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AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Tiekamies Ziemassvētku 
Dievkalpojumos

 24. decembrī Mežmuižas 
ev. lut. baznīcā pl. 14.00

 24. decembrī Kalnamuižas 
ev. lut. baznīcā pl. 16.00  

Iemirdzas zilā debesu sega,
Spožas zvaigznes tur iededzis kāds, 

Mēness gaismā vizuļo pļavas
Paliek krustcelēs nepateikts vārds…

Klusēsim skaļāk, lai dvēseles runā,
Šajos svētkos tik daudz tām ko teikt,

Sniegotās rožlapas uzziedēs rūtīs,
Ziem’svētku brīnums nāks pasauli 

sveikt!
/ A.Līcīte/

Labestību, saticību un prieka 
pilnus mirkļus Ziemassvētkos!

Lai labiem darbiem un 
radošām idejām piepildīts 

Jaunais gads!  
Tērvetes novada dome 

Godināti Tērvetes novada ļaudis
Izsakot pateicību par uzņēmīgu, profesionālu 

un nesavtīgu darbu, veicinot Tērvetes novada 
attīstību, šogad Tērvetes novada domes ap
balvojumi tika  pasniegti 13 pašaizliedzīgiem sava 
darba darītājiem. Īpašs prieks, kas šo cilvēku 
veikumu ir  saskatījuši un novērtējuši mūsu novada 
ļaudis, pēc kā ieteikuma Dome ir lēmusi piešķirt 
apbalvojumus.

Tērvetes novada domes augstākais apbalvo
jums ATZINĪBAS RAKSTS nominācijā “Mūža 
ieguldījums” tika pasniegts:
Osvaldam Fridbergam par mūža ieguldījumu 
izglītībā un skolēnu pilsoniskajā audzināšanā, par 
cildeno rīcību Annas Brigaderes pamatskolas vēs
turiskā karoga saglabāšanā, kā arī atzīmējot no
zīmīgu dzīves jubileju. 
Maritai Eglītei par ilggadēju un augsti profesio
nālu darbu pedagoģijā, par mērķtiecīgu, radošu, 
aktīvu un mūsdienīgi inovatīvu pieeju pirmsskolas 
izglītībā. 
Emircijanai Nikolajevai par ilggadēju, pašaiz
liedzīgu un atbildīgu darbu Bites bibliotēkas at
tīstībā un iedzīvotāju informatīvajā apkalpošanā, 
par radošu personisko ieguldījumu interešu kluba 
“Kamenītes” izveidē un darbībā.

Tērvetes novada domes apbalvojums 
ATZINĪBAS RAKSTS tika pasniegts:

Rajai Samofalovai par mūža ieguldījumu izglī
tībā, par radošu un ieinteresētu darbu Augstkalnes 
vidusskolas tēla veidošanā un saglabāšanā. 
Viktoram Strapcānam par mūža ieguldījumu 
kultūrā, par nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu un  attīstību Tērvetes novadā, kā arī 
atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju.
Zigrīdai Maslauskai par Tērvetes novada vārda 

popularizēšanu tūrisma un 
vides izglītības jomā, veicinot 
novada atpazīstamību Latvijā 
un ārvalstīs.
Larisai Artemjevai par 
ilggadēju, pašaizliedzīgu un 
atbildīgu darbu veselības 
aprūpē, par aktīvu un radošu 
iesaistīšanos Tērvetes novada 
kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Daigai Možeiko par atbildīgu 
un pašaizliedzīgu darbu veselī
bas aprūpē, par atbalstu un 
ilggadēju personisko ieguldī
jumu Tērvetes novada kultūras 
dzīves organizēšanā. 

Tērvetes novada domes apbalvojums GODA 
DIPLOMS tika pasniegts:
Augēnijai Rullei par tūrisma attīstības veicinā
šanu Tērvetē, par veselīga un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu Tērvetes novadā. 
Agrim Karlovičam par aktīvu sabiedrisko darbību 
Tērvetes novadā, par atbalstu novada sporta dzīves 
organizēšanā.  
Mēri Zalcmanei par ieinteresētību Tērvetes kul
tūr vēsturisko vērtību saglabāšanā un uzturēšanā, 
par nesavtīgas palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem.
Gunitai Baltiņai par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā Tērvetes 
novada izglītības iestādēs, par ieinteresētību, rado
šumu un atbalstu skolai daudzveidīgu projektu 
īstenošanā. 
Dangerutai Pocevičienei par atsaucību un per
sonisko ieguldījumu Bukaišu pagasta sabiedriskās 
un kultūras dzīves organizēšanā.   

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste!

Jau piektais gads “Vārpas” deju solim
30. novembrī Tērvetes novada kultūras namu 

piedimdināja dejas soļi un dziesmas. Jau piecus 
gadus gada nogalē Bukaišu senioru deju kolektīvs 
“Vārpa “ sasauc savus draugu kolektīvus uz kopēju 
sadancošanu. Šoreiz īpašāka tikšanās – “Vārpai”  
5. dzimšanas diena. 

Kopā ar jubilāriem šo nozīmīgo dienu atzīmēt 
bija ieradušies SDK “Misiņš” no Aizputes, SDK 
“Brūklenājs” no Jēkabniekiem, JDK “Avots” un 
VPDK “Avots” no Tērvetes un kapela “Švete”  no 
Žagares. Bija arī tālāki ciemiņi – divi dārznieki, 
kuru lomās iejutās Sanita un Didzis Eglīši. 
Dārznieki bija uzzinājuši, ka pirmo reizi vārpas 
sēkla iesēta 2014. gada 28. novembrī Bukaišos 
(pirmā mēģinājumu diena), izsējušies 65 reizes 
(koncertu skaits)… Viņi bija braukuši apraudzīt 

izcilo vārpu, kas piecus gadus spēj tik stipri zelt. 
Atbraucot, viņi iepazina “Vārpu”. Dejots ir gan uz 
skatuves dēļiem, gan uz asfalta, sporta hallēs, 
pļavās, gan saulei karsējot, gan lietum līstot, gan 
Latvijā, gan ārpus tās robežām. Kā min Līga 
Kozlovska, kas līdzdarbojas ar kolektīvu, mēģi

nājumos (ar retiem izņēmu
miem) vienmēr ir visi 
dejotāji. Daudzi kolektīva 
dalībnieki dejo no tā 
dibināšanas dienas, dejot 
prieks ir saglabājies no 
jaunības gadiem. Fotogrāfiju 
stendi liecina, ka deju 
vēsturei Bukaišos ir daudz 
dziļākas saknes un “Vārpa” 
ir šīs tradī cijas turpinātāja.  

Kā minēja koncerta 
vadī tāji, deja ir uzdrīk
stēšanās. Uzdrīkstēšanās būt 
kam vairāk. Izmēģināt ne
ierasto, spēt at rasties uz 
skatuves. Deja nav tikai 
mūzika un tērpi, tā ne slēpjas 
deju soļu precizitātē. Katrai 

dejai ir dvēsele. Un šo dvēseli atrast un nodot  
skatī tājiem ir pats galvenais uzdevums. Piecu  
gadu darbība, skatītāju mīlestība un draugu pulks 
ir tam labs apliecinājums, ka “Vārpa” to dara no 
visas sirds. Lai kolektīva dalībniekiem un viņu 
vadītājai Liānai Kozlovskai raiti un notikumiem 
bagāti nākamie kolektīva deju gadi!  

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore

Zemgalē aizvadīta 
Gada uzņēmēju 
tradicionālā 
godināšana

Rundāles pilī jau ceturto reizi notikusi tradi
cionālā Zemgales Gada uzņēmēju godināšana. 
Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – 
uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem 
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību 
vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, 
piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē” saņēmēju 
var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, 
kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko 
darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt 
pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai no devu 
parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko un darba 
aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta 
uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada 
vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi 
un sociālo problēmu risināšanu. Tāpat īpaši  
augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī 
sabiedriskās aktivitātes.        

Šajā gadā balvas “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2019” saņemšanai Tērvetes novada pašvaldība bija 
izvirzījusi SIA “Lielķēniņš” un personīgi 
Normundu Jērumu.

Rundāles pilī Normundu Jērumu sveica 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika un Tērvetes novada lauku attīstības 
konsultante Madara Darguža.  

Pēc Zemgales Plānošanas reģiona informācijas
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dedzam mirdzumu eglēs, 
dedzam to sirdīs

Dienā, kad mājokļos tika degta pirmā Adventes 
svece, Tērvetes vēsturiskajā centrā vakarpusē 
valdīja rosība. 

Ap egli rosījās piemīlīgais Žurkulēns un ar 
aromātisku karsto dzērienu sagaidīja ikvienu, kas 
bija atnācis, lai kopā iedegtu Tērvetes novadā 
pirmo svētku egli. Palīgos bija atsteigušies Liepājas 
radošās apvienības “Teātris Q9” Rūķis un Sniega 
meitene. Būra gan sniegu, gan mēģināja radīt 
brīnumu, bet neizdevās. Līdz kā pārsteigums 
parādījās Ziemassvētku vecītis. Jā, vēl viņam nav 
īstais laiks ciemoties, bet brīnumu radīt taču 
jāpalīdz.  

Ziemassvētku vecīti ierāva jestros rotaļ 
dančos, tajos iesaistījās gandrīz visi. Leca gan Žur
kulēns, gan mūsu pašu sila Rūķis, mazie bērni ar 
vecākiem līkločus meta ap egli. Rūķis un Sniega 
meitene, arī Ziemassvētku vecītis, katrs pēc kārtas 
mēģināja iedegt svētku egli. Arī šis brīnums vēl ne
izdevās. Tikai visiem kopā skaitot burvju vārdus, 
brīnumsvecīšu mirdzuma un debesīs skrejošā sa
lūta ielenkumā, koši iemirdzējās egle. 

Jau nedēļu vēlāk 6. decembrī Ziemassvētku 
egles iemirdzējās arī Klūnās, Augstkalnē un 
Bukaišos.

Tas nozīmē – Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
sācies!  

Brīnumā piedalījās Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore

Lauksaimnieku un uzņēmēju 
“GADA BALLE 2019”

7. decembrī tika svinēta tradicionālā lauksaim
nieku un uzņēmēju “Gada balle 2019”. Ikvienu pa
sākumā uzrunāja Domes priekšsēdētāja Dace Rei
nika, bet turpinājumā uzņēmējdarbības speciāliste 
Madara Darguža sniedza atskaiti par nozīmīgāka
jiem jaunumiem un paveiktajiem darbiem 2019. 
gadā.  

Jau tradicionāli pasākumā kādam uzņēmējam 
tiek pasniegts ceļojošais svečturis. Šogad tas no 
SIA “A.R.D. Mēnestiņš” vadītājas Andas 
Mucinieces rokām nonāca pie koksapstrādes 
amatnieka Igora Šafara, kas pārstāvējis Tērvetes 
novadu ar koka izstrādājumiem “Meža dienās” un 
“Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019”, Augstkalnē ir 
skatāmi vairāki Igora gatavotie vides objekti – koka 
soli. 
Novēlu visiem sapņot, domāt lielas domas un 
uzdrīkstēties! Priecīgus un baltus Ziemassvētkus!  

Tērvetes novada uzņēmējdarbības speciāliste
Madara Darguža



Domes sēdeDomes sēde

Dome informēDome informē

2019. gada 28. novembrī tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Sēdē piedalījās visi deputāti, izņemot Lindu Karloviču, 
kas atradās ārvalstīs.
Darba kārtībā bija iekļauti 24 jautājumi un 
izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums.

Tērvetes novada pašvaldības 
izpilddirektora 

Māra Berlanda ziņojums par 
pašvaldības darbu

 7. novembrī noslēdzās atklātais konkurss “Ūdensva
du atjaunošana sociālajam aprūpes centram “Tērvete””. 
Tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. SIA “AMAT
NIEKS” iesniedza piedāvājumu par 165 000 EUR, SIA 
«ĢL Konsultants» par 172 800 EUR, bet SIA “WOLTEC“ 
par 146 970,07 EUR. Notiek piedāvājumu izvērtēšana.

 Sakarā ar to, ka no Lauku atbalsta dienesta ir saņemts 
lēmums par  projekta iesnieguma apstiprināšanu ELFLA 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakš
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektam “Pālenu 
kapličas iekštelpu restaurācija”, noslēgts līgums par būv
uzraudzības darbu veikšanu ar SIA “BĒRZIŅA 
BŪVFIRMA” par līgumcenu 748 EUR, t. sk. PVN.

 7. novembrī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūtas”9, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  trīsistabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 71,9 m2 un nosacīto sākuma cenu 
3  800  EUR izsole, jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks.

 Izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamajam 
īpašumam “Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, 0,88 ha platībā ar izsolāmā objekta nosacīto 
sākuma cenu 4600 EUR bija pieteicies viens dalībnieks, 
kas pirms izsoles savu dalību atsauca. Šajā sakarā izsoles 
objektu par izsoles sākumcenu ir piedāvāts iegūt savā 
īpašumā pirmpirkuma tiesīgajai personai. 

 24. oktobrī noslēdzās sociālās aprūpes centra 
“Tērvete” cenu aptauja “Funkcionālo gultu, matraču un 
mehānisko ratiņkrēslu iegāde”. Cenu aptaujā piedalījās 
pieci pretendenti – UAB “Kasko Group”, SIA “MNS 
ELPA”, SIA “Golan Group”, UAB “Amedika” un SIA 
“Uniko”. Rezultātā, izvēloties piedāvājumus ar zemāko 
cenu, tika noslēgts piegādes – pirkuma līgums ar UAB 
“KASKO GROUP” par 10 elektroniski regulējamu 
funkcionālo gultu Economic II un 10 matraču izgulējumu 
profilaksei iegādi par kopējo cenu 5880 EUR, ieskaitot 
12% PVN.
Otrs piegādes pirkuma līgums noslēgts ar SIA “NMS 
ELPA” par 5 riteņkrēslu H011, Timago iegādi par kopējo 
summu 834,40 EUR, t. sk. PVN 12%.

 8. novembrī noslēdzās cenu aptauja par būv
uzraudzības veikšanu objektā “Autoceļa Te8 “Māl
zemnieki – Īkšķīši” 0,0000,766 km pārbūve”, Tērvetes 
pagastā, Tērvetes novadā. Cenu piedāvājumus iesniedza 
visi trīs uzaicinātie pretendenti. SIA “VERSTIS” 
iesniedza piedāvājumu par 2800 EUR, pašnodarbinātais 
Uldis Silinevičs par 2655 EUR, bet SIA “RS Būvnieks” 
piekrita sniegt pakalpojumu par 2930 EUR. Sekojoši tiks 

slēgts būvuzraudzības līgums ar lētākā piedāvājuma ie
snie dzēju Uldi Silineviču, sertifikāts Nr.501250. 

 Savukārt 1. novembrī noslēdzās cenu aptauja 
“Tērvetes novada kultūras nama zāles apskaņošanas 
sistēmas iegāde un uzstādīšana ēkā “Zelmeņi”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads”, saskaņā ar specifikāciju.
Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie pretendenti.  
SIA “AT Trade Music” iesūtīja piedāvājumu par 
3395,45  EUR, SIA “MŪZIKAS CENTRS AL” par 
3574,68  EUR, bet SIA “Naktsmaiņa Pro” par 
3434,59 EUR, bez PVN.
11. novembrī noslēgts līgums ar SIA “AT Trade Music” 
par apskaņošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu Tērvetes 
novada kultūras nama lielajā zālē. Līgumdarbi jāizpilda 
30 dienu laikā.

 8. novembrī tika izsūtīti 3 uzaicinājumi piedalīties 
cenu aptaujā “Aktieru telpas remonts ēkā “Zelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Līdz noteiktajam 
piedāvājumu iesniegšanas termiņam tika saņemti tikai 
divi piedāvājumi. SIA “Kurzemes amatnieks A” iesniedza 
piedāvājumu par 3995,42 EUR, bet SIA “Skorpions VS” 
par 3877,96 EUR, bez PVN. Sekojoši tika noslēgts līgums 
ar SIA “Skorpions VS” par darbu izpildi līdz 
29. novembrim.

 Turpinās būvdarbi objektos “Kroņauces stadiona 
pārbūve” un “Ugunsdzēsēju garāžas ēkas “Jaunzelmeņi” 
pārbūve”. Kroņauces stadionā pēc šķembu izlīdzinošās 
kārtas ieklāšanas skrejceliņiem un bruģēšanas darbu 
pabeigšanas iestāsies darbu tehnoloģiskā pauze un 
stadiona pārbūves pirmās kārtas atlikušie darbi tiks 
pabeigti pavasarī. Ugunsdzēsēju garāžas pārbūvi plānots 
pabeigt šajā gadā.

 Novembra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu 
un parādu piedziņas komisijai nav iesniegts neviens 
iesniegums.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 28 
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 
21.  februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes 
novada pašvaldības budžets 2019. gadam””.

Sēdē tika apstiprināti sekojoši Tērvetes novada 
domes saistošie noteikumi:
	y Nr. 16 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 

28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes 
novada simboliku””,  

	y Nr. 17 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 
21. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Specializēto 
tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrā
cijas nosacījumi Tērvetes novadā””,

	y Nr. 18 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 
15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīv
nieku uzturēšanas noteikumi””,  

	y Nr. 19 “Grozījums Tērvetes novada domes 
2016.  gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 
2016.–2026. gadā””,

	y Nr. 20 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 

29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lie
tošanas kārtība Tērvetes novadā””,

	y Nr. 21 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 
6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas 
izvietošanu Tērvetes novadā””,

	y Nr. 22 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 
31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decen
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā””, 

	y Nr. 23 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 
31. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 “Sabiedris
kās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu ro
taļu laukumos””,  

	y Nr. 24 Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 
28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā”, 

	y Nr. 25 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 
25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Tērvetes 
novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmanto
šanu””,   

	y Nr. 26 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 
21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par sa
dzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes nova
dā””,  

	y Nr. 27 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 
31. maija saistošajos noteikumos Nr. 15 “Sabiedris
kās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā””.

No Saistošo noteikumu PASKAIDROJUMA RAKSTA
Nepieciešamības pamatojums – Ņemot vērā, ka 

2020.  gada 1. janvārī stājas spēkā Administratīvās 
atbildības likums, kas paredz izmaiņas administratīvo 
sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas 
procesā, ir atbilstoši jānodrošina arī Tērvetes novada 
domes normatīvajos dokumentos regulējums ar 
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.  

Īss projekta satura izklāsts – Ar iepriekšminētajiem 
saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada 
domes normatīvie dokumenti, nodrošinot to atbilstību 
Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai 
skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus 
nepieciešamos grozījumus.
Naudas soda izteiksmes maiņa nozīmē – dokumentos 
iepriekšminētais naudas soda apmērs netiks turpmāk 
izteikts euro, bet gan naudas soda vienībās. Vienas naudas 
soda vienība atbilst 5 euro.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMU SLĒGŠANU

Dome pieņēma lēmumu – slēgt zemes nomas līgumu 
par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās 
zemes vienības “Strazdiņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, 2,0 ha platībā, nomu sākot ar 2020. gada 
01. janvāri, nosakot: zemes izmantošanas mērķi – lauk
saimnieciskā darbība, nomas līguma termiņu – 5  gadi, 
nomas maksu – 120 EUR/ ha gadā. 

Dome slēdza zemes nomas līgumu ar Tērvetes 
pagasta zemnieku saimniecību ‘Vīgriezes” par Tērvetes 
novada pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes 
vienības daļas “Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, 1,517 ha platībā, nomu sākot ar 2020. gada 
01.  janvāri, nosakot: zemes izmantošanas mērķi – 

lauksaimnieciskā darbība, nomas līguma termiņu – 
5 gadi, nomas maksu 130 EUR/ ha gadā. 

Tika slēgts vēl viens zemes nomas līgums par 
Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās 
zemes vienības daļas “Pakalniņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, 1,0 ha platībā, nomu sākot ar  
2020.  gada 01.  janvāri, nosakot: zemes izmantošanas 
mērķi – lauksaimnieciskā darbība, nomas līguma 
termiņu – 5 gadi un nomas maksu – 130 EUR/ ha gadā; 

Visiem nomniekiem noteikts papildus nomas 
maksai maksāt PVN un nekustamā īpašuma nodokli.
PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
Ar Domes sēdes lēmumiem tika apstiprināti:

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Kauliņi – pašvaldības”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultāti – atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Kauliņi – pašvaldības” pirmpirkuma tiesīgajai personai 
Dobeles rajona Ukru pagasta zemnieku saimniecībai 
“LIELSAUKAS” par cenu 17 700 EUR.

Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Podnieki”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, izsoles rezultāti – atsavināt Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Podnieki” 
pirmpirkuma tiesīgajai personai SIA “SILAINE” par cenu 
26 800 EUR.
PAR FINANSĒJUMU
	y Domes sēdē ar 2020. gada 1. janvāri tika apstiprināti 

SAC ”Tērvete” sniegto sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu izcenojumi: 
 Ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma 

uzturēšanās 1 klientam diennaktī – EUR 23,00.
 Īslaicīgā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma 

uzturēšanās 1 klientam diennaktī – EUR 24,00.
	y Dome ar lēmumu no Tērvetes novada pašvaldības 

2019. gada pamatbudžeta sporta sadaļā ieplānota
jiem finanšu līdzekļiem biedrībai Zemgales reģionā
lais handbola klubs”, piešķīra 750 EUR finansiālu at
balstu jauniešu handbola komandas “Dobele/ 
Tērvete” dalības maksas daļējai apmaksai Latvijas 
Handbola federācijas organizētajā čempionātā.

	y Deputāti vienbalsīgi noteica maksu par paraksta ap
liecināšanu Tērvetes novada bāriņtiesā un Tērvetes 
novada pašvaldības institūcijās saistībā ar parakstu 
vākšanu par likumprojektu, Satversmes grozījumu 
projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu 
par Saeimas atsaukšanu 0,25 EUR bez PVN.

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Divi lēmumi tika pieņemti par adrešu maiņu ēkām 

“Bukaišu skola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un 
adrešu piešķiršanu ēkas telpu grupām īpašumā “Bukaišu 
skola”.

Lēmums tika pieņemts par nekustamā īpašuma 
„Stārķēni” sadalīšanu, nosaukuma maiņu un zemes 
lietošanas mērķa piešķiršanu.   

Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

SVARĪGA UN PRECIZĒTA 
INFORMĀCIJA!

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.  Mājām, kurām ir vairāk par 5 dzīvokļiem, dzīvokļu īpašnieki 

vienojas par pilnvaroto personu, kas slēdz līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

2.  Mājām, kurām ir mazāk par 5 dzīvokļiem, katra dzīvokļa 
īpašnieks atsevišķi slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Informējam, ka Tērvetes novada administrastīvajā teritorijā at
kritumu apsaimniekotājs 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

Vēršam Jūsu uzmanību,
ka pa pastu nosūtītā

komunālā pakalpojuma 
rēķinā tiek iekļauta arī samaksa par 

pasta izdevumiem.
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS 

SAŅEMT RĒĶINUS 
ELEKTRONISKI!

Pieteikšanās erēķiniem, nosūtot epasta vēstuli 
komunālā pakalpojuma sniedzējam, norādot Jūsu 
vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi, kā arī mērķi – 
pieteikšanās erēķinam. Komunālā pakalpojuma 
epasta adreses norādītas rēķinos.  

Tērvetes novada dome

Joprojām informējam, 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. 

 
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.    

Tērvetes novada dome

AICINĀM IEVĒROT ŪDENS SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMU 
NOLASĪŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBU

Lūgums ievērot turpmāk norādītos termiņus!
• 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

Tērvetes novadā “Eco Baltia vide” rīkotajā akcijā 
nodotas 5,2 t elektrotehnikas

Tērvetes novadā no šā gada 12. līdz 19.  no
vembrim notika vides apsaimniekošanas uzņē
muma SIA “Eco Baltia vide” rīkotā elektroiekārtu 
šķirošanas akcija. Tās laikā novada iedzīvotāji 
sašķiroja un nodeva tālākai pārstrādei kopā 
5200 kg jeb 5,2 tonnas nolietotās un mājsaimnie
cībā vairs nevajadzīgās elektroiekārtas un sadzī
ves tehniku.

Šī bija šogad pirmā šāda veida šķirošanas akcija 
Tērvetes novadā. Tās laikā novadnieki varēja nodot 

tālākai pārstrādei gan lielo sadzīves tehniku, tostarp 
nokalpojušus televizorus, veļas mašīnas, 
ledusskapjus, kā arī mazo tehniku, piemēram, 
gludekļus, tosterus u.c. Akcijas rezultāti apliecina 
iedzīvotāju lielo interesi un gatavību iesaistīties 
vides sakopšanā, kur viens no būtiskiem aspektiem 
ir tieši pareiza atkritumu šķirošana. 

“Eco Baltia vide” atgādina, ka jebkura elek
troiekārta ir bīstamie atkritumi, tāpēc pret to 
utilizēšanu jāizturas īpaši atbildīgi. Elektroniku 
nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves at
kritumos vai atstāt pie konteineriem. Tāpat, lai 
novērstu tehnikas bīstamo detaļu nonākšanu vidē, 
tai nodošanas brīdī jābūt ar visām piederošajām 
sastāvdaļām. Bezatbildīgi izmesta tehnika var atstāt 
negatīvu ietekmi gan uz vidi, gan apdraudēt cilvēku 
veselību. 

“Eco Baltia vide” izsaka pateicību Tērvetes 
novada iedzīvotājiem par līdzdalību vides ilgtspējas 
veidošanā, kā arī aicina būt aktīviem un piedalīties 
šķirošanas akcijās arī turpmāk. 

Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī atkritumu 
šķirošanas iespējām pieejama www.ecobaltiavide.lv.  

Daiga Buča, 
SIA “Eco Baltia vide”  preses sekretāre

Cienījamais, klient!
Saistībā ar noteikto sadzīves atkritumu apsaim

niekošanas maksu, SIA “Eco Baltia vide” informē: 
 � saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu no 

2020. gada 1. janvāra celsies dabas resursu 
nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā no 43 euro/tn līdz 50 euro/tn. 

 � SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 
poligonā “Brakšķi” laika periodam no 2020. gada 
1. janvāra noteikusi 56,72 euro/tn, bez PVN. 

Saistībā ar minētajām izmaiņām, paaugstināsies 
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Tērvetes novadā, no 01.01.2020. tā būs 18,61 euro/
m3.

Lai samazinātu savas izmaksas par nešķiroto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām 
iedzīvotājus šķirot atkritumus un izmantot SIA “Eco 
Baltia vide” piedāvātās dažādu akciju veidā piedāvātās 
iespējas.

Pateicamies Jums par līdzšinējo sadarbību un ar 
prieku rūpēsimies par tās sekmīgu turpinājumu!  

Jūsu “Eco Baltia vide”



IzglītībaIzglītība

Baiba Kaņepe - 2019./2020. akad. gadā  
Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja

Pēc teju 400 pieteikumu izvērtēšanas 
noslēgusies Latvijas Universitātes (LU) fonda 
mecenātu stipendiātu atlase, un 2019./2020. 
akadēmiskajā gadā piešķirtas 94 stipendijas LU 
un citu Latvijas augstskolu studentiem. Piecas 
stipendijas saņem uzcītīgākie Medicīnas 
fakultātes (MF) studenti.

Pateicoties Amerikas latviešainženiervadības 
doktora, Latvijas Universitātes mecenāta Alfrēda 
Raistera (1921.–2012.) testamentārajam novēlē
jumam, 2016. gadā izveidota stipendija tādiem 
dabaszinātņu maģistra un doktora studentiem, 
kuriem ir skaidrs redzējums par savu turpmāko 
zinātnisko pētījumu virzienu. Svarīgs atbalsta 
saņemšanas nosacījums ir studenta gatavība pēc 
stipendijas saņemšanas palikt Latvijā tikpat ilgi, 
cik saņemts atbalsts, lai sniegtu labumu Latvijas 
sabiedrībai. Stipendiju 2019./2020. ak. gadā 
saņēmusi  Baiba Kaņepe  – LU MF 1. kursa 
maģistrante farmācijā.

Baiba Kaņepe. Foto no privātā arhīva.
Savukārt 2018./19. akadēmiskajā gadā Baiba 

bija ieguvusi “Olainfarm” stipendiju. 
Latvijas Universitātes fonda mājas lapa ļauj 

Baibu iepazīt nedaudz vairāk.
Viņa ir komunikabla, atvērta saziņai, atsaucīga 

un mērķtiecīga. Baibai vienmēr vajadzīgi jauni 
izaicinājumi, kas kalpo kā dzinulis uzzināt un 
izdarīt arvien vairāk. Bakalaura studiju laikā 
iemīlēja farmakoloģiju, tāpēc arī šobrīd darbojas 
LU MF Farmakoloģijas katedras laboratorijā pie 
neirodeģeneratīvo slimību izpētes. Baiba ārkārtīgi 
mīl dzīvniekus. Viņai ļoti interesē kinoloģija un 
dzīvnieku psiholoģija, nākotnē plāno pati iziet 
kinoloģijas kursus, lai labāk saprastos ar savu 

mīluli. Labprāt pavada brīvo laiku pie dabas, 
atpūšoties no saspringtās studiju vides un smeļoties 
enerģiju jauniem izaicinājumiem.

Iepazīsti Baibu!
Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie 

sasniegumi līdz šim?
Apkārtējie ir novērtējuši manas darba spējas 

un pieeju – es vienmēr cenšos izdarīt lietas, cik 
vien labi iespējams, lai gūtu gandarījumu no 
padarītā darba. Es analizēju un pielietoju loģiku 
mācību darbā. Man patīk ne tikai zināt faktus, bet 
izprast kāds ir slimību vai medikamentu darbības 
mehānisms, kādi procesi tieši norisinās organismā, 
kāpēc un kā rodas blakusparādības un 
mijiedarbības. Tāpēc zinātniskā darbība man 
liekas ļoti saistoša – nemitīgi jāuzdod jautājumi 
sev pašam un jāatrod veidi kā iegūt atbildi. 

Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?
Alcheimera slimība, šobrīd neārstējama 

neirodeģeneratīvā saslimšana, līdz šim ir bijusi 
manas zinātniskās izpētes objekts. Esmu līdzautore 
divām zinātniskajām tēzēm par to, kā metformīns, 
plaši izmantots antidiabēta medikaments, ietekmē 
Alcheimera slimības attīstību un uzrāda pozitīvu 
rezultātu slimības ārstēšanā. 

Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?
Es uzskatu, ka man ir veicies ar to, ka man 

bijusi iespēja gūt pieredzi zinātniskajā darbā jau 
bakalaura studiju laikā. Esmu apguvusi dažādas 
izpētes metodes, ko studiju programma neparedz. 
Uzskatu, ka man vēl ir daudz ko iemācīties, tādēļ 
esmu pateicīga, ka stipendija man sniedz iespēju 
veltīt brīvo laiku zinātnei un fokusēties uz studijām. 
Savu nākotni es vēlētos saistīt ar zinātni, tādēļ īpaši 
novērtēju to, ka jau studiju laikā varu gūt tik 
vērtīgu pieredzi! Stipendija man ir liels 
pagodinājums un milzu motivācija turpināt 
iesākto!

Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?
Manas dzīves mērķis ir aiz sevis atstāt ko 

paliekošu un nozīmīgu, veicinot sabiedrības 
veselības aprūpi. 

Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem 
pieteikties stipendijai?

Stipendija ir iespēja gūt motivāciju veikt 
studiju darbu ar maksimālu atdevi un justies 
novērtētam, iepazīt jaunus interesantus cilvēkus, 
kā arī objektīvi novērtēt sevi un mācēt prezentēt 
savus panākumus.    

Pēc Latvijas Universitātes 
fonda mājas lapas informāciju apkopoja 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību specialiste

Dalāmies labajā pieredzē
Katra pieredze ir bagātība, kas iedvesmo, 

paplašina redzesloku, kas ļauj saskatīt savas un citu 
labos darbus, mācīties no citiem un lepoties ar 
sevis padarīto.

Lai veiksmīgāk ieviestu pārmaiņas pirmsskolas 
izglītības programmās, pieredzē devās un pie sevis 
ciemiņus sagaidīja mūsu skolu pedagogi.

Oktobrī pie Annas Brigaderes pamatskolas 
pirmsskolas grupas “Sprīdītis” kolektīva ciemojās 
un pieredzi guva gan Kokneses novada, gan 
Mērsraga novada Izglītības pārvalžu darbinieki un 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Kopīgās sarunās un praktiskajās nodarbībās 
PIG “Sprīdītis” kolektīvs vārda īstākajā nozīmē 
varēja kolēģiem no citām pašvaldībām lepoties ar 
savu ļoti labo sagatavotības pakāpi, lai no š.  g. 
2.  septembra veiksmīgi strādātu pēc jaunās 
kompetenču pieejas pirmsskolas izglītībā. 

Vienlaikus tie bija veiksmes stāsti par kolektīva 
mērķtiecīgo un teicami vērtēto sadarbību ar 
mazuļu vecākiem, par pedagogu profesionālo 
pilnveidi, tas bija stāsts pat par karjeras izglītību 
jau pirmsskolā, kā arī par sadarbību ar pašvaldību.

Savukārt Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupas “Zvaniņi” pedagogi pieredzes 
apmaiņas vizītē devās uz pirmsskolas izglītības 
iestādi “Priedīte” Rīgā un pirmsskolas izglītības 
iestādi “Pūcīte” Ozolniekos. Kolektīvs atzina, ka 
pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti vērtīgs un 
nepieciešams, lai no kolēģiem citās pašvaldībās 
gūtu pieredzi viņu darbu plānošanā un mācību 
procesa plānošanā atbilstoši jaunajām vadlīnijām. 
Interesanti bija iepazīt katrā iestādē to plašo un 
daudzveidīgo materiālo bāzi, lai gan katrs 
bērnudārzs bija atšķirīgs, tieši tāpēc interesants un 
pievilcīgs.  

Jau ar nākamā mācību gada 1. septembri 
kompetenču pieeja ir jāuzsāk ieviest arī 1, 5. un 10. 
klasēs, tādēļ pēc pieredzes skolēnu brīvlaikā uz 
Bauskas sākumskolu devās Annas Brigaderes 
pamatskolas kolektīvs.

Viņi kolektīva izvēli pamatoja ar to, ka Bauskas 
sākumskola iepriekš ir piedalījusies pilotprojektā 
par kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa 
ieviešanu. Tā bija lietderīga pieredze, lai iepazītos, 
ar kādām problēmām viņi saskārušies un ko 

darījuši, lai sekmīgi varētu uzsākt jauno 
programmas ieviešanu. Vienlaikus viņi dalījās 
pieredzē, kā notiek sadarbība starp pedagogiem un  
kā tiek īstenota starppriekšmetu saikne. Ar interesi 
kolektīvs iepazina skolas telpas, sporta stadionu, 
guva idejas telpu iekārtojumam un stundu norises 
uzlabošanai.

18. oktobrī pieredzes apmaiņas vizītē Tērvetes 
novadā ciemojās Jaunpils novada pašvaldības 
darbinieki.

Dienas pirmajā pusē ciemiņus ar Tērvetes 
novadu iepazīstināja Attīstības nodaļas vadītāja 
Linda Mierlauka, tam sekoja sarunas ar pašvaldības 
speciālistiem. Pēc tam mūsu tūrisma informācijas 
centra vadītājas Ilonas Līdumas vadībā kolēģi 
iepazinās ar pašu izvēlētiem tūrisma objektiem un 
tikās ar biedrības “Tērvetes amatnieki un 
mājražotāji” vadītāju un biedrības pārstāvjiem.

Savukārt Tērvetes novada pašvaldības 
speciālisti pēc uzaicinājuma no Kuldīgas novada 
domes devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Kuldīgu.

Uzklausot prezentāciju par Kuldīgas novada 
pašvaldības darbu, attīstības plāniem, investīciju 
piesaistīšanu un izlietojumu, pašvaldības 
struktūru, darba organizāciju un sadarbību ar 
novada ļaudīm, guvām ieskatu Kuldīgas novada 
pašvaldības darba aktualitātēs. Diskutējām ar 
Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem, kas 
gana kuplā skaitā bija atnākuši uz tikšanos. 
Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros tika iepazīta 
Kuldīga kā populārs tūrisma galamērķis ar savu 
specifiku, vēsturisko “elpu” un pilsētas apskates 
objektu piedāvājumu, guvām informāciju par 
pašvaldības atbalstu privātpersonu, uzņēmēju un 
sabiedrisko organizāciju projektiem Kuldīgas 
vēsturiskā centra atjaunošanai. Apmeklējot Dienas 
centru senioriem, guvām ieskatu samariešu 
kustības organizācijā Kurzemē.

Katra pieredze ir vērtība, kas ikvienu 
darbinieku pilnveido, virza un motivē! Priecājamies 
par katru ciemiņu, arī par katru iespēju mācīties 
no citiem.    

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Ralfs - LLU Attīstības fonda stipendiāts
7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības 

fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 
13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti 
labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems 
stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir 

atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību.
“Stipendijas saņemšana ir svarīgs punkts ikvienam studentam, ko ierakstīt savā lietišķajā biogrāfijā 

jeb CV. Kāpēc par to jāstāsta citiem un jālielās? Jūs spējāt sasniegt tādus rezultātus, lai kāds, no malas jūsu 
paveikto vērtējot, jums sniegtu atbalstu. Reizēm atbalsts nav vajadzīgs nemaz tik liels, lai cilvēks spētu 
izdarīt daudz vairāk. Šis atbalsta finansējums jums palīdzēs būt labākiem studentiem un darbiniekiem. 
Iespējams, nākotnē paliksiet augstskolā un arī augstskolai palīdzēsiet kļūt labākai. Rainis reiz ir teicis: 
“Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams.” Mēs redzam jūsu attīstību nākotnē un ceram, 
ka nākotnē arī jūs varēsiet sniegt atbalstu kādam, kam tas nepieciešams,” uzrunājot un sveicot stipendiātus, 
teica LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Svinīgajā pasākumā stipendijas apliecības tika izsniegtas desmit stipendiju programmās, 
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta, 
jo tās mecenāti savulaik gribējuši palīdzēt Latvijas 
studentiem, kas vēlas dzīvē sasniegt savus mērķus 
un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju 
šoruden ieguva Tehniskās fakultātes 1. kursa 
students Ralfs Grickevičs no Tērvetes novada, 
kurš studē programmā “Lauksaimniecības 
inženierzinātne”. Vidusskolā sasniedzis augstus 
rezultātus fizikas, bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, 
palīdz vecākiem zemnieku saimniecībā un aktīvi 
nodarbojas ar sportu.

Par sevi Ralfs raksta: “Esmu neatlaidīgs un 
mērķtiecīgs jaunietis, kurš ir dzimis un audzis 
laukos  zemnieku ģimenē, tādēļ arī vēlos turpināt 

savu vecāku iesākto un sasniegto dzīves laikā. Smags darbs mani nebiedē, jo, neskatoties uz dažādām 
ķibelēm, turpinu darīt iesākto. Tas, iespējams, ir ieaudzināts man no sportošanas  jau 12 gadus trenējos 
un spēlēju handbolu un arī atrodu laiku tautas dejām.”

LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem 
un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts. Līdzekļus stipendiju 
programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem 
mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. 
Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibasfonds.   

Sadarbībā ar LLU materiālu apkopoja Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Novērtējām skolu direktorus
Šajā mācību gadā atbilstoši Ministru kabineta 

20.12.2016. noteikumiem Nr.831 «Kārtība, kādā 
akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus 
un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, 
vispārējās un profesionālās izglītības programmas 
un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības 
iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālo darbību» kā jebkurā 
pašvaldībā arī Tērvetes novadā pirmo reizi no   
tiek abu skolu direktoru profesionālās darbības 
novērtēšanas process, kas paredzēts ne retāk kā 
reizi divos gados. 

Skolu direktoriem tas ir ļoti nopietns un 
atbildīgs darbs, jo viņiem sevi vispirms jānovērtē 
pašiem, jāsaskata, kādu ieguldījumu viņi personīgi 
kā direktori, kā amatpersonas ir snieguši skolas 
darba attīstībā. Šis novērtējums tiek rakstīts “Es” 
personā, kas ir gana grūti.

Vērtējums veidojas no vairākiem kritērijiem – 
• pēdējo divu gadu laikā īstenoto mērķu un 

uzdevumu izpilde, 
• amata pienākumu izpilde atbilstoši amata 

aprakstam, 
• personīgi iegūtā izglītība, 
• profesionālā pieredze direktora amatā, 

• profesionālās un vispārīgās zināšanas un 
prasmes, 

• darbības izvērtēšana piecās kompetencēs, 
kuras direktors izvēlas no desmit piedāvātajām.
4. decembrī ar Tērvetes novada domes 

priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta komisija 
novērtēja Augstkalnes vidusskolas direktori Ievu 
Krūmiņu. 11. decembrī notika Annas Brigaderes 
pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa no
vērtēšana.

Abu direktoru darba vērtējums ir “Ļoti labi”, 
kas atbilst un liecina par augstu prasmju un iemaņu 
attīstības līmeni.

Neskatoties uz augsto vērtējumu, katram 
direktoram komisija norādīja, pie kā turpmākajos 
divos gados ir jāstrādā, kam jāpievērš lielāka 
uzmanība. Vienlaikus tika izvirzīti un saskaņoti 
skolas direktora darbības mērķi turpmākajiem 
diviem gadiem.

Vērtējumu kopsavilkumu pašvaldībai ar 
elektroniskās sistēmas palīdzību līdz 
20.  decembrim jāiesniedz Izglītības kvalitātes 
valsts dienestam.    

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Muzikāls sveiciens no mazuļiemMuzikāls sveiciens no mazuļiem



DažādiDažādi KULTŪRAS AFIŠA 
DECEMBRIM

13. decembrī pl.18.00
Augstkalnes vidusskolas zālē
KASPARA MARKŠEVICA KONCERTS
Ieeja- bez maksas

21. decembrī pl. 11.00
Tērvetes novada kultūras namā
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE pirmsskolas vecuma 
bērniem “Zem lielās rūķu mices”.
Ziemassvētku vecīša maisā dāvaniņas 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē 
izglītības iestādes.
Informācija vecākiem: fotografēšanās ar 
Ziemassvētku vecīti – pēc pasākuma.
Kursēs autobuss: 
Klūnas 10.00 – SAC 10.10 – Kroņauce 10.20 – 
“Elvi”10.25 – Tērvete 10.30.; 
Bukaiši 10.20 – Augstkalne 10.30

21. decembrī pl. 15.00
Tērvetes estrādē
ZIEMASSVĒTKI DANCO LABRENČA TIRGŪ 
Nāc tirgoties vai pērc, jo īstais laiks iegādāties 
dāvanu sev un draugiem.
Nāc baudīt garšīgus našķus un sasildīties rotaļās 
ejot vai dzerot karstu dzērienu (ja atnāksi ar savu 
krūzīti, Labrenča īpašais dzēriens par brīvu).
Izrotā mūsu īpašo Labrenča tirgus eglīti.
Pieskandini Labrenča tirgu ar dziesmu! Atrodi 
SAVU DZIESMU You Tube kanālā  
(meklē karaoke versiju) un dziedi! Katram 
lielajam un mazajam dziedātājam tiks 
pārsteiguma balva.

27. decembrī pl. 19.00
Tērvetes novada kultūras namā
IEVAS KERĒVICAS ZIEMASSVĒTKU 
KONCERTS
Pirms koncerta iespēja baudīt smaržīgu kafiju un 
Tērvetes īpašo Sniegpārslu zefīru (par maksu)
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – EUR 3 
(darbadienās no 8.00–16.00 Tērvetes novada k/n ), 
pasākuma dienā EUR 5.

28. decembrī pl. 12.00
Tērvetes novada kultūras namā 
KINOSEANSS “Jaungada taksometrs 2”
Pagājis gads un filmas “Jaungada taksometrs” 
varoņi skaita stundas līdz Jaunajam gadam. 
Filmas varoņu dzīvēs ir notikušas pārmaiņas. 
Andrejs (Lauris Reiniks) šo vakaru pavadītu kopā 
ar mīļoto Ilzi (Anete Krasovska), gaidot 
atbraucam viņas mammu, ja tikai Ilzei, gaidībās 
esot, visu laiku nerastos dažādas iegribas, kurām 
vajadzētu aizbraukt pakaļ.Un piedzīvojumi 
sākas….
Ieejas maksa- EUR 3.

30. decembrī 
Bukaišu tautas namā
pl. 20.00 KINOSEANSS “Jaungada taksometrs 2”. 
Ieejas maksa- EUR 2
pl. 22.00 VECGADA VAKARA BALLE 
KARNEVĀLS. Aicinām ierasties maskās. Būs 
iespēja saņemt pārsteiguma balvu, ja maskā būsi 
tērpies no matu galiņiem līdz papēžiem un nebūsi 
atpazīstams.
Par deju lustēm gādās grupa “Brekšupekši”.
Ieejas maksa- EUR 3

Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore

Paldies ikvienam šī izdevuma lasītājam, kas 
ieinteresēti ar izdevuma starpniecību ir 
sekojis līdzi 2019. gada aktualitātēm un 

notikumiem Tērvetes novadā!
Lai sirsnīgi un mīlestības pilni 

Ziemassvētki un 
veiksmi mums Jaunajā gadā! 

Sadarbībā ar Jelgavas tipogrāfiju 
atbildīgā par izdevumu – Inita Roze

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas nacionālā 

bibliotēka (LNB) turpina skaļās lasīšanas 
sacensības. Visā valstī 5. un 6. klašu skolēni 
konkursam varēja gatavoties gan savā skolā, gan 
bibliotēkā. Tērvetes novadā joprojām aktīvi 
sacensību atbalstītāji ir Annas Brigaderes pamat
skola un Tērvetes bibliotēka. Ir prieks, ka ar katru 
gadu pirmajā sacensību kārtā, kas tiek organizēta 
pašvaldības mērogā, piedalās arvien vairāk 
skolēnu.

27. novembrī skaļās lasīšanas sacensības 
norisinājās Annas Brigaderes pamatskolā, tā bija 
pirmā posma kārta, kurā piedalījās skolēni: Elīna 
Redisone, Beatrise Panova, Ance Lagzdiņa, Mārcis 
Kalniņš, Kristers Sprincis, Linards Štrauss, Anne 
Marī Hartika un Ingvards Kokorevičs. Kā jau 
sacensībās skolēnu lasījumu vērtēja četri žūrijas 
pārstāvji gan no Dobeles un Tērvetes bibliotēkas, 
gan pašvaldības un skolas. 

Pēc sacensību noteikumiem skolu un 
bibliotēku drīkst pārstāvēt tikai viens skolēns, 
tādēļ nenācās viegli no visiem dalībniekiem 
izraudzīties tikai divus. Pēc žūrijas vērtējuma 
tālāk uz reģionālo finālu Dobeles novada centrālo 
bibliotēku dosies Beatrise Panova un Ingvards 
Kokorevičs. 

Noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus, 
grāmatas ar skaistām grāmatzīmēm un pild
spalvām. Un visi kopā novēlēsim mūsu skolēniem 
nonākt līdz finālam Rīgā.    

Vēsma Upīte,
Tērvetes pagasta bibliotēkas vadītāja 

Ziemssvētku laikā ielūdz Rūķu saime
LVM dabas parka Tērvetē Rūķu saime aicina 

svinēt Gaismu!
Līdz šim nebijis pasākums Ziemassvētku laikā 

– Gaismas un rūķu pilsētas Čiekures svētkus! 
Trešdien, 25. decembrī, LVM dabas parkā 
Tērvetē krēslas stundās iedegsim gaismiņas rūķu 
pilsētā Čiekurē.

Rūķīšu mežā no plkst. 15.00 līdz 18.00 
iedegsies svētku ugunis. Rūķus sētas saime aicinās 
darboties un kopīgi iedegt gaismas apli, tādēļ gan 
liels, gan mazs aicināti ņemt līdzi savu sveci.

Rūķu pilsētā Čiekurē meža draugus pārsteigs 
līdz šim neredzēti dabas parka viesi! Būs iespēja 
satikt laimes Lācis un kopā ar to meklēt īpašās 
gaismas svētkus dāvanas Čiekures pilsētas 
krāsainajos namiņos.

Gaismu pielietā Čiekurē plkst. 17.00 visi meža 
draugi aicināti griezties rotaļdejās un baudīt 
ziemas iedvesmotas dziesmas.

Meklēsim kopā svētku gunis, lai visiem mums 
priecīga sirds un prāts, lai viegli soļi un mundrs 
gars, lai laipna valoda un labas domas! Tiekamies 
Ziemassvētku krēslas stundas vakara pasākumā 
LVM dabas parkā Tērvetē!    

Uz tikšanos! Rūķu saime

Mainās paaudzes, teātris paliek
Augstkalnē allaž ir spēlēts teātris. Augstkalnes 

ļaudis gaida un aktīvi apmeklē ikvienu vietējā 
teātra kolektīva izrādi. Mainās paaudzes, dažādās 
lomās iejūtas vecāki, vecvecāki, bērni un mazbērni. 
Mums patīk jautrība un humors.

Pašlaik mūsu teātra trupā darbojas 15 māksli
nieki. Ar jauniestudējumu pēc Baibas Jukņēvičas 
joku lugas “Pilsētnieki”, šajā gadā esam uzstājušies 
SAC “Tērvete”, Bukaišu tautas namā un divas 
izrādes nospēlētas Augstkalnes vidusskolā.

Šobrīd iestudējam jautru uzvedumu Jāņu 
dienai, un top vēl arī kāda lielāka izrāde.

Esmu pateicīga saviem radošajiem, darbī
gajiem, jautrajiem aktieriem, suflierei un skaņu 
operatoram.

Kopā svinam svētkus, mākam viens otru 
iepriecināt, atbalstām grūtos brīžos un domājam, 
kā ikdienu vērst krāsaināku.

Paldies skatītājiem un atbalstītājiem! Mums ir 
daudz ieceru, ideju un darbīgas fantāzijas.

Lai visiem jauka gada nogale! Mēs parūpēsi
mies par jaukiem brīžiem arī nākamgad!    

Ingrīda Samohvalova,
Augstkalnes amatierteātra režisore

LVM dabas parks Tērvetē sasniedz jaunas virsotnes
Parka idejas autors, mežkopis Miķelis 

Kļaviņš, kurš šobrīd uz dabas parku Tērvetē 
raugās no mākoņmaliņas, varētu justies 
gandarīts, ka viņa iekoptais mežs jau sešdesmit 
gadu garumā tiek lolots, sargāts, pilnveidots un 
apmeklētāju iecienīts. Pirms sešiem gadiem 
dabas parkā tika svinīgi sveikts gada 100 
tūkstošais apmeklētājs, nu sasniegta nākamā 
virsotne – novembra sākumā iekoptajā mežā 
sagaidīts 2019. gada 150 tūkstošais meža draugs.

Aktīvā vasaras sezona parkā noslēgusies, bet 
ziemas miegā neviens nesnauž – durvis ver 
daudzveidīgas tematiskās vides darbnīcas. No 
novembra līdz aprīlim pirmsskolas un sākumskolas 
bērnu grupas apvieno pastaigu ar meža gudrību 
apgūšanu un līdzdarbošanos. Kopā ar pasaku 
tēliem Mārtiņdienas piedzīvojums mežā, Latvijas 
dzimšanas dienas svinības, Ziemassvētku ieskan
dināšana LVM vides programmā “Izzini mežu” 
iegūst pavisam citu nokrāsu. Kamēr mazuļiem 
meža stāstus palīdz atklāt pasaku tēli, pamatskolēni 
ar parka vides izglītības speciālistēm Inesi 
Namnieci un Ievu Jagučansku dodas “lasīt” dabas 
vēstules vai  putenim pa pēdām, “saukt” gaismu vai 
pavasarī savām rokām uzmeistarot putnu būrīti. 

Priecājamies, ka Tērvetes novada skolas aktīvi 
izmanto iespēju doties izzinošās nodarbībās dabas 
parkā. Annas Brigaderes pamatskolēni devušies 
gan ziemas pārgājienā, gan iesaistījušies mini meža 
ekspedīcijā. Parka vides izglītības speciālistes 
vienmēr atsaucas aicinājumam viesoties novada 
izglītības iestādēs projektu nedēļā vai ar meža 
tēmu saistītā nodarbībā. Novada abas skolas 
iesaistījušās Dabas muzeja ornitologa, Latvijā 
zinošākā gulbju pētnieka Dmitrija Boiko 

nodarbībā, kā arī putnu būrīšu tīrīšanas darbos 
pavasarī. Gan Augstkalnes vidusskolas, gan Annas 
Brigaderes pamatskolas skolēni stādījuši mežu. 
Īpašs prieks Tērvetes sila saimei ir par skolēnu 
līdzdalību egļu astoņzobu mižgrauža skartās koku 
audzes atjaunošanā Meža mātes takā šopavasar. 
Diemžēl mizgrauža uzvaras gājiens šoruden 
turpinājās – arī līdzās Meža Ķēniņam egļu audze ir 
cietusi un to atjaunot nākamajā pavasarī lūgsim 
novada skolēnus. Prieks, ka bērnudārza “Sprīdītis” 
mazuļi bijuši īsteni meža draugi un pielikuši savu 
roku, lai parka takas būtu sakoptas. Paldies 
ikvienam pedagogam, kurš aicina skolēnus arvien 
vairāk laika pavadīt dabā, bet īpaši vēlamies 
akcentēt skolotāju Rudītes Dudes, Sigitas Kļaviņas 
un Sandras Geisleres iniciatīvu apgūt izglītības 
standartā iekļauto mācību vielu brīvā dabā. 

Darbs pie jaunu objektu un esošās parka 
teritorijas sakopšanas un uzturēšanas rit visu gadu. 
Šobrīd īpašu atdzimšanu un paplašināšanos 
piedzīvo viena no tematiskajām parka daļām – 
Rūķīšu mežs, kuru veido ciems un pilsēta Čiekure. 
Ar Koktēlniecības darbnīcas vīru gādību Rūķu 
ciemā tiek atjaunotas miniatūrās guļbaļķu mājiņas, 
savukārt pilsētā –  krāsainajām, tematiskajām ēkām, 
nojumēm un rotaļu istabām šogad pievienojušies 
divi jauni kvartāli – Pinēju un Dziednieku. Te var 
aplūkot jau 40 koka namiņus. Vēl tikai jāuzbūvē 
Rūķu pils un vecpilsēta, lai plašā Rūķu saime 
svinīgi var atklāt savu pilsētu.

Paldies visiem Tērvetes novada iedzīvotā
jiem, kuri savas domas, laiku un darbu velta pa
saku pasaulei Tērvetē!    

Lilita Kauste,
LVM parki un ezeri informācijas centra vadītāja

Notiks mežaudžu vecumstruktūras dažādošana
AS “Latvijas valsts meži”   vēlas informēt 

Tērvetes novada iedzīvotājus, ka dabas parkā 
“Tērvete” tiek plānoti ģenētisko resursu mežaudzes 
“Bēnes – Svirlaukas priede” apsaimniekošanas 
darbi, lai saglabātu parastās priedes (Pinus 
sylvestris L.) ģenētisko daudzveidību. 

Pasākuma ietvaros paredzēts veikt koku 
ciršanu un priežu čiekuru ievākšanu sēklu 
materiāla ieguvei. 

Auglīgo augšanas apstākļu dēļ teritorijā 
priedes dabiskā atjaunošanās nenotiek sekmīgi, 
mežaudzēs ieviešas lapu koki un ir apdraudēta 
priedes mežaudžu pastāvēšana ilgtermiņā. 
Atbilstoši dabas parka “Tērvete” ģenētisko resursu 
mežaudžu un ainavu apsaimniekošanas plānam 
tiks veikta priedes mežaudžu vecumstruktūras 
dažādošana. 

Šī gada decembrī plānots veikt atjaunošanas 
cirti un priežu čiekuru ievākšanu 229. kvartāla 3. 
nogabalā 1,7ha platībā. No ievākto čiekuru sēklām 

divu gadu laikā tiks izaudzēti stādi un veikta meža 
stādīšana, lai nodrošinātu meža atjaunošanu ar tajā 
pašā mežaudzē ievāktu ģenētisko materiālu. Pēc 
meža atjaunošanas paredzēti pasākumi jauno 
kociņu aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem un 
kopšanas cirtes mežaudžu vitalitātes uzlabošanai.

Pēc mežsaimniecisko darbu veikšanas tiks 
sakārtoti esošie celiņi, nodrošinot līdzšinējās 
pārvietošanās iespējas.   

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar 
Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītāju 
Jāni Zitānu, 

tel. 28387781

„Trīne” startē lauku amatierteātru festivālā un gatavojas 
sezonas pirmizrādei

Jelgavas novadā no 20. līdz 30. novembrim 
norisinājās tradicionālais lauku amatierteātru 
festivāls «Bīne 2019», kas šogad apvienots ar 
Jelgavas novada amatierteātru skati. Iedzīvotāji 
bija aicināti novērtēt septiņu pašmāju teātru un 
četru ciemiņu amatierteātru sniegumu. Izrādes 
vērtēja profesionāla žūrija, kurā piedalījās Valdis 
Lūriņš un Jānis Siliņš, lai pasniegtu balvu par 
labāko režiju, aktieru darbu un iepriekšējā reizē 
iedibināto nomināciju par labāko scenogrāfiju un 
kostīmiem. No amatierteātra „Trīne” Pateicību 
saņēma Anita Veilande nominācijā „Labākais 
aktiera sniegums”. 

Vienlaikus teātra kolektīvs gatavojas arī 
pirmizrādei, iestudējot G. Priedes lugu „Zilā”. Šī

izrāde ir iecerēta kā kamerizrāde, kas ierobežos 
skatītāju skaitu, tādēļ februāra sākumā notiks 
četras izrādes, lai pulcētu visus interesentus.

Oktobrī izrādes aktieri, režisore Dzintra 
Zimaiša un izrādes vadītāja Sandra Vēvere devās 
uz Lielvārdi, lai ciemotos pie G. Priedes viņa 
atdusas vietā un viņa mājā Daugavas krastā. Tās 
bija sirsnīgas sarunas par lugas autoru, tā bija 
brīnišķīga tikšanās ar viņa lugu labāko pazinēju 
Dzidru Bļodoni. Mēs guvām tās emocijas, kas 
palīdz saprast izrādes tēlu būtību un notikumus.

Jau šobrīd plānots, ka marta mēnesī izrāde tiks 
spēlēta arī Lielvārdē.

Uz tikšanos pirmizrādēs!   
Inita Roze, kolektīva dalībniece
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