Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
2020. gada februāris Nr. 84. (144.)
Tērvetes novada Ar latvisko dejas soli izdancina sapņus
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS
VIENOTĀ KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRĀ

Kroņaucē, ēkā “Sprīdītis” ir iespēja pieteikt gan
pašvaldības, gan valsts iestāžu pakalpojumus
vienuviet.
Pašvaldības pakalpojumi:
 Norēķini par saistībām skaidrā naudā,
 Iesniegums pašvaldības iestādei,
 Konsultācijas par pašvaldības nodrošinātajiem
pakalpojumiem.
Valsts iestāžu pakalpojumi:
 Valsts ieņēmumu dienests:
y Izmaiņas algas nodokļu grāmatiņā,
y Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana
(papīra formā vai EDS),
y Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (t.sk. nekustamā īpašuma nomas līgumu reģistrēšana),
y Pieteikšanās EDS lietošanai.
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi:
y Pabalstu pieteikumi (bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts, maternitātes pabalsts, slimības pabalsts, apbedīšanas
pabalsts u.c. pabalsti).
y Pieteikums pensiju 2.līmeņa mantošanai.
y Pieteikt izziņas (par uzkrāto pensijas kapitālu, par prognozējamo pensijas apmēru u.c.).
Saņemt speciālista atbalstu piesakot citu valsts
iestāžu pakalpojumu elektroniski:
 Lauksaimniecības datu centrs (mājas dzīvnieku reģistrācija un izmaiņu veikšana datu bāzē);
 Lauku atbalsta dienests;
 Nodarbinātības valsts aģentūra (CV un vakanču reģistrs, informatīvās dienas e versija,
profilēšana, karjeras pakalpojumi, apmācību
monitorings, darba tirgus prognozes);
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (dzīves vietas deklarācijas iesniegšana, pārbaudīt
manā īpašumā deklarētās personas u.c. );
 Uzņēmumu reģistrs (reģistrācija Uzņēmumu
reģistra vestajos reģistros, izmaiņu pieteikšana,
izziņu pieprasīšana);
 Valsts zemes dienests;
 Valsts darba inspekcija (iesniegumi no iedzīvotājiem un darba devējiem, e pakalpojums
citām iestādēm);
 Būvniecības informācijas sistēma;
 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (mani dati VDEĀK, iesniegums VDEĀK).
Klientu apkalpošanas centrā ir iespēja izmantot publiskos datorus ar interneta pieslēgumu un
saņemt klientu apkalpošanas centra speciālistu atbalstu, gan izmantojot ikdienas interneta lietotnes,
gan piesakot valsts pakalpojumus elektroniski.
Jums ir iespēja izveidot e-pastus un saņemt palīdzību to izmantošanā, lai turpmāk saņemtu pašvaldības rēķinus elektroniski, par tiem nemaksājot
papildus maksu par pasta pakalpojumiem.
Vairāk informācijas: mana.latvija.lv un latvija.lv
Jautājumu gadījumā atbalstu variet saņemt arī
attālināti, zvanot klientu apkalpošanas speciālistiem: Madara Darguža (22495447) vai Dace Vācere
(22443406).
Tērvetes novada domes bezmaksas informatīvais
izdevums „Laikam līdzi” iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219

Augstkalne

Par skaistu ikgadēju tradīciju ir kļuvis Tērvetes
vidējās paaudzes deju kolektīva “Avots” un tā deju
draugu kopīgs sadancošanas koncerts. Arī šogad tie
bija kā mazi Deju svētki gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Septiņu kolektīvu dejotāji no Kokneses,
Rīgas, Penkules, Bukaišiem un Tērvetes ar deju palīdzību izstāstīja stāstu “Kā jaunam sapnim būt...”.
Savs stāsts par sapņiem bijis arī senajiem
indiāņiem, kas, veidojot sapņu ķērājus, ticējuši, ka
labie sapņi iziet caur tīklojumu un pa lentām
nolaižas lejā.

Arī dejotāji izveidoja savu sapņu ķērāju, lai tajā
vakarā atvērtām acīm redzamie un izdejotie sapņi
apņem visus zālē esošos. Un sapņi šajā vakarā bija
par radīšanu un satikšanos. Par mīlestību vienam
pret otru, pret latvisko deju un, protams, pret savu

Tēvu zemi. Sapņi, kas notiek ar mums pa īstam. Un
ik dienu kā jauns sapnis. Neatkārtojams!
Deja joprojām paveic brīnumus - tā vieno cilvēkus un rada sapņus, ko piepildīt.
Sapņos ieskatījās Tērvetes novada kultūras nama
pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Tūrisma jaunumi Tērvetes novadā – Rūķu pils un vecpilsēta, Tērvetes
Tarzānu parks, kāpnes pilskalnā un namiņš koku galotnēs, un …
Šobrīd īpašu atdzimšanu un paplašināšanos piedzīvo LVM dabas parka
Tērvetē tematiskā daļa – Rūķīšu mežs, kuru veido Rūķu ciems un pilsēta
Čiekure. Tiek atjaunotas guļbaļķu mājiņas, savukārt pilsētā – krāsainajām,
tematiskajām ēkām, pievienojušies divi jauni kvartāli – Pinēju un Dziednieku.
Darbs turpinās – šobrīd te var aplūkot jau 40 koka namiņus. Vēl tikai jāuzbūvē
Rūķu pils un vecpilsēta, lai plašā Rūķu saime svinīgi varētu atklāt savu pilsētu.
Pirms sešiem gadiem dabas parkā tika svinīgi sveikts gada 100 tūkstošais
apmeklētājs, nu sasniegta nākamā virsotne – apmeklētāju skaits gadā šobrīd
sasniedz 159 tūkstošus.
2019. gada maijā LVM dabas parka Tērvetē jaunajā tematiskajā daļā
“Kurbada zeme” tika atklāts Tērvetes velo parks – 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 brīvi pieejama gan
Tērvetes iedzīvotājiem, gan viesiem.
Pavasarī līdzās Tērvetes velo parkam iecerēts atklāt divus jaunus objektus
– “Tērvetes Tarzāna parku” ar kokos izveidotām 8 šķēršļu trasēm, kurās būs
vairāk nekā 100 dažādi šķēršļi. Trases atradīsies no 1 līdz 10 metriem augstumā
virs zemes Parks būs piemērots visām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības
līmeņiem.
Kaimiņos Tarzāna parkam paredzēts atvērt lielāko tīklu parku Baltijā.
Izklaide būs piemērota visām vecuma grupām un dažādiem fiziskās
sagatavotības līmeņiem. Tīklu parka trases veidotas kokos aptuveni 6 metru
augstumā un tajās varēs baudīt gan aizraujošas pastaigas, gan tādas nebijušas
atrakcijas kā divu līmeņu labirintu, batutus, bumbu laukumus, tīklu torni un
namiņus kokos augstu virs zemes. Mazākajiem noteikti patiks Tīklu parka
rotaļu laukumā pavadītais laiks kopā ar ģimeni un draugiem.
Jaunajā sezonā parka teritorijā paredzēts atjaunot vēsturiski garāko laipu
pār Tērvetes upi – Gulbju tiltu, kas savienos Rakstnieces krastu, kur savulaik
mīlēja pastaigāties rakstniece Anna Brigadere, un Gulbju krastu, kas atrodas
netālu no Tērvetes ūdenskrātuves.

Tērvetes kultūrvēsturiskajā centrā realizēta ilgi lolotā iecere.

Tērvetes pilskalnā, ko apsaimnieko novada pašvaldība, ir uzbūvētas
kāpnes. Pavasarī iecerēta arī tiltiņa atjaunošana uz pilskalnu pār Tērvetes upi.
Kafejnīcai “Sprīdīši” mainījušies saimnieki – Mārtiņš Brigzna ar ģimeni,
šobrīd kafejnīca pieņem pasūtījumus un organizē banketus, sākot ar februāra
vidu strādās nedēļas nogalēs, tūrisma sezonā darba laiks mainīsies.
Savukārt bijušie kafejnīcas saimnieki Kristīne un Gundars Lāči pavisam
drīz durvis vērs jaunajai kafejnīcai “Kristīnes picērija – beķereja”, kur varēsim
iegādāties gardus konditorejas izstrādājumus, picas un baudīt tos uz vietas.
Popularitāti ieguvis namiņš koku galotnēs “Glamping Tervete”. Indrānu
ūdenskrātuves krastā, priežu meža ielokā to izveidojusi uzņēmīgā Cēsnieku
ģimene. Pirmos viesus namiņš sagaidīja 2019.gada vasarā. Šobrīd ģimenes
uzņēmums tūristiem piedāvā pavadīt brīvdienas klusā, mierīgā vietā, ērti un
gaumīgi iekārtotā namiņā pie pašām koku galotnēm. Īpašumā ir uzcelts arī
skaists šķūnis, lai drīzumā to varētu piedāvāt nelielu pasākumu rīkošanai.
Ilona Līduma, Tērvetes novada tūrisma darba organizatore

Ziemas pārgājiens Tērvetē pulcēs aptuveni
3000 dalībniekus
Baltijas valstīs lielāko kājāmgājēju pārgājienu
organizatori, kas ar saviem maršrutiem aicina
izpētīt kā Lietuvu, tā arī Latviju un Poliju,

2020. gada 29. februārī interesentus
aicina pulcēties Tērvetē.

Viņi par sevi teic: “Mūsu spēks – tā ir biedrība,
kuru veido vairāk nekā 66 tūkstoši mūsu
pasākumos piedalījušos dalībnieku un vairāk nekā
1,5 tūkstoši brīvprātīgo palīgu stāsts. Savu darbību
uzsākām 2015. gadā un līdz šodienai visi kopā
esam nogājuši gandrīz 2 miljonus kilometru. Un
mēs negrasāmies apstāties!”
29. februārī pārgājiena dalībnieki visu triju, 15,
24 vai 32 km, maršrutu ietvaros izstaigās Tērvetes

dabas parku, apskatīs Gulbju ezeru un tā putnu
vērošanas torni, apmeklēs 12. gs Tērvetes koka pili
un uzkāps Tērvetes pilskalnā.
Vidējais un garākais maršruts (24 km un
32 km) vedīs cauri smilšu Pūteļu karjeram, kurā
atrodas arī krosa motociklu sacīkšu trase, bet
garākā maršruta dalībniekiem būs iespēja izpētīt
bijušo Padomju Savienības armijas kodolraķešu
bāzi Tērvetes bijušajā karaspēka daļā.
Visi maršruti ir apļveida – tas nozīmē, ka starts
un finišs atradīsies vienuviet: LVM dabas parkā
Tērvetē.
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai iepazītu mūsu kaimiņu
uzņēmējdarbību aiz robežas,
22. FEBRUĀRĪ TIEKAMIES ŽAGARĒ!
Žagares kultūras namā plkst. 14:00 notiks

Tērvetes novada,
Žagares pilsētas un Jonišķu rajona (Lietuvas Republika)
mājražotāju, amatnieku un tūrisma uzņēmēju

SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS.
Tajā būs tirgošanās, iespēja baudīt degustācijās,
prezentācijas un mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu koncertus.
Interesentus, kas vēlas prezentēt pasākumā savus
produktus vai pakalpojumus, aicināti pieteikties
pie Madaras Dargužas, pa tel. 22495447 līdz
14. februārim.
Pasākumu apmeklēt aicināts ikviens Tērvetes
novada iedzīvotājs! Ieeja bezmaksas

Domes sēde

2020. gada 27. janvārī Tērvetes novada domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi
tika apstiprināts Tērvetes novada budžets 2020. gadam
Ar Domes lēmumu tika apstiprināti saistošie noteikumi
Nr. 4 “Tērvetes novada pašvaldības budžets
2020. gadam”.
1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta
plānotos ieņēmumus 5 766 429 euro apmērā.
2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumus 6 953 838 euro apmērā.
3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 1. janvāri
1 936 929 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases
pamatsummas atmaksai 140 202 euro un līdzekļu
atlikumu uz 2020.gada 31.decembri 609 318 euro
apmērā.
4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada
ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus
5 000 euro apmērā, izdevumus 6058 euro apmērā,
līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 1. janvāri 8104 euro
un līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 31. decembri
7046 euro apmērā.
5. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības
2020. gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevu
miem novirzāmo līdzekļu apjomu 75 000 euro ap
mērā. Nepieciešamības gadījumā 1000 euro no
Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada pamat
budžeta neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem
līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētājas
rīkojumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos
Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta
grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome.

6.

7.

8.
9.

Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt
pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem
grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no
vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta
izpildītāja faktiski iegūtiem ieņēmumiem par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem
pašu ieņēmumiem.
Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj
tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko
ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni
saimnieciskā gada sākumā.
Apstiprināt pašvaldības saistības 2020. gadam
144 610 euro apmērā.
Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus budžeta
ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas
pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar Tērvetes
novada domes atļauju var novirzīt izdevumu
papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst
izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta
līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai
Tērvetes
novada
domei.
Visas
izmaiņas
apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos
Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta
grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome.
Domes priekšsēdētāja D. Reinika

PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APMĒRU
Aizdevējs

Līguma noslēgšanas
datums

Mērķis

2020

Aizņēmumi
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
KOPĀ:
Galvojumi
Kopā saistības

ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 “Sporta halle”
īstenošna
Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis rekonstrukcijas
1. kārtas īstenošana
Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis rekonstrukcijas
1. kārtas īstenošana
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana īstenošana
Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis rekonstrukcijas
2.kārtas īstenošana
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas
apgaismojuma infrastruktūras izbūve
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu
un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas
apgaismojuma infrastruktūras izbūve
Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas pārbūve un
fasādes atjaunošana
Kroņauces stadiona pārbūve
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā
īstenošanai
Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve
x

30.08.2012

36 708

21.10.2013

8 108

17.02.2014

10 148

14.03.2014

12 741

18.06.2014

34 398

20.11.2014

6 330

20.11.2014

1 855

22.07.2015

5 160

22.07.2015

21 011

16.11.2016
30.06.2017

3 153
1 299

31.10.2018

1 312

24.09.2019
x

2 387
144 610
NAV
144 610

No Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta
paskaidrojuma raksta Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojuma
Tērvetes novada pašvaldības budžeta projekts
2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa
budžeta ietvara likumu, ievērojot likumus „Par paš
valdībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likums par
budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu
prasības.
Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības
autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko
un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas
ilgtermiņa attīstībai.
Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst
trīs pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasts.
Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha. Tērvetes novadā uz
2020. gada 1. janvāri deklarēti 3354 iedzīvotāji, reģistrētā
bezdarba līmenis uz 2020. gada 1. janvāri ir 4,6 %, kas ir
par 0,2 % lielāks kā uz 2019. gada 1. janvāri.
2019. gada budžeta prioritātes: izglītība, drošība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, vides sakārtošana.
Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti
ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas
dokumentos:
2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes
sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Attīstības
programma 2018.–2024. gadam, 2014. gada 23. oktobrī
ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta
Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–
2030. gadam.
Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos
noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes un mērķi – kā
stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes
un rīcības un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi
stratēģiskie attīstības mērķi:

1. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība.
2. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide.
3. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība.
Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa
prioritāte – Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā vidē.
Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves vides pakalpojumi; VP2 – Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai
attīstīta infrastruktūra; VP3 – Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas
rīcības un uzdevumi:
Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras,
sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, un
droša dzīves vide; Modernas transporta, sakaru, IT,
ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot
vides resursu aizsardzību un attīstību nākotnē; Sabiedrisko
ēku un mājokļu modernizācija; Investīciju piesaistes un
nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms un lauk
saimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde,
radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība. Lai sasniegtu
plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes,
īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek
plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES
fondu finansējums. 2020. gadā atbilstoši Tērvetes novada
investīciju plānam 2018.–2024. gadam Tērvetes novada
pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku
nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot aizņēmumu
no Valsts kases. Finansējums šo projektu īstenošanai
pamatā rasts no līdzekļu atlikuma uz 2019. gada beigām,
kuru sastāda arī ieņēmumi no nekustamo īpašumu
pārdošanas.

PLĀNOTIE DARBI 2020. GADĀ:

 348887 eiro plānoti gājēju – velosipēdistu celiņa
izbūvei gar autoceļu P103 Dobele–Bauska
(17,44. km–18,26. km) – no koka gājēju tilta līdz
Tērvetes estrādei;
 114 162 eiro plānots jumta nomaiņai Augstkalnes
vidusskolas pirmsskolas grupas ēkai „Zvaniņi”;
 133990 eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves
II kārtai;
 150000 eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves
III kārtai;
 54805 eiro plānots gājēju celiņa 330 metru garumā
izbūve Bukaišos gar autoceļu V-1106 Augstkalne–
Bēne ciemata centrā;
 24000 eiro plānots Augstkalnes pagasta centrā ielu
apgaismojuma rekonstrukcijai;
 18200 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolas
pirmā stāva koridora remontam, 2300 eiro video
kameru uzstādīšanai, 3500 eiro plānots pirmsskolas
izglītības grupas „Sprīdītis” žoga atlikušās daļas
atjaunošanai;
 8000 eiro plānoti Tērvetes pagastā cauruļu
nomaiņai Lieljūgaiņu ūdens apgādes trasei,
 8000 eiro plānots Tērvetes novada kultūras nama
skatuves gaismu nomaiņai uz LED gaismām,
5000 eiro – mazās zāles (foajē) griestu un sienu
kosmētiskajam remontam;
 4000 eiro plānots tiltiņa izbūvei pie Tērvetes
pilskalna;
 1300 eiro plānots senioru deju kopas „Vārpa”
apģērbam (sievu lakati, vīru vestes un Zemgales
brunči sievām);
 2600 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolai
interaktīvā paneļa iegādei;
 2000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas pirms
skolas grupas “Zvaniņi” ēdiena sadales telpas
remontam, 1000 eiro pirmsskolas grupas “Zvaniņi”
koridora remontam un 3300 eiro žoga atjaunošanai
ap „Zvaniņiem”;
 3200 eiro Augstkalnes vidusskolai plānots āra rotaļu
iekārtai sākumskolas posma bērniem;
 2000 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolas
pirmsskolas grupas “Sprīdītis” rotaļu autobusa āra
nodarbībām iegādei;
 3000 eiro plānots sporta inventāra iegādei sporta
nodaļas vajadzībām, 1700 eiro kondicionieru
iegādei, 1500 eiro – portatīvā datora iegādei,
1600 eiro plānoti laukuma līniju pārkrāsošanai
Tērvetes novada sporta hallē un 4000 eiro telpu
kosmētiskajam remontam;
 15 000 eiro plānots Zelmeņu sporta laukuma piln
veidošanai Tērvetes pagastā;
 15 000 eiro plānots gājēju celiņa un laukuma
sakārtošanai “Jaunzelmeņi” teritorijā Tērvetes
pagastā;
 35 000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas ēkas
iekštelpu koka kāpņu atjaunošanai un fasādes izgais
mošanai;
 Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” 177834 eiro plāno
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta
īstenošanai, 5000 eiro – lietusūdens kanalizācijas
pārbūvei, 35000 eiro veļas mazgātavas remontam,
55000 eiro balkonu stiprināšanai. 6000 eiro plānots
desmit funkcionālo gultu iegādei, 1800 – mobilās
vannas iegādei, 9000 eiro plānots dīzeļģeneratora
iegādei, 24 000 ugunsdzēsības sūkņa iegādei,
6000 eiro plānots novirzīt veļas žāvētāja iegādei,
6000 eiro – ruļļa gludināšanai iegādei, 20000 eiroapkures katla uzstādīšanai. 13000 eiro plānots
ūdensmājas siltināšanai;
 2020.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības
īpašumā esošo ielu un ceļu sakārtošanā visā novada
teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts

finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez
cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka
programmas ietvaros 2020. gadā tiks pārbūvēts
autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši posms
766 metru garumā. Autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–
Īkšķīši” pārbūvei šā gada budžetā jāparedz
130 052,13 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums
13387 eiro;
 Pālenu kapličas restaurācijas darbiem budžetā
plānoti 78577,80 eiro (45000 eiro LAD finansējums).
Pašvaldības finansējums 33577,80 eiro;

Samērīgi plānojot budžetu, pašvaldība 2020. gadā
īstenos arī mazāk apjomīgus, bet nozīmīgus
projektus:
 1700 eiro plānots Augstkalnes pagasta ēkas fasādes
daļas atjaunošanai, 950 eiro plānots novirzīt divu
video kameru uzstādīšanai Augstkalnes pagastā;
 2300 eiro plānoti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
“Griezes” Kroņauces ciematā gaisa kompresora
nomaiņai;
 1800 eiro plānoti Augstkalnes vidusskolas
pirmsskolas grupas “Zvaniņi profesionālās trauku
mazgājamās mašīnas iegādei;
 3750 eiro plānots amatierteātra „Trīne” jauniestu
dējumam „Skroderdienas Silmačos”;
 2860 eiro plānots bīstamo koku apzāģēšanai, koku
kopšanai un celmu frēzēšanai. 1300 eiro Augstkalnes
vidusskolā plānots novirzīt robotikas apgūšanai,
skolā tiks atjaunota datortehnika, iegādāti jauni
tautiskie brunči, kā arī pastalas un zeķes. 1100 eiro
plānots novirzīt sporta nodarbībām;
 EUR 20 000 apmērā plānots novirzīt SAC ”Tērvete”
ēku uzturēšanai;
2020. gada budžets dod iespēju domei uzturēt
pašvaldības pakļautības institūcijas un pildīt pašvaldības
funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā, kā
arī no 01.01.2020. palielināt darba algu darbiniekiem no
3–5 %, nepārsniedzot amatam noteiktās mēnešalgas
grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums
no 01.01.2020, nepārsniedzot 11 % no mēnešalgas, ir
plānots arī SAC ”Tērvete” darbiniekiem.

Informācija par Tērvetes novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam
Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžets
atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar likumu „Par
pašvaldībam” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts
saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” prasībām
un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par
pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtību”.
Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no
pamatbudžeta, un, ziedojumu un dāvinājuma budžeta.
Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžets sastāv no
Tērvetes novada domes un sociālās aprūpes centra
„Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu apjoms 2020.gadā plānots 5 766 429 euro.
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu
apjoms
2020. gadam plānots 6 953 838 euro apmērā. Pašvaldības
pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos
20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija SAC ”Tērvete”
ēku uzturēšanai un 107 560 euro savstarpējie norēķini ar
SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada
sākumu ir 1 936 929 euro (t.sk. domei 1 563 870 euro un
SAC „Tērvete” – 373 059 euro), uz 2020.gada beigām
plānots 609 318 euro (t.sk. domei 497 729 euro un SAC
„Tērvete” – 111 589 euro). Aizņēmumu no Valsts kases
pamatsummas atmaksai paredzēti 140 202 euro:

2020. gadā atmaksājamā
pamatsumma, EUR

Aizņēmuma mērķis
Sporta halle

35 972

PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārta

7 911

PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks.

9 904

Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

12 424

PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 2.kārta

33 192

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos
Tērvetes novadā

1 832

Publiskās teritorijas apgaism.izbūve

6 100

Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras
izbūve

4 964

A. Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve

20 212

Kroņauces stadiona pārbūve

3 024

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve

1 244

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai

1252

Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve

2171
Kopā

140 202

2020. gada 30. janvārī tika sasaukta kārtējā
Tērvetes novada domes sēde

Domes sēde
Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 948 929 euro ieņēmumus veido:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) ieņēmumi veido 46 % no
domes pamatbudžeta ieņēmu
miem, valsts un pašvaldību
transferti sastāda 33 %, budžeta
iestāžu ieņēmumi – 5 %, nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪ) ieņēmumi
ir 13 %, nenodokļu ieņēmumi –
3 %.

transfertu ieņēmumi
33%
IIN
47%

budžeta iestāžu ieņēmumi
5%
nenodokļu ieņēmumi
3%

SAC „Tērvete” pamatbudžeta
1 925 060 euro ieņēmumus veido:
• nenodokļu ieņēmumi –
400 euro
• ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem –
995 500 euro
• transfertu ieņēmumi –
929 160 euro.

NĪ
13%

1. att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra
2020. gadā (%)

Valsts garantētie ieņēmumi
Ieņēmuma veids
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Valsts budžeta transferti
kopā

2019. gada fakts
1 764 904
612 048
342 141
2 719 093

2020. gada plāns
1 805 964
509 946
486 746
2 802 656

+/- %
+ 0.02
- 17
+ 42
+ 3.1

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 4 767 308 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām
funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:
SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 186 530 euro apjomā sastāda:

• atlīdzība – 898 677 euro, tas
sastāda 41 % no kopējiem
izdevumiem
• preces, pakalpojumi –
1 121 553 euro, 51 %
• pamatkapitāla veidošana –
76 300 euro, 4 %
• soc. pabalsti – 90 000 euro, 4 %

2. att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām 2020. gadā

Ilgtermiņa saistības
Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

Saistību apmērs
2020

2021

2022

2023

Aizņēmumi
Valsts kase

ELFLA projekta 11-06-L32100-000172
“Sporta halle” īstenošna

30.08.2012

36 708

36 619

36 528

36 436

Valsts kase

Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis
rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana

21.10.2013

8 108

8 089

8 068

8 048

Valsts kase

Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis
rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana

17.02.2014

10 148

10 126

10 101

10 076

Valsts kase

KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas
internāta ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana īstenošana

14.03.2014

12 741

12 710

12 679

12 647

Valsts kase

Pirmsskolas izglītības grupas Sprīdītis
rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana

18.06.2014

34 398

34 315

34 230

34 146

Valsts kase

Tērvetes novada pašvaldības publiskās
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras
izbūve

20.11.2014

6 330

6 314

6 299

6 283

20.11.2014

1 855

1 850

1848

1 841

22.07.2015

5 160

5 148

5 135

5 122

Valsts kase
Valsts kase

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu
ciemos Tērvetes novadā
Tērvetes novada pašvaldības publiskās
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras
izbūve

Valsts kase

Annas Brigaderes pamatskolas ēkas
daļas pārbūve un fasādes atjaunošana

22.07.2015

21 011

20 960

20 908

20 857

Valsts kase

Kroņauces stadiona pārbūve

16.11.2016

3 153

3 145

3 138

3 130

Valsts kase

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve

30.06.2017

1 299

1 296

1292

1289

Valsts kase

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
Tērvetes novadā īstenošanai

31.10.2018

1 312

1 309

1306

1302

Valsts kase

Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve

24.09.2019

2 387

4 455

4444

4433

144 610

146 336

145 976

145 610

146 336

145 976

145 610

KOPĀ:

x

x

Galvojumi

NAV

Kopā saistības

144 610

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā
budžeta gadā un turpmākajos trijos gados,
pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā
esošajiem līgumiem.
Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz
01.01.2020. sastādīja 1 744 573 euro.
Pašvaldības 2020. gada saistību kopsumma
veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu
atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 140
202 euro un apkalpošanas maksas 4408 euro apmērā.
Pašvaldības saistības 2020.gadā, ievērtējot esošos
aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz 3,2 %.
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

3,2 %

Ar š.g. 29. janvāri notiek plānota un pašvaldībā saskaņota
bīstamo koku izzāģēšana
Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils parkā.
Tērvetes novada būvvalde atgādina, ka, ar 01.01.2020.
visas būvniecības ieceres iesniedzamas elektroniski
portālā: www.bis.gov.lv
Tur pieejama arī lietotāja rokasgrāmata un kontakti
jautājumiem.
Būvniecības procesiem, kas uzsākti līdz 01.01.2020.,
dokumentācijas apriti būs iespēja pabeigt papīra formātā.
Linda Mierlauka, Tērvetes novada būvvaldes vadītāja

Darba kārtībā bija iekļauti 42 jautājumi un
izpilddirektora ziņojums.

Izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums
par pašvaldības darbu

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2019. gadā:
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna
7 132 854 EUR izpilde uz 2019. gada 31. decembri ir
6 968 050 EUR, kas sastāda 98 %, t.sk.
y nodokļu ieņēmumu izpilde 100 %;
y nenodokļu ieņēmumu izpilde 100 %;
y maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu
izpilde 90 %;
y valsts un pašvaldību budžeta transfertu izpilde
100 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 93 %, jeb
izlietoti 6 162 079 EUR no plānotajiem 6 621 873 EUR.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta
banku kontos ir 1 938 146 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2019. gada
31. decembri ir 1 714 757 EUR. Pamatsummas atmaksa
veikta 497 874 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas
izmaksas uz 31.decembri sastāda 4 526 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums uz 2019. gada
31. decembri:
y Augstkalnes pagastā 51 918 euro
y Bukaišu pagastā 25832 euro
y Tērvetes pagastā 87250 euro
8. janvārī no LAD ir saņemts lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap
vidos” projektam “Pašvaldības autoceļa Te-8 “Māl
zemnieki-Īkšķīši” 0,000–0,766 km posma pārbūve”.
Būvdarbu sezonas sākumā tiks parakstīts līgums par
būvdarbu veikšanu ar SIA “STRABAG” par līgumcenu
104 686,89 EUR, bez PVN. Darbu izpildes termiņš ir
četri mēneši, bez tehnoloģisko pārtraukumu, no akta
parakstīšanas par būvlaukuma nodošanu darbu uz
sākšanai būvuzņēmējam.
20. janvārī noslēdzās iepirkums “Tērvetes
pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana”. Tika
iesniegts tikai viena pretendenta – SIA “Ceļu būvniecības
sabiedrība “IGATE”” piedāvājums par kopējo cenu
22 501,80 EUR, bez PVN. Izvērtējot iesniegto doku
mentāciju, minētajam pretendentam netika konstatēti
izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ
27. janvārī ir parakstīts iepirkuma līgums.
23. janvārī bez rezultātiem noslēdzās Tērvetes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūtas”-9,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads atkārtoti rīkotā izsole.
Objekts sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību
71,9 m2 ar nosacīto sākuma cenu 3 100 EUR. Izsolei
nebija pieteicies neviens dalībnieks.
Sakarā ar to, ka uzņēmums, ar kuru bija noslēgts
iepirkuma līgums par gaļas produktu piegādi Tērvetes
novada izglītības iestādēm atteicās piegādāt produkciju
par iepirkuma cenām, tika pārtraukts noslēgtais līgums
un izsludināta cenu aptauja par produktu atlikušā apjoma
piegādi. No uzaicinātajiem trim pretendentiem – SIA
“Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA “FOREVERS” un SIA
“Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, piedāvājumu
iesūtīja tikai SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” par kopējo
cenu 6312,50 EUR, bez PVN. Šajā sakarā ir nosūtīts
parakstīšanai piegādes līgums, kurš stāsies spēkā ar
1. februāri.
Noslēgusies SAC “Tērvete” organizētā cenu aptauja “
Elektroenerģijas piegāde SAC “Tērvete” vajadzībām”. No
15 uzaicinātajiem pretendentiem piedāvājumus iesniedza

seši – SIA”AJ Power”, SIA “Enefit”, SIA “AEnergy”, SIA
“TET”, AS “Latvenergo” un SIA “220 Enerģija”, par
izdevīgāko tika atzīts SIA “AJ Power” piedāvājums ar
elektroenerģijas cenu 0,04788 EUR/kWh vienā laika
zonā visu diennakti. Līguma darbības laiks no 01.02.2020
līdz 31.01.2021.
14. janvārī ar NVA noslēgta vienošanās par
grozījumiem 2019. gada 14. janvāra Līgumā par aktīvā
nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi” īstenošanu. Šajā gadā Tērvetes novadam no
pieprasītajām 6 pagaidu darba vietām vienā mēnesī tika
piešķirtas tikai 3. Tas nozīmē, ka vienā mēnesī katrā
pagastā tiks nodarbināts viens algotais bezdarbnieks.
28. janvārī izsludināts iepirkums “Tērvetes
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”,
kas paredz ceļu segumu atjaunošanu 27 000 m2 apjomā ar
grants-šķembu maisījumu, dubulto virsmas apstrādi 400
m2 apjomā, kā arī asfalta bedrīšu remontu 1750 m2,
izmantojot nepilno tehnoloģiju. Pretendentiem piedāvā
jumi jāiesniedz līdz 10. februāra plkst.10.00.
Janvāra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un
parādu piedziņas komisijai tika iesniegts viens
iesniegums. Komisija piekrita pārslēgt apsaimniekošanas
līgumu uz citu dzīvoklī deklarēto personu.
Komisija pārskatīja īres, komunālo un dzīvokļu
apsaimniekošanas maksājumu parādnieku sarakstu uz
01.01.2020. Šajā sakarā tiek gatavoti izsūtīšanai
41 brīdinājums par parādu nomaksu viena mēneša laikā.
Komisija nolēma piesaistīt ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzēju gadījumos, ja maksājumi vispār
nav veikti 4 mēnešus, kā arī, ja parāda summa pārsniedz
300,00 EUR.

Domes sēdē tika pieņemti lēmumi

Apstiprināja normatīvos dokumentus:
 saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījums Tērvetes
novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas
maksas atvieglojumiem””,
 saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījums Tērvetes
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””,
 saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījums Tērvetes
novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā Tērvetes novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā””,
 apstiprināja noteikumus “Kārtība, kādā notiek
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas pro
cess un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu
līdzekļu izlietošanas Tērvetes novada pašvaldībā”.
Lēma par ēdināšanas izmaksām un atvieglojumiem:
 par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu un
ēdināšanas maksas atvieglojumiem sākumskolas
skolēniem no daudzbērnu ģimenēm,
 par pabalstu launagam 1.–4. klašu izglītojamajiem,
kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss
Lēmumi izglītības jomā:
 par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību,
 par viena izglītojamā izmaksām Tērvetes novadā,
Citi lēmumi:
 par zemes nomas līguma noslēgšanu un
pagarināšanu,
 par nekustamajiem īpašumiem,
 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

Par Valsts kontroles revīziju “Ēku drošums:
vai darām pietiekami?”

No 2018. gada novembra līdz 2019. gada novembrim
Valsts kontrole veica revīziju “Ēku drošums: vai darām
pietiekami?” desmit Latvijas pašvaldībās, tai skaitā arī
Tērvetes novadā.
Tērvetes novada pašvaldība uzskata, ka revīzija bija
nepieciešama, un revīzijā skatītais jautājums šobrīd ir ļoti
aktuāls. Pašvaldībā un valstī kopumā dzīvojamais un
nedzīvojamais fonds strauji nolietojas. Finansējums ēku
drošības stāvokļa uzlabošanai vai atjaunošanai ir
nepietiekams, attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām - reizēm pat neiespējams. Uzskatām, ka iedzīvotāji
laukos nekad nespēs samaksāt tik daudz naudas par
mājas apsaimniekošanu, lai, piemēram, nomainītu ēkai
jumtu vai veiktu citus lielākus darbus ilgtermiņā.
Revīzija pievērsa uzmanību problēmām, kas
izveidojušās daudzu gadu garumā daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju drošības nodrošināšanā gan pašvaldībā,
gan valstī kopumā.
Lai nodrošinātu to, ka pašvaldība neveic tai
neraksturīgas funkcijas, Tērvetes novadā vienas
pašvaldības pārvaldīšanā esošās mājas pārvaldīšanas
tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai, bet 23
pārvaldīšanā esošās mājas ir nodotas pārvaldīšanā SIA
“Jelgavas novada KU”. Pašvaldība atzīst, ka
apsaimniekošanas maksa pašvaldības pārvaldībā esošām
mājām bija zema. Ar šo finansējumu varēja novērst tikai
pašas nepieciešamākās lietas, kas jāveic mājas drošības
nodrošināšanai, piemēram, skursteņu tīrīšana, jumta
remonts, elektroinstalācijas sakārtošana. Tas iz
skaidrojams ar to, ka laukos iedzīvotāju maksātspēja ir
zema. Nododot pārvaldīšanas tiesības citai juridiskai

personai, arī apsaimniekošanas izmaksas šobrīd ir
palielinājušās.
Ņemot vērā apstākli, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju privatizācijas procesa rezultātā no viena īpašnieka,
kuram bija jārūpējas par ēkas uzturēšanu, daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja kļuva par vairāku personu kopīpašumu,
pašvaldībā ir mājas, kurām nav apsaimniekotāja, un
dzīvokļu īpašnieki nevar vienoties par mājas apsaim
niekošanas formu, līdz ar to iepriekš minēto māju
drošība un saglabāšana ir pakļauta būtiskam riskam. Šajā
sakarā pašvaldībai ir jāveic aktīvāks skaidrojošais darbs
ar dzīvokļu īpašniekiem, jo īpaši par ugunsdrošības
jautājumiem. Statistikas dati liecina, ka valstī 22,7% no
dzīvojamā fonda ir sliktā tehniskā stāvokli
Valsts kontroles revīzijas laikā tika analizēta situācija
arī nedzīvojamo ēku pārvaldīšanā un ēku drošības
kontroles nodrošināšanā. Jāpiezīmē, ka uz nedzīvojamām
ēkām, kas nepieder pašvaldībai, būvinspektors ir devies
tikai pēc uzaicinājuma, kas tiek saņemts no citām
personām. Izpildot revīzijas ieteikumus, palielināsim
būvvaldes risku novērtējumā balstīto pārbaužu īpatsvaru,
nosakot, pēc kādiem kritērijiem pārbaudes tiks veiktas.
Pašvaldība vēlas norādīt, ka valsts mērogā nav izdoti
normatīvie akti attiecībā uz nedzīvojamo ēku
pārvaldīšanu. Pēc Valsts kontroles ieteikuma, lai uzlabotu
nedzīvojamo ēku pārvaldīšanu, pašvaldība izstrādās
nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas kārtību, par pamatu
ņemot AS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādāto
nedzīvojamo ēku apsaimniekošanas kārtību.
Domes priekšsēdētāja
Dace Reinika

Tērvetes novada pasākumu plāns – 2020
datums

pasākums

Organizētājs/norises
vieta

11. janvāris

Ukru amatierteātra izrāde “Nākošpavasar”

Bukaiši

25. janvāris

VPDK Sadancis “Kā jaunam sapnim būt”

Tērvete

1. februāris

Kinoseanss “Pilsēta pie upes”

Tērvete

5. februāris

Tērvetes folkloras kopas “Ceļteka” piecgadei veltīts muzikāls
vakars

Tērvete

14. februāris

Valentīndienai veltīts pasākums

14. februāris

Zvārdes pagasta amatierteātra “Karamele” izrāde.
Rita Misūne, “Padomi pirmajam randiņam”.
Dejas un jaunas iepazīšanās kopā ar muzikantu no Tukuma Andri Striķi.

Bukaiši

15. februāris

Tērvetes AT “Trīne” PIRMIZRĀDE. Gunārs Priede “Zilā”

Tērvete

16. februāris

Tērvetes AT “Trīne” PIRMIZRĀDE. Gunārs Priede “Zilā”

Tērvete

Augstkalne

7. marts

Sieviešu dienai veltīts pasākums

7. marts

Kinoseanss “Klases salidojums 2”

Tērvete

21. marts

Seminārs sievietēm “Krāsas meikapā, garderobē un aksesuāros”.
Praktiska meikapa nodarbība

Bukaiši

26. marts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

Augstkalne

28. marts

“Rodi iedvesmu Tērvetē”. Nāc un iepazīsti Tērvetes novadā
darbojošos pulciņus, amatniekus un viņu darbus.
Izstāde/pārdošana. Radošās darbnīcas.

28. marts

Zemes stunda

4. aprīlis

Mazais tērvetnieks - 2019

12. aprīlis

Lieldienu pasākums

30. aprīlis

Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts,
darbu izstāde

30. aprīlis

Valpurģu nakts mistērija

4. maijs
9., 10. maijs
10. maijs
16. maijs
22., 23. maijs

Augstkalne

Tērvete

Tērvete.
Augstkalne
“Viestardi”, Kroņauce
Augstkalne
Fonds “Latvijas
lauksaimniecības
attīstībai” pasākums
LVM

“Gold Barbell” bērnu un ģimenes sporta festivāls

Tērvete/estrāde

1. jūnijs

Bērnu dienai veltīts pasākums

19. jūnijs

Ielīgošana. Amatierteātra izrāde. Balle.

21. jūnijs

Vasaras Saulgrieži Tērvetē

22. jūnijs

Ielīgošana Augstkalnē

23. jūnijs

Līgo balle

11. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI

17. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI
Klasiskās mūzikas koncerts Augstkalnē

18. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SVĒTKI

Tērvete/estrāde

25. jūlijs

BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI

Bukaiši

15. augusts

AUGSTKALNES PAGASTA (SPORTA) SVĒTKI
“Izskrien Tērvetes novadu” posms Bukaišu pagastā

1. septembris

Pirmklasnieku sumināšana

26. septembris

Labrenča tirgus, “Tērvetes dižķirbis-2020”

26. septembris
26. septembris

Meža ražas svētki

Bukaiši
Tērvete/estrāde
Augstkalne
Tērvete/estrāde
Kroņauce
Augstkalne

Biedrība Latviešu
karavīrs”
Augstkalne
Bukaiši
LVM
Tērvete
LVM Dabas parks
Tērvetē

Dzejas dienas

Augstkalne

oktobris

Annas Brigaderes skolas salidojums

Kroņauce

Datums tiks
precizēts

Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram

Augstkalne

2. oktobris
10. oktobris

Skolotāju dienai veltīts pasākums
Pasakas midzināšanas svētki

Tērvete
LVM Dabas parks
Tērvetē

11. novembris

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un koncerts,
veltīts Brīvības cīņu simtgadei

Augstkalne

16. novembris

LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums

Augstkalne

17. novembris

LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums - Tērvetes novada
represēto svinīga tikšanās, koncerts, apbalvojumu pasniegšana, balle

Tērvete

18. novembris

Svētbrīdis Latvijai

Tērvete/estrāde

27. novembris

Lūgšanu brokastis

Tērvete

Datums tiks
precizēts

Egles iedegšanas svētki Tērvetes vēsturiskajā centrā

Tērvete

4. decembris

Egles iedegšana

4. decembris

Senioru balle

5. decembris

Egles iedegšana. Animācijas filma bērniem.

Bukaiši

12. decembris

Tērvetes novada lauksaimnieku, uzņēmēju GADA BALLE

Tērvete

19. decembris

Labrenča Ziemassvētku tirgus

19. decembris

Ziemassvētku koncerts

20. decembris

Ziemassvētku pasākums Tērvetes novada pirmsskolas
vecuma bērniem

26. decembris

Gaismassvētki Rūķu pilsētā Čiekurs

Augstkalne
Tērvete

Tērvete/estrāde
Augstkalne
Tērvete
LVM Dabas parks
Tērvetē

Datums tiks
precizēts

Ziemassvētku koncerts

Tērvete

Datums tiks
precizēts

Vecgada vakara balle

Bukaiši

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, papildinājumi.
Sekojiet informācijai Tērvetes novada mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv/,
informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi”!
Telefons informācijai: 29330689 (Tērvetes novada k/n vadītāja Monta Bērziņa),
26413219 (Tērvetes novada k/n kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa)

Turpinās biļešu iepriekšpārdošana. Uz katru
izrādi vietu skaits zālē ierobežots (72), ieeja uz
izrādi ar iepriekš iegādātajām biļetēm un
ielūgumiem. Par brīvajām skatītāju vietām
interesēties pa tālruni 26413219 (Ineta Strazdiņa).
Pirms izrādes un starpbrīdī piedāvājam baudīt
kafijas tasi ar kādu kārumu (par maksu).

7. martā plkst. 12.00
Tērvetes novada kultūras namā
KINOSEANSS. Andreja Ēķa kinokomēdija
“Klases salidojums 2”.
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz
bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā arī
paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas,
“draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis ievelk
trīs draugus trakos piedzīvojumos.
Ieejas maksa - 3 eiro.
Filmas garums 1h37min.
Informāciju apkopoja
Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama
pasākumu organizatore

Omniva labdarības akcijā “Ziedo pasaku grāmatas krāsainiem
vakariem!” aicina ziedot SOS Bērnu ciematu ģimenēm ar bērniem

LVM Dabas parks
Tērvetē

30. maijs

Datums tiks
precizēts

Tērvetes novada kultūras namā amatierteātra
“Trīne” PIRMIZRĀDES.
G. Priedes lugas “Zilā” iestudējums, kas veidots kā
kamerizrāde.
Ieejas maksa - 3 eiro.

Tērvete

Latvijas Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē

ZEMGAĻU SVĒTKI

15., 16. un 29 februārī,
1. martā

Tērvete
Augstkalne

“Gold barbell”,
Kroņauce

8., 9. augusts

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.

Tērvete

Mātes dienai veltīts pasākums
Traktordienas 2020

14. februārī

Augstkalne

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas diena.
II skrējiens Tērvetes pilskalnā.
Tulpju svētki

KULTŪRAS AFIŠA

Rūpējoties par Latvijas sabiedrības daļu, kam
nepieciešams atbalsts, Omniva Latvija sadarbībā ar
grāmatnīcu Jānis Roze no 27. janvāra līdz
28. februārim organizē labdarības akciju “Ziedo
pasaku grāmatas krāsainiem vakariem”, aicinot
sabiedrību ziedot pasaku grāmatas Latvijas SOS

Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajām
ģimenēm ar bērniem.
“SOS Bērnu ciematu asociācijas darba ikdiena
ir saistīta ar bērniem un ģimenēm, mūsu mērķis ir
stiprināt ģimenes, lai ikvienam bērnam būtu
iespēja izaugt gādīgā un drošā ģimenē. Kopīga
grāmatu lasīšana ir jauks veids, kā tuvināt ģimenes
locekļus, mudināt viņus saturīgi pavadīt laiku,
tādēļ bērnu un jauniešu grāmatu dāvinājums mūsu
darbā lieti noderēs,” stāsta SOS Bērnu ciematu
asociācijas direktore Ilze Paleja, sakot sirsnīgu
paldies Omniva par šīs sirsnīgās labdarības akcijas
ideju un īstenošanu.

Tērvetes novada visas četras bibliotēkas
atbalsta šo pasākumu un līdz 26. februārim
aicina ikvienu ziedot, nododot bibliotēkā,
mājās jau izlasītu pasaku grāmatu,
lai iepriecinātu citus mazos lasītājus.

Bites bibliotēkai – 70,“Kamenītēm”- 18

Pērn decembrī Bites bibliotēka svinēja savas
pastāvēšanas 70. gadadienu un interešu klubs
“Kamenītes” 18 gadu jubileju, un sveicēju vidū bija
arī dziedošās Māsas Legzdiņas.
“Kamenītes ”visus šos gadus ir stiprākais
atbalsts bibliotēkas darbā. Viņas ir gan klausītājas,
gan darītājas, palīdzot organizēt daudzveidīgus
pasākumus.
Pārsvarā bibliotēkā ir izstādes, veltītas
rakstnieku vai citu ievērojamu cilvēku jubilejai. Ir
bijušas arī neskaitāmas cita satura izstādes, kas
saistītas ar personīgajām kolekcijām.
Pagājušajā gadā pētījām vārdadienu nozīmi un
to atbilstību katrai kamenītei, izsniedzot ap
liecinājumu vārdiņsvētkos.
Reizi mēnesī organizējam kādu tematisku
tikšanos. Pie mums ir viesojušās gan Domes
priekšsēdētāja Dace Reinika, gan pārvaldes
vadītāja Dace Vācere, gan novada policijas
darbinieki, bijušie skolotāji un skolu direktori,
amatierteātra pārstāvji u.c.
Paldies domei par sniegto atbalstu transporta
jautājumos, jo esam pabijuši daudzos Latvijas
novados, kur apmeklējam kāda rakstnieka muzeju.
Vasarā ļoti saturīga ekskursija bija uz Kuldīgas
centrālo un Kabiles bibliotēku, uz Kandavu.

Paldies Astrīdai Gerharde par visu ekskursiju
organizēšanu!
Katru gadu atzīmējam latviešu gadskārtu
tradīcijas, arī Baltā galdauta svētkus, kas pērn bija
saistīti ar maizes tēmu – skanēja dzeja par maizi,
minējām mīklas.
Paldies pasākumu organizatorei Inetai
Strazdiņai par iespēju Senioru dienā noklausīties
vācu dziedātāju Doroteju Loču. Kamenītes visu
dara labprāt, tomēr lepojos, ka viņām piemīt arī
īpašība – ja vajag, mēs pulcējamies, piedalāmies,
atbalstam.
Šogad janvārī uzņēmām biedros 2 jaunas
kamenītes, tagad mēs esam jau 24.
Turpinām sadarbību ar skolu – janvārī
bibliotēkā bija skatāma 4. klases darbu izstāde
“Ziema”. 7.februārī iepazīties ar bibliotēku ieradās
pirmsskolas grupiņa “Taurenīši.
11. februārī bibliotēkā viesosies 5 gadīgās
grupiņas “Zaķēni” audzēkņi ar izrādi “Kas man par
to būs?”. 25. februārī 4 gadīgā grupiņa “Bitītes” arī
vēlas iepazīt grāmatu pasauli. Paldies pedagogiem,
kas mazuļus rosina izzināt grāmatu noslēpumus!
Arī turpmāk ikviens laipni aicināts un gaidīts
bibliotēkā!
Emircijana Nikolajeva, Bites bibliotēkas vadītāja

Policijas ziņas

Pašvaldības policija

Tērvetes novada pašvaldības policija ir
Tērvetes novada pašvaldības pakļautības iestāde,
kuras pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu pre
vencija, sabiedriskās kārtības un drošības no
drošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti
Domes lēmumi un noteikumi. Policijas pie
nākumos ietilpst savas kompetences ietvaros
kārtot Administratīvo pārkāpumu lietvedību,
sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas
saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības
apkarošanu.
2019. gadā:
saņemts 61 iedzīvotāju iesniegums un
sūdzība,
215 gadījumos saņemti izsaukumi uz
notikumu vietām,
ir izteikti 15 mutiski aizrādījumi personām
par saistošo noteikumu neievērošanu,
uz medicīnas iestādi vai dzīves vietu
nogādātas 6 personas, kas bija zaudējušas spēju
patstāvīgi pārvietoties,
sagatavoti 11 materiāli, kas nosūtīti pēc
piekritības citām iestādēm,

kopā ar Bāriņtiesu un citām sociālās
aprūpes struktūrvienībām katru mēnesi veikti
apsekošanas reidi.
Atskatoties uz paveikto darbu ir vērojamas
pozitīvas izmaiņas nepilngadīgo smēķētāju vidū
(2017. gadā konstatēti 9 gadījumi, 2018. gadā – 3,
2019. gadā – 1 gadījums).
Palielinājies to pārkāpēju skaits, kas lieto
alkoholu sabiedriskās vietās, par to liecina
sastādītais Administratīvo pārkāpumu protokolu
skaits. 2017. gadā sastādīti 13 protokoli, 2018. gadā
– 8 un 2019. gadā – 12 protokoli.
Strādājot ar bezsaimnieku suņiem,
2018. gadā konstatēti 2 gadījumi, 2019. gadā nav
gadījumu, kad klaiņojošs suns būtu aizvests uz
dzīvnieku patversmi.
Pašvaldības policija ir piedalījusies kārtības
nodrošināšanā visos Tērvetes novada lielākajos
pasākumos, kuros ir bijuši pieaicināti arī
Zemessargi un Valsts policijas darbinieki. Sakām
lielu paldies par saņemto atbalstu un veiksmīgo
sadarbību gan Zemessardzes, gan Valsts policijas
darbiniekiem un vadībai.
Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

