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Augstkalne

Gadu mijas laiks
...Un atkal ir pagājis gads...
Šķiet, tas tik tikko sākās!
Laiks aizlidojis vēja spārniem,Nu visiem svētīgs miera brīdis,
Sveču gaismā sēžot draugu lokā,
Malkojot karstvīnu vai punšu
Un domājot par savu vēlmju piepildījumu,
Apciemojot radus un draugus tuvu un tālu,
Un, skat, klāt jau Jaunais gads!
Cerams, tas nesīs mums labu,
Un viss, ko ieceram, veiksies,
Ka veseli būsim vai kļūsim,
Un uz pasules valdīs miers!

Ziemassvētki – tas nozīmē –
rūpes un pārdomas,
ielūkošanos sevī un vēlmi atrast
laiku sev un saviem tuvajiem.
Tomass Bungerts, Birģermeistars
St.Goāra-Obervēzele

Svētku koncertā kopā ar Ievu Kerēvicu

Kādu sauleszaķi - nebēdnīgu
Aiz mākoņu spārniem pelēki drūmiem,
Uguni svecēs un pavardā,
Kur nogurums izkvēp kopā
ar dūmiem.
Kādu dziesmu, kas sen
nedzirdēta,
Bet dvēselei tuva;
Kādu vārdu, buču un glāstu,
Kas, mīļuma ieskauts,
Siltumu guva.
Pavisam piemirsu!
Kā tad bez tiem?
Pilnu galdu ar kūkām
Un pīrāgiem!!!
/Gita Āboliņa/

27. decembrī Tērvetes novada kultūras namā
zaigoja egle svēku rotā, galdā tik likta kafija un
gaisīgs Tērvetes novadā tapis zefīrs. Tāda noskaņa
sagaidīja ikvienu, kas ieradās uz Ziemassvētku
koncertu. Ievas Kerēvicas un Madara Kalniņa
koncertprogramma bija sapulcinājusi klausītājus
gan no Tērvetes novada, gan kaimiņu un pat
attālākiem novadiem.
Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Labrenču tirgus Ziemas saulgriežos
Tradīcija satikties vakara krēsliņā Labrenča
tirgū turpinās jau piekto gadu. Arī šogad tā ietvaros
notika mājražojumu tirdziņš, rotaļas, varēja baudīt
kārumus.

Tumšo dienu baltais klusums
Laukiem siltu sagšu klāj,
Sveču liesmās atspīd mēness,
Zvaigznes zemei mieru vēl...

Laimīgu un
panākumiem bagātu
Jauno Gadu visiem!

Lai ražīgs un brīnumiem bagāts
2020. gads!
Bukaišu pagasta pārvaldes kolektīvs

Šajā gadā darbojās arī Ziemassvētku vecīša
pasts, kurā vēstules ievietoja gan bērni, gan pie
augušie, tā atriežoties savā bērnībā. Neiztika arī
bez brīnumiem – apmeklētāji kopā ar Žurkulēnu,
Murmuli un Rūķu meiteni neviļus tika iesaistīti
teatrālā uzvedumā.

Kad satumsa, 12 komandas, apbruņojušās ar
kartēm un gaismas lukturīšiem devās pirmajā
Labrenča tirgus “Orientēšanās vakara krēsliņā”
sacensību trasē. Tā paveicama bija gan mazam, gan
lielam. Kamēr tika gaidīti pirmie finišētāji, tirgū
norisinājās dziesmotā karaoke.
Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”
un kultūras nama darbinieki pateicas pasākuma
apmeklētājiem par uzticību šim pasākumam jau
vairāku gadu garumā.
Vairāk par pasākumu foto galerijā
www.tervetesnovads.lv

Ziemassvētkus meklējām zem lielās rūķu mices
21. decembrī Tērvetes kultūras namā iezaigojās
Ziemassvētku egle, jo ciemos tika gaidīti
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pirmsskolas
mazuļi. “Jogitas pasākumi” tēli aicināja palūkotiess,
kas mīt zem lielās rūķu mices. Rotaļu un dziesmu
virpulim kopā ar pasaku tēliem ļāvās gan bērni,
gan viņu vecāki.
Un brīdis, kad ieradās omulīgais Ziemassvētku
vecītis, bija pilns ar gavilēm. Vecītis dāsni tukšoja
savu dāvanu maisu, pretī saņemot gan mazuļu
smaidus, gan kautrīgus acu skatienus.
Vairāk par pasākumu foto galerijā
www.tervetesnovads.lv

Kad deg svecītes katra vēl ko labu
katra izrāda savu gaismiņas dabu
kad deg svecītes domāju ko labu
katram izrādu savu gaismiņas dabu
/Uldis Auseklis/

Lai gaišuma pietiktu visam
2020. gadam! Veiksmi, laimi,
sirdssiltumu, mīlestību!
Annas Brigaderes PIG “Sprīdītis” kolektīvs
Kad skaistu, baltu ziemas sarmu
No kokiem nopurina vējš,
Lai Jaunais gads ar īstu laimi atnāk,
Un jaunus sapņus īstenībā vērš.

Lai Jaunais gads iemet sirdī
baltu zvaigžņu klēpi,
Kas sniedz brīnumainu spēku,
izturību darbā, siltumu un
laimi katrā mājā!
Tērvetes novada bāriņtiesas kolektīvs
Lai Jaunajā gadā darba dunas ritumā
atrodas vieta mierpilnas atpūtas un svētku
mirkļiem! Lai atrodas laiks sapņu
piepildīšanai un brīnumu radīšanai!
Tērvetes novada kultūras nama saime

Augstkalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Jeļena Belova

Lai zemei pāri klājas baltie sniegi
Un apsedz to, kas nepareizs un lieks.
Lai acīs atmirdz Zvaigznes gaisma liegā
Un dvēselē nāk Ziemassvētku prieks!

Laimīgu Jauno 2020. gadu!

Annas Brigaderes pamatskolas kolektīvs

Domes sēdes

2019. gada 16. decembrī tika sasaukta Tērvetes novada domes ārkārtas sēde
DARBA KĀRTĪBĀ iekļautie jautājumi:
1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un
apdzīvotu vietu likums”;
2. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 9, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli.

Par likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likums”

Saeima 1. lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un
2019. gada 7. novembrī ir izveidojusi Administratīvi
teritoriālās reformas komisiju, kura savā 2019. gada
25. novembra vēstulē Nr. 11.9/19-1-13/19 ir aicinājusi
visas pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes
lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” līdz 2019. gada
18. decembrim.
Saeima 2019. gada 21. martā, ņemot vērā nepie
ciešamību turpināt administratīvi teritoriālo reformu,
nolēmusi turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu
un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties
spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām paš
valdībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un
pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pa
kalpojumus par samērīgām izmaksām.
2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts,
ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma
sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu
un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas
vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un līdz 2019.
gada 1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas
lēmumā norādītajiem punktiem sagatavotu likumpro
jektu.
Tērvetes novada dome (turpmāk tekstā – Dome),
izvērtējot likumprojektu “Administratīvo teritoriju un

2019. gada 23. decembrī
tika sasaukta Tērvetes
novada domes ārkārtas
sēde
DARBA KĀRTĪBĀ iekļauts viens jautājums:

Par Tērvetes novada pašvaldības
investīciju plāna 2018.-2024. gadam
precizēšanu

Tērvetes novada dome bija izskatījusi iesniegto
lēmuma projektu „Par Tērvetes novada pašvaldības
investīciju plāna 2018.–2024. gadam precizēšanu”.
Investīciju plāna sadaļā Rīcības virziens (turpmāk –
RV) 2.2: “Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras
attīstība un publiskās ārtelpas labiekārtošana” tika
iekļauta aktivitāte:
 Pašvaldības ceļa Te 8 posma pārbūve, kā rezultātā
tiks pārbūvēts pašvaldības ceļa Te8 “Mālzemnieki Īkšķīši” posms 766 m garumā;
 Ielu apgaismojuma atjaunošana Augstkalnē, kā re
zultātā tiks atjaunots ielu apgaismojuma tīkls, stabi
un lampas Augstkalnē – gar valsts vietējo autoceļu
V-1056 līdz krustojumam ar Au 1 un gar pašvaldības
ceļu Au1 posmā gar gājēju celiņu.
Investīciju plāna sadaļā RV 2.3: „Sabiedrisko ēku un
mājokļu modernizācija” tiek precizēta sadaļa: „Paš
valdības dzīvojamā fonda atjaunošana” aktivitāte un
plānotās izmaksas.
Investīciju plāna sadaļā RV 3.1: “Tūrisma attīstība”
tiek precizētas plānotās izmaksas sekojošos investīciju
projektos:
 Gājēju/velo celiņš no dabas parka stāvlaukuma līdz
Tērvetes estrādei,
 Tērvetes vides tūrisma attīstības veicināšana: Tērve
tes pilsdrupu izpēte un konservācija.
Ar Domes sēdes lēmumu deputāti vienbalsīgi ap
stiprināja precizēto Tērvetes novada pašvaldības investī
ciju plānu 2018.–2024. gadam.

Tērvetes novada
DZIMTSARAKSTU ziņas
2019. gadā
 pasaulē nākuši 36 “Mazie Tērvetnieki”,
 gada laikā noslēgtas 16 laulības,
 Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 54 miršanas
gadījumi.
Inese Meija,
Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītāja

Vēršam Jūsu uzmanību,
ka pa pastu nosūtītā
komunālā pakalpojuma
rēķinā tiek iekļauta arī samaksa par
pasta izdevumiem.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAŅEMT
RĒĶINUS ELEKTRONISKI!

Pieteikšanās e-rēķiniem, nosūtot e-pasta vēstuli
komunālā pakalpojuma sniedzējam, norādot Jūsu
vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi, kā arī mērķi
– pieteikšanās e-rēķinam. Komunālā pakalpojuma
e-pasta adreses norādītas rēķinos.
Tērvetes novada dome

apdzīvotu vietu likums” (turpmāk tekstā – ATL),
konstatē un secina, ka:
1. Izstrādājot ATL jāņem vērā Tērvetes novada
iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo
reformu.
Iedzīvotāju sapulcēs uzdotajā jautājumā, Vai Jūs esat
par Tērvetes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju “par” nobalsoja 93% no iedzīvo
tājiem, kas labprāt gribētu dzīvot Tērvetes novadā. Ap
taujā par pievienošanos kādam no lielajiem novadiem
30% no dalībniekiem piekrita esošajam VARAM sadalī
jumam par pievienošanos Dobeles novadam, bet ap 60%
sapulču dalībnieku izteica viedokli, ka labprāt būtu daļa
no esošā Jelgavas novada.
No minētā ir redzams Tērvetes novada pašvaldības
iedzīvotāju kopumā negatīvais viedoklis pret gaidāmo
reformu.
No ATL un tiesību aktu pavadošajiem dokumentiem
nav redzams, ka, izstrādājot likumprojektu, būtu iz
vērtētas pašvaldību iedzīvotāju intereses.
2. Par ATL ietekmi uz Tērvetes novada pašvaldības
teritorijas attīstību.
Dome uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā
visbūtiskāk ir ievērot vietējo iedzīvotāju intereses, jo re
forma būtiski ietekmēs dažādas iedzīvotāju dzīves orga
nizācijas jomas (tai skaitā veselība, izglītība, mobilitāte,
zemes resursu pārvaldība u.c.). Nosakot Tērvetes novada
pievienošanu Dobeles novadam, kurā ir citas galvenās
prioritātes un vajadzības, pastāv ievērojams risks, ka tiks
kavēta Tērvetes novada kā pierobežas teritorijas turpmā
kā izaugsme, jo tiks mainīti pašreizējās Tērvetes novada
teritorijas attīstības un investīciju plānā noteiktie priori
tārie mērķi, noteiktu finansējuma summu novirzot citas
teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, it sevišķi novirzot
finanšu līdzekļus Dobeles, kā novada centra attīstībai.
Dome atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības vie
dokli, ka ir jāturpina darbu pie administratīvi teritoriālās

reformas, sākot ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu,
tai skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju un
finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo pašvaldību
sadarbību apriņķa mērogā.
3. Par ATL 6. pantu.
Domes ieskatā ATL 6. pantā noteiktie novadu izvei
došanas kritēriji būtu precizējami, izslēdzot deklaratīvus
kritērijus, kā, piemēram, “ir pietiekams skolēnu skaits
vismaz vienai perspektīvai vidusskolai”. Dome vēlas no
rādīt, ka to, vai izglītības iestāde ir perspektīva, nosaka ne
tikai skolēnu skaits izglītības iestādē, bet arī īstenojamās
izglītības kvalitāte, kā arī izglītības iestādes materiālteh
niskā bāze.
Dome uzskata, ka, nosakot novadu izveidošanas
kritēriju, būtu ievērojama konsekvence, proti, ja Pierīgas
novados ir noteikts minimālais iedzīvotāju skaits, tad
tādi paši nosacījumi būtu attiecināmi arī uz citiem
novadiem.
4. Par ATL pārejas noteikumu 21. punktu.
Domes ieskatā ATL pārejas noteikumu 21.punkta
piemērošana apdraud:
1) pašvaldības budžeta pieņemšanu (pašvaldība
nevar plānot savus ieņēmumus);
2) būtiski ietekmē pašvaldības darbību iedzīvotāju
interesēs, jo tiek
ierobežotas Domes iespējas pieņemt lēmumus;
3) apdraud uzsākto investīciju projektu turpināšanu
un ieviešanu;
4) veidojas situācija, ka lēmumus attiecībā uz vienas
pašvaldības darbību (teritoriju) pieņems citas pašvaldības
domes priekšsēdētājs, neskatoties uz to, ka pēdējais šajā
teritorijā nemaz nav ievēlēts un nepārstāv attiecīgās
teritorijas iedzīvotāju intereses, bet gan citas teritorijas
iedzīvotāju intereses.

Sēdē pieņemtais lēmums par ATL:

1.

Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju

2.

un apdzīvotu vietu likums” esošajā redakcijā;
Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas
komisiju turpināt darbu pie administratīvi teritoriā
lās reformas, sākot ar apriņķa mēroga valsts un
pašvaldību funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu
valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu apriņķiem,
kā arī vietējo pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā.

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas”- 9,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli
Dome nolēma:
1.
2.

3.

Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Atpū
tas” – 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pirmo
izsoli;
Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli
Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam nekusta
majam īpašumam „Atpūtas” – 9, Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa
71,9 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un attiecīga zemes gabala;
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” – 9, Tēr
vetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles noteikumus, nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu
3100,00 EUR apmērā.

Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada
pašvaldības administrācijas ēkā, „Zelmeņi”, Zelmeņi,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada
23. janvārī plkst. 1100.
Izsoles noteikumi skatāmi www.tervetesnovads.lv
sadaļās Domes sēdes vai Izsoles
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Tērvetes
novada pašvaldības domē darba laikā līdz 2020. gada
22. janvārim plkst. 16.00.

2019. gada 30. decembrī notika Tērvetes novada domes kārtējā sēde
DARBA KĀRTĪBĀ tika iekļauts izpilddirektora Māra
Berlanda ziņojums un 26 lemjamie jautājumi.
Domes sēdi vadīja tās priekšsēdētāja Dace Reinika,
protokolēja lietvede Santa Hibšmane, sēdē piedalījās visi
deputāti.

Tērvetes novada domes izpilddirektora
Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu

Izvērtējot trīs pretendentu iesniegtos piedāvājumus
atklātam iepirkumu konkursam “Ūdensvadu atjaunošana
sociālajam aprūpes centram “Tērvete”” (SIA
“AMATNIEKS” piedāvājuma cena 165 000 EUR; SIA
“ĢL Konsultants” 172 800 EUR, bet SIA “WOLTEC”
cena 146 970,07 EUR), iepirkumu komisija konstatēja, ka
visi piedāvājumi ir atbilstoši konkursa nolikuma prasī
bām, tādēļ ir nosūtīts parakstīšanai iepirkuma līgums
pretendentam ar zemāko piedāvāto iepirkuma cenu –
SIA “WOLTEC”. Līgums paredz darbu izpildi 5 mēnešu
laikā, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, sākot no
dienas, kad tiek parakstīts akts par būvlaukuma nodo
šanu būvuzņēmējam.
12. decembrī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes
novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles “Tīsiņi”,
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no
vienas zemes vienības 1,41 ha platībā ar nosacīto sākuma
cenu 11 100 EUR un “Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, sastāvošs no vienas zemes vienības 3,05 ha
platībā ar nosacīto sākuma cenu 21 300 EUR, jo izsolei
nebija pieteicies neviens dalībnieks.
Izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam “Augļu dārzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību

3,62 ha bija pieteicies viens dalībnieks, kurš šo īpašumu
nosolīja par vienu izsoles soli virs sākotnēji nosacītās
sākuma cenas – par 24 100 EUR.
Arī izsolei Tērvetes novada pašvaldības nekustamam
īpašumam “Upītes-1”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību 1,58 ha bija
pieteicies viens dalībnieks, un īpašums tika nosolīts par
vienu izsoles soli virs sākotnēji nosacītās sākuma cenas
12 700 EUR.
27. decembrī pabeigta koka kāpņu izbūve Tērvetes
pilskalnā. Darbus veica SIA “Lielķēniņš”. Projekta iecere
un atļauja tika saskaņota ar Nacionālo kultūras mantoju
ma pārvaldi.
Decembra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu
un parādu piedziņas komisijai tika iesniegti divi iesnie
gumi ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā.
Viena persona tika uzņemta dzīvokļu rindā. Otrai perso
nai, vienojoties ar ēkas īpašnieku, piedāvāta dzīvojamā
platība privātmājā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma
projektu par “Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu
saraksta apstiprināšanu” ar 2020. gada 1. janvāri un pa
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, kā arī ievērojot
2019. gada 19. decembra Finanšu komitejas lēmumu,
vienbalsīgi apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības ies
tāžu amatu saraksta.
Sēdē tika apstiprināti noteikumi “Tērvetes novada
pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi”
PAR IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI PIEŠĶIRTO
VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻU SADALĪJUMU
Saskaņā ar LR MK 2019. gada 10. decembra

noteikumu Nr. 614 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai”, kas stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri,
piešķirtais valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam iz
glītojamam, kurš klātienē pašvaldību izglītības iestādēs
apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē,
ēdināšanai ir 0,71 euro dienā.
Domes lēmums – ēdināšanai piešķirtos valsts budže
ta līdzekļus (0,71 euro dienā vienam izglītojamajam)
atbilstoši izglītojamo skaitam sadalīt starp Augstkalnes
vidusskolu un Annas Brigaderes pamatskolu, novirzot
tos pusdienu pagatavošanai nepieciešamo pārtikas pro
duktu iegādes izmaksu segšanai.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Trīs Domes lēmumi pieņemti par zemes nomas
līguma pagarināšanu, par zemes nomas līguma no
slēgšanu un vienā gadījumā par zemes iznomāšanu.
Pieņemti lēmumi par Tērvetes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu: īpašums
“Vanagi”, Augstkalnes pagastā, īpašums “Oši”, Bukaišu
pagastā, īpašums “Strikaišu mežs”, Bukaišu pagastā,
īpašums “Mizēnu mežs”, Bukaišu pagastā, īpašums
“Dzīslu mežs”, Tērvetes pagastā, īpašums “Breimaņu
birzs”, Tērvetes pagastā,
Pieņemti lēmumi par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu:
“Spīdolas” – 3, Augstkalnes pagastā, “Atpūtas” – 5,
“Atpūtas” – 11, “Atpūtas” – 17 , Tērvetes pagastā,
“Labrenči” – 4 , “Labrenči” – 50, Tērvetes pagastā,
“Sanatorija 8” – 11, Tērvetes pagastā,
Vienbalsīgi pieņēma lēmumus par nekustamā īpašu
ma „Avenes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli, par ne
kustamā īpašuma „Tīsiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes
novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro
izsoli.

2020. gada 7. janvārī tika sasaukta Tērvetes novada domes ārkārtas sēde
Sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika,
protokolēja – lietvede Santa Hibšmane. Domes sēdē
piedalījās visi deputāti.

DARBA KĀRTĪBĀ tika iekļauti 5 jautājumi.
PAR TĒRVETES NOVADA BĀRIŅTIESAS PRIEKŠ
SĒDĒTĀJA VIETNIEKA IEVĒLĒŠANU
Ar 2020.gada 21.janvāri izbeidzas Tērvetes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš, kas
noteikts ar Bāriņtiesu likumu.
Tērvetes novada dome bija saņēmusi Tērvetes nova
da bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Gunitas Egles Svaijas iesniegumu ar tajā norādīto vēlmi turpināt darbu
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā, arī Tērvetes
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Benita Opmane
ir ierosinājusi – rekomendējusi Gunitas Egles - Svaijas
ievēlēšanu Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā
uz pieciem gadiem.
Ievērojot un pamatojoties uz iepriekš norādīto, Tēr
vetes novada dome nolēma ievēlēt Gunitu Egli – Svaiju
par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci,
nosakot pilnvaru termiņu no 2020. gada 22. janvāra līdz
2025. gada 21. janvārim.
PAR ĒDINĀŠANAS IZMAKSU APSTIPRINĀŠANU
Tērvetes novada dome, izskatot lēmuma projektu
par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu novada izglītības
iestādēs, pamatojoties uz 2013. gada 19. decembra Tērve
tes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32
“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” un
likumu „Par pašvaldībām”, nolēma:
1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs

pārtikas produktu iegādes vidējās izmaksas ēdināša
nas pakalpojuma sniegšanai dienā:
1.1. 0,75 EUR par vienu pusdienu porciju obligātās
izglītības vecuma sasniegušo izglītojamo ēdināšanai;
1.2. 0,70 EUR par vienu pusdienu porciju izglītojamo
ēdināšanai, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības
vecumu;
1.3. 0,35 EUR par vienu launaga porciju visu
izglītojamo ēdināšanai;
1.4. 0,35 EUR par vienu brokastu porciju visu
izglītojamo ēdināšanai.
2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs
(izņemot pirmsskolas grupu audzēkņiem līdz
obligātās izglītības vecuma sasniegšanai) maksu par
faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem
šādā apmērā:
2.1. Augstkalnes vidusskolā 1,60 EUR pusdienu
porcija;
2.2. Annas Brigaderes pamatskolā 1, 90 EUR
pusdienu porcija;
2.3. Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupā “Sprīdītis” 1,30 EUR pusdienu
porcija;
2.4. Augstkalnes vidusskolā un Annas Brigaderes
pamatskolā 0,35 EUR launaga porcija (tikai
audzēkņiem);
2.5. Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupā “Sprīdītis” 0,35 EUR brokastu
porcija (tikai audzēkņiem).
3. Apstiprināt Tērvetes novada izglītības iestāžu
pirmsskolas grupu audzēkņiem līdz obligātās

izglītības vecuma sasniegšanai ēdināšanas maksu
par faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem
šādā apmērā:
3.1. Mainīgā maksa:
3.1.1. 0,70 EUR pusdienas (pārtikas produktu
izmaksas);
3.1.2. 0,35 EUR launags (pārtikas produktu
izmaksas);
3.1.3. 0,35 EUR brokastis (pārtikas produktu
izmaksas);
3.2. Pastāvīgā maksa 11,00 EUR mēnesī, kas saistās
ar pakalpojuma sniegšanu ēdiena pagatavošanai
neatkarīgi no pirmsskolas grupas apmeklēto dienu
skaita.
4. Noteikt, ka izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītī
bas programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta
ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā
arī izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri
apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu no
10.-12.klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītī
bas iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta
ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir
tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu
1,60 EUR par pusdienu porciju.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar
2020. gada 8. janvāri.
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Svētku laiks

Paldies par iejūtību, sirds siltumu
un mīļu vārdu!

Ziemassvētku laiks daudziem ik uz soļa prot
uzburt svētku sajūtu un raisīt pozitīvas emocijas.
Šādā noskaņojumā SAC “Tērvete” tika aizvadīts
decembra mēnesis. Tie bija svētki senioriem no
rotājumiem stāvu koridoros un pagalmā līdz
daudzskaitliskajiem labdarības un paša aprūpes
centra organizētajiem pasākumiem, kuri vecajiem
ļaudīm sākās ar iestādes darbinieku rūpēm,
iejūtību, sirds siltumu un mīļu vārdu. Šādas rūpes
netiek izrādītas tikai svētku reizēs, tās centra
darbiniekiem ir ikdiena, ko gada nogalē novērtēja
paši seniori.
Tieši tādēļ 13. decembrī Tērvetes novada
domes priekšsēdētāja Dace Reinika devās uz
sociālās aprūpes centru, lai pasniegtu Tērvetes
novada domes PATEICĪBAS vairākiem SAC
“Tērvete” darbiniekiem:
 Pateicības par atbildīgu, rūpīgu un iejūtīgu
darbu Sociālās aprūpes centrā “Tērvete”
klientu aprūpē tika pasniegtas: Anitai
Šmitmanei, Olgai Balodei, Ilzei Rasmanei,
Sandrai Notrumai, Vilijai Laganovskai,
Inesei Laurinaitei, Evija Diemantai, Lindai
Čekanovskai.
 Pateicība par atsaucību un aktīvu līdzdalību

SAC “Tērvete” kopīgo mērķu sasniegšanā tika
pasniegta Zigmāram Zalcmanim un Ilonai
Hohlovai.
 Tērvetes novada domes PATEICĪBA tika
pasniegta arī centra direktorei Signei
Vinterei par profesionāla un radoša darba
ieguldījumu sociālās aprūpes centra
“Tērvete” attīstībā, nodrošinot kvalitatīva
pakalpojuma pieejamību klientiem.

No sirds lepojamies ar Sociālās aprūpes centra
“Tērvetes” darbiniekiem, ar viņu profesionālo
darbu un patiesi priecājamies, ka to novērtē gan
centra iemītnieki, gan viņu piederīgie cilvēki!
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

SAC “Tērvete” decembra “svētku maratons”
Decembris… Šis ir gada vispiesātinātākais
mēnesis, kad SAC “Tērvete” viesojās daudz ciemiņi
un iepriecina seniorus ar dāvanām, koncertiem un
dažādām aktivitātēm. Svētki sākās jau 5. decembrī,
kad tika iedegta iestādes pagalmā lielā svētku egle.

Šogad iekšpagalmu grezno košām lampiņām
rotāta arka, un visā teritorijā ļaudis priecē egļu
zaru rūķīši.

17. decembrī seniorus ar skaistu koncertu un
dažādām dāvaniņām iepriecināja Jelgavas 4.
sākumskolas bērni, kuras sildīs sirsniņas vēl ilgu
laiku.

Dome informē
16. janvārī sāksies parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem
likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām” notiks no 2020. gada
16. janvāra līdz 14. februārim.
Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas
deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits
apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto
likumu publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu
ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti,
noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā
24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz
atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24
mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu
pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā
deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek
un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas
pagaidu administrācija.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu
tautas nobalsošanai varēs klātienē, jebkurā
parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.
Tērvetes novada pašvaldībā parakstīties būs
iespēja Tērvetes pagasta pārvaldē, adresē:
“Sprīdītis”, Kroņaucē, Tērvetes pagastā.
Parakstu vākšanas darba laiki:
 pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
pl. 15.00 līdz pl. 19.00;

ATKĀRTOTA INFORMĀCIJA
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 re
sursu nodoklis par sadzīves atkritumu ap
glabāšanu poligonā no 43 euro/tn līdz
50 euro/tn.
• SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sa
dzīves atkritumu apglabāšanas pakalpoju
ma tarifu poligonā “Brakšķi” laika perio
dam 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 2020. gada 1. janvāra tā būs
18,61 euro/m3.
Lai samazinātu savas izmaksas par ne
šķiroto 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”

 trešdienās, piektdienās, sestdienās,
svētdienās no pl. 9.00 līdz pl. 13.00.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, būs
iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā
atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju
atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas
dienā, 14. februārī.
Piedalīties parakstu vākšanā varēs Latvijas
pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu
vākšanā, derēs gan Latvijas pilsoņa pase, gan
Latvijas pilsoņa apliecība.
Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos
saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas
rezultātu paziņos Valsts prezidentam un publicēs
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas
ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena
desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 868
vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina
tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā
vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc
izsludināšanas. Tāpat apturētie likumi tiks
publicēti un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā
tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk
nekā viena desmitā daļa vēlētāju.
Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.cvk.lv.
Informāciju sagatavoja Tērvetes novada
pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Dace Vācere

Cien. Nekustamo īpašumu
īpašnieki un valdītāji!
Vēršam Jūsu uzmanību, ka līdz 2020. gada
31. decembrim Tērvetes novada pašvaldībā ir
iesniedzami decentralizētās kanalizācijas
sistēmas pirmreizējais reģistrācijas aplie
cinājums.
Šādu prasību nosaka 2018. gada 31. maijā
apstiprinātie Tērvetes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto kanali
zācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”.
Noteikumi attiecināmi uz ciema teritorijās
esošajām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām.
Apliecinājuma
veidlapas
pieejamas
iepriekšminēto saistošo noteikumu pielikumā,
www.tervetesnovads.lv sadaļā dokumenti, kā
arī pagastu pārvaldēs vai Tērvetes novada
domē pie sekretāres.
Māris Berlands,
Tērvetes novada domes izpilddirektors

10. decembrī iestādē viesojās Augstkalnes
vidusskolas dejotāji un Vilces pamatskolas
folkloras kopa ,,Rukūzīte,,.
12. decembrī mūs iepriecināja mūziķis Atis
Zviedris. Kā jau katru gadu mākslinieka uzstāšanos
un senioriem cienastu apmaksāja mūsu draugi SIA
PHD Latvia un MAXIMA. Darbinieku ziņā bija
par ziedoto finansējumu sarūpēt un saklāt viesību
galdus.

19. decembrī notika iestādes Ziemassvētku
svinēšanas pasākumu. Seniorus sveica gan nodaļu,
gan administrācijas darbinieki. Bija sarūpēts cien
asts un burvīga svētku kūka. Katrs saņēma arī
dāvaniņu ar gardām konfektēm.

Savukārt, 20. decembrī iestādes iemītniekus, ar
burvīgu koncertu, pārsteidza Kaspars Antess.
Kaspars izpildīja gan sen zināmās, gan savas
jaunākās dziesmas, kuras dzirdējām pirmo reizi.
Koncerta noslēgumā pārsteidza seniorus ar lielu
saldumu kasti.

12. decembrī mūs iepriecināja mūziķis Atis
Zviedris. Kā jau katru gadu mākslinieka uzstāšanos
un senioriem cienastu apmaksāja mūsu draugi SIA
PHD Latvia un MAXIMA. Darbinieku ziņā bija
par ziedoto finansējumu sarūpēt un saklāt viesību
galdus.

Par Ziemassvētku muzikālo noskaņu rūpējās
vokālais ansamblis “Krastu balsis” un ansambļa
vadītājs un komponists Dāvis Beitlers.

23. decembrī, “pasākumu maratonu” noslēdz
ārkārtīgi skaists ansambļa “Vīzija” koncerts.
Šie bija tikai lielākie pasākumi. PALDIES
māksliniekiem, draugiem, skolotājiem, bērniem,
bērnu vecākiem, ziedotājiem un visiem, visiem,
visiem, kuri bijāt ciemos, sūtījāt mūsu kuplajai
saimei savus sveicienus, pārsteigumus un dāvājāt
mums ārkārtīgi daudz mīlestības un sirds siltuma.
Mēs pārliecinoši varam teikt, ka sagaidījām savu
ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMU! Lai visiem
LAIMĪGS, VAIKSMĪGS un VESELĪGS JAUNAIS
2020. GADS!
Ar mīlestību, SAC “Tērvete” kolektīvs

…gaismu var redzēt,
gaismu var arī just- ar visām maņām,
ar kāju pēdām, ar pakausi, ar lūpu
savilkšanos smaidā,
ar gaidām, jā tieši ar gaidām….
gaisma sāk aust jau brīdi pirms uzaušanas…
gaismu var neredzēt,
gaismu var just, tāpat kā mīlestību…
(M. Laukmane)

Labiem nodomiem un darbiem
bagātu jauno 2020. gadu vēl
Tērvetes novada Sociālā dienesta darbinieki
To, ko vecais gads ir devis.
Tagad zināms visiem mums,
Bet, ko Jaunais gads ir lēmis,
Tas vēl paliek noslēpums.
Lai Jaunais gads nes jaunas dienas,
Lai saltas, tumšas nav nevienas!
Lai spēka daudz, lai viss, ko dara, sokas,
Lai nepagurst ne sirds ne rokas!

Mīļi sveicieni visiem novada
iedzīvotājiem Jaunajā
2020. gadā.
Mans vēlējums – Lai tie, kas
vēl nelasa grāmatas, kļūtu par
čakliem grāmatu lasītājiem!
Bites bibliotēkas vadītāja
Emircijana Nikolajeva

Žurkas gadā visiem
sportistiem novēlu
veselību, treneriem gudrību, komandām sponsorus, faniem uzvaras.
Visiem kopā - veiksmīgu
jauno 2020. gadu!

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.
/K. Apškrūma/

Lai Jaunais gads nes laimi,
prieku, veselību un cerību
piepildīšanos!
Saviem lieliem un maziem lasītājiem, kā arī
ikvienam no Jums vēl
Tērvetes bibliotēkas vadītāja Vēsma Upīte

Kā gribās mazliet no tā visa,
kas kādreiz bērnībā bij’dziļas kupenas, iemītas takas
un mežu, kas sniegpārslās viz.
Starp snigušiem zariem pasaka atplaukst,
sirds gaidu pilna un satraukums liels,
ugunskurs iedegts un eglīte laistās,
divpadsmit mēneši Jaungadu svin.
Kā gribās mazliet no tā visa,
kas kādreiz bērnībā bij’uzburt no jauna, lai sapņi dedz zvaigznes
un dvēselē katrā kā ceļvedes ir.

LAIMĪGU JAUNO GADU!
Priecāsimies par katru mirkli,
jo mirkļi ātri zūd un ticēsim
brīnumiem, jo brīnumi notika,
notiek un notiks arvien…..!
SAC “Tērvete” saime

Lai Jaunais 2020. gads bagāts priecīgiem notikumiem!
Lai izdodas viss iecerētais, ilgotais un sapņotais!

Sporta nodaļas vadītāja
Linda Karloviča

KULTŪRAS AFIŠA
25. janvārī pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Avots” un deju
draugu
TAUTAS DEJU SADANCIS “KĀ JAUNAM
SAPNIM BŪT…”
Ieeja – bez maksas
5. februārī pl. 18.00

Tērvetes novada kultūras namā
Folkloras kopas “Ceļteka” 5. dzimšanas dienai
veltīts muzikāls vakars.
Pasākumā muzicē radošā apvienība “Pali” un
ģitārists Egils Leimanis, folkloras kopa “Ceļteka”
un Rīgas kultūras un mākslas centra “Ritums”
folkloras kopa “Laiva”
Ieeja – bez maksas

14. februārī

Bukaišu Tautas namā
Brīvo un mīlošo siržu vakars
20.00 Zvārdes pagasta amatierteātra “Karamele”

izrāde. Ritas Misūnes luga “Padomi pirmajam
randiņam” (humors un satīra), režisore Sintija
Krūza.
21.30 Dejas un jaunas iepazīšanās kopā ar
muzikantu no Tukuma - Andri Striķi.
Apģērbs: kungiem košākais uzvalks ar vai bez
kaklasaites, dāmām visskaistākā kleita!
Ieejas maksa – 3 eur

15., 16., 29. februārī un 1. martā pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Tērvetes novada amatierteātra “Trīne”
PIRMIZRĀDE - Gunāra Priedes lugas “Zilā”
iestudējums, kas veidots kā kamerizrāde.
Aicinām skatītājus pieteikt apmeklējumu iepriekš,
jo vietu skaits uz katru izrādi ir ierobežots!
Biļešu iepriekšpārdošana no 15. janvāra Tērvetes
novada kultūras namā. Informācija pa tālruni
26413219 (Ineta).
Ieeja – 3 euro
Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Tērvetes novada sporta pasākumu kalendārs janvārim
Nr.

Sociālais dienests pateicas kundzei, kas jau
otro gadu Ziemassvētkos priecē maznodrošinātākos
novada iedzīvotājus pašas adītajām vilnas zeķēm.

Paldies Augstkalnes vidusskolas 9. klasei, kas
svētku reizē vēlējās iepriecināt vientuļos seniorus.
Šoreiz dāvanas aizceļoja uz Bukaišiem.

Milzīgs prieks par SIA “Orkla Confectionery &
Snacks Latvija” projekta ““Laimas” labdarības
namiņš” sagādātajām Ziemassvētku dāvanām
57 novada bērniem, sociālās atstumtības mazinā
šanai un labklājības veicināšanai.
Paldies arī tiem Ziemassvētku rūķiem, kas paši
devās pie ģimenēm, tā sagādājot Ziemassvētku
sajūtu citiem un sev!!!
Paldies, Jums, par dāvāto prieku, siltumu un
mīlestību!
Tērvetes novada domes sociālā dienesta vārdā,
vadītāja Daiga Freidenfelde
FEBRUĀRA IZDEVUMĀ “LAIKAM LĪDZI” VARĒSIET LASĪT:
 Kā pērn aizvadīti Bites un Tērvetes
bibliotēku jubilejas pasākumi;
 Tērvetes novadā plānoto pasākumu
kalendāru 2020. gadam;
 Pašvaldības policijas darba apkopojumu
par 2019. gadu;
 u.c. pašvaldībā aktuālu lēmumu un
notikumu atspoguļojumu.

Mīļš paldies Tērvetes pagasta vidējās paaudzes
dejotājiem, kas iepriecināja 13 trūcīgās ģimenes,
dāvanā ieliekot pārtikas preces un svētku noskaņu.

Tērvetes novada domes bezmaksas
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”
iznāk reizi mēnesī 1000 eksemplāri.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219

Komandas

Atbildīgā
persona

11.janvāris, Tērvetes
novada sporta halle,
pl. 10.00.

Leišmales volejbola
turnīrs vīriešu komandām
–PROFI (FINĀLS)

Volejbola
komandas

L.Karloviča

2.

12.janvāris, Tērvetes
novada halle, pl.10.00.

Leišmales volejbola
čempionāta 3 posma
spēles, AMATIERI

Volejbola
komandas

L.Karloviča

3.

12.janvāris,Rīga
Elektrum sp. halle,
pl. 17.00.

Latvijas 2.līgas florbola
čempionāts

Tērvetes novada
florbola komanda

J.Hartiks

4.

18.-19.janvāris, Ogrē
pl. 12.00.

Latvijas jaunatnes
handbola čempionāts
U-15 vecuma grupai

Tērvetes novada
zēnu handbola
komanda

L.Karloviča,
I.Lapsa

5.

18. janvāris, Tērvetes
novada sporta halle,
pl. 19.00

Latvijas florbola 2.līgas
čempionāta spēle

FKTērvete- SK
Coyote

L.Karloviča,
J.Hartiks

6.

25.-26.janvāris
Aizkraukle

Latvijas jaunatnes
handbola čempionāts
U-14 zēnu vecuma grupai

Tērvetes zēnu
handbola
komanda U-14

L.Karloviča

7.

26.janvāris, Slampe,
pl. 18.30.

Latvijas 2.līgas florbola
čempionāts vīriešu kom.

Tērvetes novada
florbola komanda

J.Hartiks

8.

1.februāris, Tērvetes
novada sieviešu
,,Volejbums-2020”
volejbola turnīra
pirmais posms,pl. 10.00.

Sieviešu volejbola
komandas

L.Karloviča

Pateicība labvēļiem
Ziemassvētki ir dāvanu laiks! Liels paldies
visiem ziedotājiem par negaidīti sagādātajām
pārsteiguma dāvanām vienos no skaistākajiem
svētkiem gadā - Ziemassvētkos! Dāvinājumi ar
Sociālā dienesta starpniecību savu ceļu atrada pie
maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.

Pasākums

1.
Vēl LVM dabas parka Tērvetē saime

Paldies par sirds siltumu svētku noskaņai!

Datums, laiks

Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja

Policijas ziņas

Pašvaldības policija informē

Aizvadīts 2019. gads. Kāds tas bijis pēdējā gada
mēnesī!
Atskatoties uz iepriekšējiem gada mēnešiem,
decembris bijis gana mierīgs. Saņemti tikai 12
izsaukumi uz dažāda rakstura pārkāpumiem.
Reģistrēti 3 iesniegumi:
Augstkalnes pagastā kādas darba dienas
vidū, veicot pašvaldības policijas darba pienā
kumus, pretī mājai Zelmeņi uz zemes alkohola
reibumā gulēja vīrietis. Persona tika nogādāta pēc
dzīves vietas, ar viņu izvestas audzinoša rakstura
pārrunas un sastādīts Administratīvais pārkāpumu
protokols. Personai izteikts brīdinājums.
16. decembrī tika saņemts iesniegums no
ĢAC “Bērnu pasaule” par to, ka jauniešu grupa
apmētāja centra logus ar dubļiem. Vainīgie jaunieši
noskaidroti, ar viņu vecākiem un pašiem
jauniešiem izvestas audzinoša rakstura pārrunas.
Viņiem arī izskaidrotas, kādas var būt sekas šādām
neapdomātām darbībām.

19. decembrī ap pl. 16.00 tika konstatēts, ka
Tērvetes pagastā netālu no veikala “Elvi” uz gājēju
ietves guļ vīrietis. Izbraucot uz notikuma vietu,
tika konstatēts, ka vīrietis ir stiprā alkohola
reibumā un nav spējīgs kontaktēties. Viņš tika
nogādāts dzīves vietā. Par doto faktu sastādīts
Administratīvais pārkāpumu protokols un izteikts
brīdinājums.
Priecē fakts, ka Ziemassvētki un Jaunais gads
sagaidīts ļoti mierīgi, bez īpašiem pārkāpumiem.
ATGĀDINĀM! Lai gan ziema mūs neie
priecina ar sniegu un salu, tomēr, tai iestājoties,
lūdzam bērnus un jauniešus, arī pieaugušos būt
uzmanīgiem, ja parādās ledus uz ūdenstilpnēm, jo
tas var būt mānīgs un sekas neprognozējamas.
Nākošajā izdevumā “Laikam līdzi” varēsiet
lasīt apkopojumu par Pašvaldības policijas darbu
2019. gadā.
Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

