijas Nr. 4513900886, juridiskā adrese: 
„Ezerpils”, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes 
novads, LV-3709) īstenoto izglītības pakāpi no 
vidējās izglītības pakāpes uz pamatizglītības pakāpi 
un pārveidot (reorganizēt) Augstkalnes vidusskolu 
par vispārējās pamatizglītības iestādi – Augstkalnes 
pamatskolu.

 � Mainīt izglītības iestādes nosaukumu no 
“Augstkalnes vidusskola” uz “Augstkalnes 
pamatskola”.

 � Augstkalnes vidusskolas pārveidošanu par 
Augstkalnes pamatskolu uzsākt ar 2020. gada 1. 
janvāri  un pabeigt līdz 2020. gada 31. augustam.

PAR ATZINĪBAS RAKSTU UN GODA DIPLOMU 
PIEŠĶIRŠANU

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, 
Tērvetes novada nolikumu “Par Tērvetes novada domes 
apbalvojumiem”, Tērvetes novada pašvaldības 
apbalvošanas komisijas 2019. gada 23. oktobra sēdes 
lēmumu,  2019. gada 24. oktobra Finanšu komitejas 
lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot, 
Lindai Karlovičai saskaņā ar likumu “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
balsošanā nepiedaloties,  vienbalsīgi pieņēma lēmumu 
par apbalvojumu piešķiršanu (skat. 1. lpp.). 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMA APSTIPRINĀŠANU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu un LR MK 
2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā 
plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 
izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 
kārtība” Dome nolēma: Apstiprināt pašvaldības rēķina 
papīra formātā nosūtīšanas pa pastu pakalpojuma 
izcenojumu  0,66 EUR/gab (bez PVN).

PAR IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU
Dome lēma atbalstīt biedrību “Ultramarīns” 

(Dobeles novads, Auru pagasts, Liepziedi, “Pērkoni”, LV-
3701) kultūrvēsturnieka R. Pussara dramatiskās poēmas 
“Zemgale, kur tavi varoņi?” izdošanā ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 300,00 EUR, nepieciešamo finansējumu 
rodot no budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
struktūrvienībā “Finansējums biedrībām”.

PAR DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ANULĒŠANU
Dome anulēja divām personām deklarēto dzīvesvietu 

adresē „Ozoli” – 7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads.

PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA PAGARINĀŠANU
Domes lēmums – Pagarināt (slēgt jaunu) zemes 

nomas līgumu no 02.01.2020. gada par Tērvetes novada 
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Selgas”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, 0,2 ha platībā, nomu, nosakot 
zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai 
ar nomas līguma termiņu – 5 gadi, nosakot nomas 
maksu 28 euro gadā un to, ka nomnieks papildus nomas 
maksai maksā PVN un  nekustamā īpašuma nodokli.

Četri lēmumi tika pieņemti par zemes nomas līguma 
noslēgšanu.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANU
Domes pieņemtie lēmumi:

Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Lejnieku senkapi”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par nosacīto cenu 
14 100 EUR.

Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Atpūtas”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 
3600 EUR.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošu no vienas zemes vienības platībā 1,41 ha. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, izsoles noteikumus, nosakot 
izsoles nosacīto sākumcenu 11 100 EUR apmērā.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošu no vienas zemes vienības platībā 3,05 ha. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Avenes”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, izsoles noteikumus, nosakot 
izsoles nosacīto sākumcenu 21 300 EUR  apmērā.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošu no vienas zemes vienības platībā 
3,6266 ha. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Augļu 
dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 
noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 
23 600 EUR apmērā.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Upītes 1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošu no vienas zemes vienības platībā 1,58 ha. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upītes 1”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, izsoles noteikumus, nosakot 
izsoles nosacīto sākumcenu 12 200 EUR apmērā.

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Kaijēni”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Kaijēni”, pirmpirkuma tiesīgajai personai Augstkalnes 
pagasta “Dobumu” māju zemnieku saimniecībai 
“BLĪKŠĶI” par cenu 91 900 EUR.

Apstiprināt 10.10.2019. notikušās izsoles protokolu 
un Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalmaņu 
karjers”, mantas nosolītājam par tā nosolīto cenu 
650 EUR.

Apstiprināt 10.10.2019. notikušās izsoles protokolu 
un Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Ķirši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Ķirši” mantas nosolī-
tājam SIA “SILAINE” par tās nosolīto cenu 11 100 EUR.

Apstiprināt 05.09.2019. notikušās izsoles protokolu 
un Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Rijas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 
rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Rijas” mantas 
nosolītājam zemnieku saimniecībai “Griķi” par tās 
nosolīto cenu 67 000 EUR. 

Dome ar lēmumu izslēdza no Tērvetes novada 
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu „Zirņi”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no dzīvo-
jamās ēkas ar trīs dzīvokļu īpašumiem, saimniecības ēkas 
un zemes gabala ar kopējo platību 0,45 ha.

Tika pieņemts lēmums par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Svētes” un 
“Jaunliesmas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu, kā 
arī par nekustama īpašuma „Taigas”, Bukaiši, Bukaišu 
pagasts, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 
mērķa piešķiršanu.

PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU
Domes pieņemtais lēmums – Piešķirt Tērvetes novada 
domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksātu 
atvaļinājumu no 2019. gada 7. novembra   līdz 2019. gada 
15. novembrim.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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



Svarīgi zināt!

Īstenojam projektusEgļu astoņzobu 
mizgrauža “nedarbi” 
LVM dabas parkā 
Tērvetē

2019. gada pavasarī jau rakstījām par egļu astoņzobu 
mizgrauža pastrādātajiem darbiem LVM dabas parkā 
Tērvetē. Tad postījumi tika konstatēti egļu audzē Pasaku 
mežā, kur pakāpeniski vairāki desmiti egļu pamazām 
nokalta. Lai ierobežotu kaitēkļa izplatību, koki tika 
nozāģēti. Nozāģētās egles ieguva jaunu elpu – tika 
pārstrādātas jaunās atrakcijās un apskates objektos. 
Teritorijas atjaunošanas darbos pavasarī piedalījās arī 
Annas Brigaderes pamatskolas 6. - 8. klases skolēni. 

Rudens pusē, pēc siltās un pat garās vasaras, redzams, 
ka mizgrauža “kara gājiens” LVM dabas parkā Tērvetē 
nebūt nav beidzies. Atrasti vēl vairāki koki, kas 
neizbēgami ir padevušies kaitēkļa uzbrukumam arī Veco 
priežu parkā netālu no Rehabilitācijas centra “Tērvete”.

AS “Latvijas valsts meži” speciālisti skaidro, ka pēc 
egļu astoņzobu mizgrauža ieperināšanās koks 
pakāpeniski iet bojā un to glābt vairs nav iespējams. 
Tāpēc tika pieņemts  lēmums veikt pārdomātu un 
izsvērtu sanitāro cirsmu, jo, tikai nozāģējot slimos kokus, 
var paglābt pārējās egļu audzes dabas parkā. 

No 23. oktobra Veco priežu parkā pie Rehabilitācijas 
centra “Tērvete” veica sanitāro cirsmu. 

Mizgrauža aktivitāte saistīta ar klimata pārmaiņām 
– siltās ziemas sekmē mizgrauža vairāku paaudžu 
attīstību – ja senāk tās bija 1-2, tad pēdējos gados attīstās 
trīs paaudzes gada laikā, kas iemitinās egļu audzēs, 
nograuž mizu, līdz koki iet bojā. Pirmās parādās 
mizgrauža ieskrejas, uz mizas var redzēt smalkas putekļu 
skaidas, kas norāda uz jaunas ejas izveidi. Tad novērojama 
stumbru sveķošanās un redzami brūni mizas milti uz 
koku saknēm un mizas plaisās. Visbeidzot zem varenajām 
eglēm veidojas krītošu skuju paklājs, vietām kokiem 
nokrīt arī miza. 

Pēdējā reize, kad egļu astoņzobu mizgrauzis LVM 
dabas parkam Tērvetē nodarīja lielus postījumus, bija 90. 
gadu beigas.  

Saīsināti pēc Rutas Freidenfeldes,
 LVM Parki un ezeri informācijas centra speciālistes 

sniegtās informācijas

Ceļa remontdarbi 
turpināsies  
2020. gada maijā

Šajā gadā vēl pavasarī, vērojot, kā ceļa posmā Tērvete 
– Augstkalne – Žagare tiek aiztaisītas bedrītes asfalta 
segumā, daudziem bija šaubas, vai tiešām notiks tik ļoti 
gaidītie ceļa pārbūves darbi.

Un solīts – darīts! Jau maija mēnesī pie Lietuvas 
Republikas robežas parādījās pirmā tehnika, kas radīja 
pilnīgu pārliecību – viss notiek. Darbus veic apvienība 
“Strabag un Igate” par līgumcenu 10,136 miljoni euro, 
t.sk. PVN. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds.

Projektu „Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – 
Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36 – 
43,55 segas pārbūve” īsteno SIA “Strabag” no 28.36 – 34,5 
km un “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” no 34,55 – 
43,55 km.

1.novembris ir datums, kad ceļa remontdarbiem līdz 
2020. gada maijam būtu jāpierimst, tomēr, ja laika 
apstākļi vēl atļauj, mazie darbi var turpināties.

SIA “Strabag” informē, ka virskārtas izbūves darbi 
objekta sākumposmā un krustojumā, kur plānots 
izveidot rotācijas apli, turpināsies 2020. gada maijā. 
Tāpat vēl tiks turpināti darbi pie grāvju nogāžu  
veidošanas, asfalta virskārtas uzklāšanas un ceļa 
marķēšanas. Savukārt “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“Igate”” pavasarī turpinās darbu pie ceļa asfalta virskārtas 
būvniecības, caurteku apdares, veidojot ceļa barjeras, 
signālzīmes un horizontālos ceļa apzīmējumus.  

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā  
2014. – 2020. gadam atbalstītā  projekta LLI-302 „Vietējo sabiedrisko 
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas 
un Lietuvas pierobežā” aktivitātes
2019. gada 6. novembrī SIA “Rehabilitācijas centrā “Tērvete” 
tika organizēta pieredzes apmaiņas vizīte “Uzlabotā video 
novērošanas pieredze un vietējo UG dienestu vēsture”.

Tērvetes novadā 
pieredzi guva 
projekta dalībnieki 
no Aknīstes, 
Vecumnieku un 

Viesītes novadiem, Lietuvas Republikas Rokišķu, Biržu 
un Jonišķu pašvaldībām, kā arī pārstāvji no Zemgales 
plānošanas reģiona.

Seminārā ar informāciju par aktuālākajām norisēm 
Tērvetes novada pašvaldībā dalījās 

Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka, 
piedāvājot neklātienes ceļojumu pa novadu prezentācija, 

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš  dalījās 
pieredzē par esošo videonovērošanas monitoringa 
sistēmu Tērvetes novadā, RC “Tērvete” valdes 
priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds iepazīstināja ar centrā 
pieejamajiem pakalpojumiem, UG dienesta vadītājs 
Modris Vazdiķis dalījās ar pašvaldības ugunsdzēsības 
dienesta 20 gadu ilgo darbības pieredzi, savukārt 
brīvprātīgais ugunsdzēsējs Raivo Zalcmanis viesiem 
klātienē demonstrēja uzlaboto un labiekārtoto  UG depo.  

Sandra Latiša,
projekta vadītāja Tērvetes novadā

Zemgales Plānošanas reģiona informācija
Projekta ietvaros 31. oktobrī Zemgales kārtības sargi meklēja 
labākas sadarbības risinājumus Latvijas – Lietuvas pierobežā

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas 
Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, 
Jelgavas, Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada 
pašvaldības policijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām 
pašvaldībām piedalījās š.g. 31. oktobrī Zemgales 
Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par 
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti 
sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Diskusijas mērķis, līdzīgi kā oktobrī notikušajā 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvju viedokļu 
apmaiņā, bija apkopot valsts un pašvaldības policijas 
līdzšinējās sadarbības pozitīvos piemērus un identificēt 
galvenos šķēršļus vēl labākai sadarbībai un efektīvākai 
rīcībai robežas abās pusēs, lai caur konkrētiem 
priekšlikumiem rastu risinājumus veiktspējas un darba 
kvalitātes uzlabošanai. 

Atbalstāms ir nodoms projekta ieviešanas laikā 
veiktā pētījuma rezultātā sagatavot un parakstīt trīs 
divpusējas sadarbības līgumus starp kaimiņos esošajām 
pašvaldībām – Tērvetes un Jonišķu, Vecumnieku un 
Biržu, Aknīstes un Rokišķu. Sniegto pakalpojumu 
uzlabošanā, kā grūti pārvaramu šķērsli, gandrīz visi 
runātāji nosauca naudas līdzekļu un cilvēkresursu 
trūkumu.

Līdzīgas diskusijas projekta partneri patlaban 
organizē arī Lietuvas pusē, bet novembra beigās, tiekoties 
visiem projektā iesaistītajiem partneriem, kopējā 
diskusijā sagatavos priekšlikumus apjomīga pētījuma 
norisei un rekomendāciju izstrādei pierobežas glābšanas 
dienestu un sabiedriskās kārtības sargāšanas institūciju 
sadarbības pilnveidošanai arī citās, projektā neiesaistītajās 
pašvaldībās. 

Projekta kopējais budžets ir 543 262,45 eiro, tostarp 
ERAF finansējums – 461 773,08 eiro.  

Juris Kālis,
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Vairāk informācijas www.tervetesnovads.lv/Projekti

ATKĀRTOTS ATGĀDINĀJUMS!
Domājot par savu un līdzcilvēku 
dzīvību, atgādinām, ka
AR 2020. GADA  
1. JANVĀRI SPĒKĀ STĀSIES 
UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBA,
kas noteic, 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. 

UGUNSDZĒSĪBAS  APARĀTS
Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais ugunsdzēsības 

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

Tērvetes novada dome

ĻOTI BŪTISKI ZINĀT!
Tērvetes novada dome informē, ka

DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMAJĀM MĀJĀM, KURĀM 

NAV APSAIMNIEKOTĀJA, 
atkritumu izvešana, sākot ar 

2020. gada 1. janvāri, 
jāorganizē katrai mājai individuāli, 

noslēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide”.
Ir iespējami divi līguma slēgšanas varianti:
1. Mājas dzīvokļu īpašnieki vienojas par 

pilnvaroto personu, kas slēdz līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju.

2.  Katra dzīvokļa īpašnieks atsevišķi slēdz līgumu 
ar atkritumu apsaimniekotāju.

Atgādinām, ka katram dzīvokļa īpašniekam at-
bilstoši normatīvajiem aktiem ir pienākums noslēgt 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Par līguma 
nenoslēgšanu iestājas administratīvais atbildība.
Vienlaikus informējam, ka Tērvetes novada 
administrastīvajā teritorijā atkritumu apsaim-
niekotājs ir SIA “Eco Baltia vide”, kas tiek izvēlēts 
publiskā iepirkuma rezultātā.
Informācija par atkritumu izvešanas organizēšanas 
maiņu mājām, kurām nav apsaimniekotāja, ir 
pieejama Tērvetes novada domē un pagastu 
pārvaldēs, kā arī zvanot pa bezmaksas tālruni uz 
Eco Baltia vide klientu centru 8717 vai 67799999. 

Tērvetes novada dome

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem 
Nr.  333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie 
izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”

Tērvetes novada domē ir apstiprināts papīra 
formātā sagatavotu pašvaldības rēķinu 

nosūtīšanas pa pastu pakalpojuma izcenojums 
0,66 EUR/gab. (bez PVN), kas tiek piemērots 

ar š. g. 1. novembri.
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT 

RĒĶINUS ELEKTRONISKI!
Pieteikšanās e-rēķiniem, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: 

komunalie@tervetesnov.lv, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds un 
dzīvesvietas adrese.  yyyyyyyTērvetes novada dome

IEVĒROSIM ŪDENS SKAITĪTĀJU 
RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS UN 

NODOŠANAS KĀRTĪBU!
• Ūdens skaitītāju RĀDĪJUMA 

NOLASĪŠANA ir jāveic katra 
mēneša 25. datumā.

•  Savukārt ūdens skaitītāju 
rādījumu NODOŠANA veicama 
no 25. līdz pēdējam mēneša 
datumam.

ZINĀŠANAI! Rādījumi jāiesniedz 
neatkarīgi no patērētā ūdens 

daudzuma, arī tad, 
ja ūdens netiek lietots!  

Tērvetes novada komunālā 
dienesta grāmatvedība

2019. gada 19. novembrī
Tērvetes novadā notiks

Zemgales Plānošanas reģiona 
attīstības padomes sēde,

kurā piedalīsies visi Zemgales novada 
pašvaldību vadītāji.

Sēdes norises vieta – SIA “Rehabilitācijas 
centrs “Tērvete””.  

LEADER  projekta ietvaros 
notiks restaurācijas darbi 
Tērvetes kapsētas kapličā

Šobrīd ir noslēgts līgums par restaurācijas 
darbu veikšanu Tērvetes kapsētas kapličā. Šī 
kādreizējā Pālēnu dzimtas kapliča ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, būvēts no Itālijas 
travertīna, kas ir kaļķakmens un marmora 
starpforma un kas piešķir ne tikai majestātisku un 
respektablu izskatu teju ikvienai celtnei, bet arī 
garantē teju nepārspējamu ilgmūžību, savukārt 
kapličas altāris izgatavots no marmora. 

Projekta ietvaros plānots veikt travertīna sienu 
tīrīšanu, altāra restaurāciju u.c. atjaunošanas 
darbus. Kapličas iekštelpu restaurāciju darbi tiks 
īstenoti par ES Leader programmas finansējumu.  

Linda Mierlauka, Attīstības nodaļas vadītāja

Pirmajā svētdienā pirms Adventes visā Latvijā tiek 
atzīmēta Mirušo piemiņas diena – svecīšu vakars, 

kad pieņemts pieminēt viņsaulē aizgājušos un 
aizdedzināt svecītes pie kapu kopiņām.

Aicinām š.g. 24. novembrī arī Tērvetes 
novada kapsētās ar sveču liesmu pieminēt 

mums tuvos un zināmos aizgājējus.
Pl. 11.00 Kalnamuižas ev. lut. baznīcā notiks Mirušo 
piemiņas dienai veltīts Dievkalpojums un koncerts.

ATGĀDINĀM, 
KA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NODOKĻA CETURTAIS, 
ŠAJĀ GADĀ NOSLĒDZOŠAIS, 
MAKSĀJUMS VEICAMS LĪDZ  

2019. GADA 15. NOVEMBRIM

Lūdzam pārskatīt savus veiktos un 
neveiktos maksājumus! 

Viennozīmīgi aicinām nodokli 
samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar 

likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma soda nauda.

BRĪDINĀM!
Ilgstošas nodokļu nemaksāšanas gadījumā tiks 
uzsākta likuma noteiktajā kārtībā parādu piedziņa.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālr. 63726001 

Andra Šafare,
nekustamo īpašumu speciāliste



Īstenojam projektus

Tērvetes novada dome – Meža dienu -
2019 dalībniece

Tērvetes novada dome, sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldību savienību arī šogad īsteno projektu 
“Pašvaldību darbi parkos”. Projekts realizēts  Meža 
dienu ietvaros un turpina tradīciju (2016-2019) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai 
mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos.

Aktivitātes  mērķis:  mazo koka arhitektūras objektu – divu koka solu izvietošana un dekoratīvo 
apstādījumu izveidošana Mežmuižas pils parka teritorijā.

Tērvetes novada domes projekta darba 
uzdevums: 
• Mazo koka arhitektūras objektu – divu koka 
solu izvietošana Mežmuižas pils parka teritorijā.
• Dekoratīvo apstādījumu izveidošana 
Mežmuižas pils parka teritorijā.
• Izglītojošs pasākums par Mežmuižas pils 
kompleksu un parka vēsturi.

Pasākumu norisē tika iesaistīti: Tērvetes novada 
kokamatnieks Igors Šafars, Tērvetes novada 

pašvaldības darbinieki – projektu koordinatore Dace Vācere, būvvaldes vadītāja Linda Mierlauka, 
dārznieces Antra Priede un Antra Lāce. Domes darbinieki praktiskā darbībā varēja pielietot semināros 
“Apmācības Zemgales piļu un muižu parku apsaimniekotājiem” iegūtās zināšanas.

Aktivitātes kopējās izmaksas EUR 1000, kas ir 100% Meža attīstības fonda finansējums.
Aktivitātes īstenošanas laiks: 2019. gada 20. septembris – 2019. gada 18. oktobris.  

Dace Vācere,  projekta vadītāja

Koka kāpņu izveide saudzībai pret Tērvetes pilskalnu
Tērvetes pilskalnā, ko tautā saucam par Cukurkalnu, tiks izbūvētas koka kāpnes aptuveni 45 m 

garumā. 
Par pamatu kāpņu izbūvei ņemts Lietuvas Ķērnaves arheoloģiskā kompleksa kāpņu izveides princips. 

Kāpnes tiks būvētas, tā, lai to konstrukcija pēc iespējas mazāk bojātu ainavu un pašu kalnu, kas ir valsts 
nozīmes piemineklis, tādēļ kāpnēm netiks izbūvētas margas.

Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde 
atļāvusi kāpnes izbūvēt kalna ZR pusē, kur savulaik 
veikta arheoloģiskā izpēte. Šis projekts uzlabos 
pilskalna pieejamību un pasargās to no 
noplicināšanas, kāpjot pa līdz šim neizpētīto kalna 
daļu.

16. oktobrī noslēdzās cenu aptauja “Koka kāpņu 
izbūve Tērvetes pilskalnā (Valsts nozīmes 
arheoloģiskajā piemineklī Nr. 787)”, kā rezultātā par 
šī pakalpojuma veikšanu tiks slēgts līgums ar SIA 
“Lielķēniņš”.   

Linda Mierlauka, Attīstības nodaļas vadītāja

Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu

2019. gada tūrisma sezona tuvojas izskaņai, tā 
bija bagāta notikumiem un realizētām iecerēm. 
Šogad Tērvetē realizēta liela daļa no Interreg V-A 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam projekta 
“Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” (Zemgale by 
Bicycle), LLI-264. Projekta partneri – Biedrība 
“Tērvetes meža izglītības centrs”, Tērvetes novada 
dome, Žagares reģionālais parks un Lietuvas dabas 
fonds.

Maijā Tērvetē ar velo sacensībām tika atklāta 
Baltijā lielākā velosipēdu piedzīvojumu taka meža 
vidē.  LVM dabas parka Tērvetē jaunajā tematiskajā 
daļā, iepretim parka autostāvvietai, teju 3 km 
garumā pa mainīgo, dažādo meža vidi izbūvēta un 
labiekārtota velosipēdu piedzīvojuma taka. Takas 
izbūvē izmantotas reljefa priekšrocības, izveidoti 
līkumi, pagriezieni, daudzveidīgi pacēlumi – 
tramplīni, virāžas, laipas un tilti. Velo trasē izvietoti 
desmit izglītojoši stendi, kas atspoguļo informāciju 
par meža dzīvi, tā kopšanu un attīstību. Taka 
pieejama gan Tērvetes iedzīvotājiem, gan viesiem.

Savukārt Žagares reģionālajā parkā projekta 

ietvaros ir izbūvēts Mūšu tīreļa takas pagarinājums, 
veidojot apļveida pastaigu taku vairāk nekā 6 km 
garumā. Mūšu tīrelis ir viens no izcilākajiem 
Žagares reģionālā parka ainavu elementiem, bet 
tīrelī izbūvētā taka ir garākā Lietuvā! Purva taka 
vijas starp Mūšu tīreļa sūnu klajiem un priežu 
audzēm ap teju 6 ha plašo Miknaiķu ezeru, vienīgo 
dabīgo ezeru Jonišķu rajonā.

Projektā izstrādāts arī jauns tūrisma produkts 
– tūrisma objektu un pakalpojumu digitāla karte 
Tērvetes -Žagares pārrobežu reģionā. Karte būs 
noderīga ne tikai reģiona viesiem, bet arī Tērvetes 
novada iedzīvotājiem - palīdzēs atklāt vēl 
nezināmas vietas tuvākajā apkaimē. Kartē 
atspoguļoti reģiona tūrisma objekti, to 
kontaktinformācija, arī naktsmītnes un ēdināšanas 

iestādes. Lietotāju ērtībām iekļauta 
informācija arī par citiem pieejamajiem 
pakalpojumiem – DUS, bankomātiem, 
tirdzniecības vietām u.c. Informācija 
vietnē tiks regulāri papildināta un 
atjaunota, piedāvājot novada un reģiona 
viesiem aktuālo informāciju tūrisma 
nozarē. Informācija pieejama Tērvetes 
novada mājas lapā

Šovasar projekta ietvaros 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. Piedaloties 
nometnē, dalībnieki atzina, ka tā bija lieliska 
iespēja iegūt jaunus draugus, mācīties patstāvību 
un uzzināt par sava reģiona attīstības potenciālu. 

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 
projekta “Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” (Explore 
Zemgale by Bicycle), LLI-264, gaitā realizēti 
reģionam nozīmīgi objekti. Ceram, ka tas veicinās 
tūrisma attīstību, piesaistot vairāk apmeklētāju 
Tērvetes – Žagares pierobežas reģionam un rosinot 
vietējos iedzīvotājus attīstīt uzņēmējdarbību.   

Biedrība “Tērvetes meža izglītības centrs”

Kāpņu izveides vieta

KULTŪRAS PASĀKUMI
15. novembrī pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolas zālē
Augstkalnes amatierteātra “Šarāde” izrāde. 
Baibas Juhņēvičas luga “Pilsētnieki”
Ieeja - bez maksas

23. novembrī pl. 18.00
Bukaišu tautas namā
Augstkalnes amatierteātra “Šarāde” viesizrāde. 
Baibas Juhņēvičas luga “Pilsētnieki”
Ieeja - bez maksas

30. novembrī pl.18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Deju koncerts “ “Vārpas” pirmā piecgade”. 
Bukaišu senioru deju kopa “Vārpa” kopā ar deju 
draugiem svin kolektīva piecu gadu jubileju.
Ieeja- bez maksas.

TĒRVETES NOVADĀ SVĒTKU EGLES 
DECEMBRĪ IEMIRDZĒSIES SVĒTKU ROTĀ
1.decembrī 
pl. 16.00 Tērvetes vēsturiskajā centrā  
(Pie Klosterkalna). Nāc ar savu lielisko Rūķu 
cepuri un brīnumsvecītēm. Sauksim svētkus!

6. decembrī  iedegsim svētku egles
pl. 15.00 Klūnās
pl. 17.00 pie Augstkalnes pagasta pārvaldes
pl. 17.00 pie Bukaišu Tautas nama

Gatavojamies!
13. decembrī pl. 18.00
Augstkalnes vidusskolas zālē KASPARA 
MARKŠEVICA koncerts
Ieeja- bez maksas
21. decembrī pl. 11.00 Tērvetes novada k/n 
Ziemassvētku pasākums Augstkalnes, 
Bukaišu un Tērvetes pagastu pirmsskolas vecuma 
bērniem. 
pl. 15.00 Tērvetes estrādē Ziemassvētki danco 
Labrenča tirgū 
27. decembrī  Tērvetes novada k/n Ievas 
Kerevicas koncertprogramma
28. decembrī  Tērvetes novada k/n kinoseanss. 
“Jaungada taksometrs-2”
30. decembrī  Bukaišu tautas namā Vecgada 
vakara balle

Informāciju apkopoja
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 
organizatore 

TĒRVETES NOVADA SPORTA HALLĒ NOTIEKOŠO PASĀKUMU 
KALENDĀRS NOVEMBRA UN DECEMBRA MĒNEŠIEM

Pasākuma datums, laiks, vieta Sacensību nosaukums Sporta veids Atbildīgā persona

2.11. pl. 10.00. Tērvetes 
novada sporta halle

Leišmales volejbola čempionāts Volejbols L.Karloviča

9.11. un 10.11. p. 19.00. 
Ludza

Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā U-14 vecuma 
grupa zēni, kom TĒRVETE

Handbols L.Karloviča

9.11. pl. 19.00. Tērvetes 
novada sporta halle

Latvijas 2. Līgas florbola čempionāts vīriešu kom.
FK TĒRVETE- FK VĀRME

Florbols
J.Hartiks

L.Karloviča

15.11. pl. 20.00. Ulbrokā
Latvijas 1.līgas handbola čempionāts vīriešu kom.
DOBELE/TĒRVETE- SK ULBROKA

Handbols

15.11.-16.11. pl. 11.00. 
Salaspilī

Starptautiskais handbola bērnu turnīrs U-13 vec. gr. 
komanda TĒRVETE

Handbols L.Karloviča

16.11. pl. 19.00. Tērvetes 
novada sporta halle 

Latvijas 2.līgas florbola čempionāts vīriešu komandām 
FK TĒRVETE- NND

Florbols
J.Hartiks

L.Karloviča

18.11. pl. 9.30. Tērvetes 
novada sporta hallē

Augstkalnes Amatieru basketbola čempionāts Basketbols L.Karloviča

21.11. pl. 20.00. Inčukalnā
Latvijas 2.līgas florbola čempionāts vīr.komandām FK 
TĒRVETE- COYOTE

Florbols J.Hartiks

23.-24.11. pl. 10.00. Ogrē Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā zēniem U-12 Handbols L.Karloviča

30.11. pl. 19.00. 
Tērvetes novada sporta halle 

Latvijas 2.līgas florbola čempionāts vīriešu komandām 
FK TĒRVETE- SK SLAMPE/ ZEVID

Florbols
J.Hartiks

L.Karloviča

1.12.pl. 14.00.Dobelē
Latvijas 1.līgas handbola čempionāts vīr.kom. 
DOBELE/TĒRVETE- SK LATGOLS

Handbols

7.12. pl. 9.00. Tērvetes 
novada sporta hallē

Leišmales volejbola čempionāts PROFI UN AMATIERU 
grupām

Volejbols L.Karloviča

8.12. pl. 10.00. Tērvetes 
novada sporta hallē

Augstkalnes pagasta Amatieru basketbola čempionāts Basketbols L.Karloviča

22.12. pl. 11.00. Salaspilī
Latvijas 1.līgas handbola čempionāts vīr.kom.
DOBELE/ TĒRVETE- SALASPILS

Handbols

28.12. pl. 10.00. Rīgā Latvijas mini handbola čempionāts bērniem Handbols L. Karloviča

Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja

Rudens ekspresis “Sigulda- Rīga- Tērvete” 
veicis savu pirmo reisu

Ikviens zina, ka dzelzceļa sliežu Tērvetē un arī 
šāda maršruta  reālajā dzīvē nav. Tomēr  26. oktobrī 
Tērvetē piestāja Rudens ekspresis . 

Biļetes tieši uz šo ekspresi tika izpirktas tikpat 
ātri kā parādījušās, braukšanas biļetes neparastas – 
notis un nošu lapas. 

Tērvetes novada kultūras nams pārvērtās par  
peronu, uz kura atbraucējus gatavojās sagaidīt 
jauktais koris “Tērvete” un skatītāji.  

Siguldā vilcienā iekāpa Siguldas novada  
kultūras centra Jauktais koris “Spārni”, vadītāja 
Līga Ādamsone. Brauciens bija dziesmām bagāts. 
Jo tuvāk galapunktam, jo vairāk dziedātāju 
piebiedrojās siguldiešiem. Biļetes uz ekspresi bija 
arī koncertorganizācijas AveSol jauktajam korim 

“Medera”, vadītāja Gunta Vāvere 
un VEF kultūras pils jauktajam 
korim “Senrīga”, vadītāja Baiba 
Milzarāja. Brauciena laikā tika 
noskaidrots, ka ekspresi ceļā veda 
mūzika – kā lokomotīve, aiz kuras 
seko vagons aiz  vagona. 
Lokomotīves sirds  – mīlestība uz 
dziesmu deva sparu tālajam ceļam. 
Tērvetes kultūras namā šie 
kolektīvi viesojās pirmo reizi. 

Tuvu simtam “pasažieru” 
radīja mazos Dziesmu svētkus sev 
un skatītājiem.  

Rudens ekspresi Tērvetē sagaidīja
Ineta Strazdiņa, kultūras 

pasākumu organizatore


