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MAZAIS TĒRVETNIEKS – 2019
Pasākumā publiski tiks godināti
2019. gadā dzimušie mazuļi un viņu vecāki.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un foto
uzņēmumi var tik izmantoti Tērvetes novada
mājas lapā un izdevumā ”Laikam līdzi”
Tērvetes novada dome

Tērvetes novada dome izsludina
2020. gada projektu konkursu
„Mēs - Tērvetes novadam”

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās
organizācijas (biedrības un nodibinājumi) vai
iedzīvotāju iniciatīvu grupas. Maksimālā summa,
ko Tērvetes novada dome piešķir viena projekta
realizēšanai, ir 1000 euro.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Tērvetes
novada domē līdz 2020. gada 10. aprīlim.
Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā
2020. gada 30. novembris.
Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti
un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā,
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Informācija par projektu konkursu un iesnie
dzamajiem dokumentiem atrodama Tērvetes
novada domes mājas lapā www.tervetesnovads.lv
sadaļā „Projekti/Aktuālie projekti un projektu
konkursi”.
Informāciju sagatavoja Tērvetes novada
domes projektu koordinatore Dace Vācere

Pieņemts lēmums
tālākai virzībai

Š.g. 18. februārī domes priekšsēdētāja Dace
Reinika
piedalījās Saeimas Administratīvi
teritoriālās reformas komisijas sēdē, kurā skatīja
Vides un reģionālās attīstības ministrijas virzīto
Administratīvi teritoriālo reformu Zemgales
reģionā. Reforma paredz arī apvienot Dobeles,
Auces un Tērvetes novadu.

Deputāti uzklausīja visu pašvaldību vadītāju
sagatavotās prezentācijas par savu novadu, tā
attīstību, iedzīvotāju viedokli par reformu.
Vairākuma Saeimas Administratīvi teritoriālās
reformas komisijas locekļu viedoklis palika
nemainīgs, ka Dobeles, Auces un Tērvetes novads
ir jāapvieno. Šis lēmums tālāk tiks virzīts
balsojumam Saeimā.
Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja
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Stiprinām draudzības saites senajā tirgus ceļā
Jonišķi–Žagare–Tērvete

Š.g. 22. februārī tika aizvadīts kaimiņpašvaldību
uzņēmēju sadraudzības pasākums Žagares kultūras
namā, kur latviešu un lietuviešu amatnieki,
mājražotāji, tūrisma uzņēmēji savu veikumu
demonstrēja izstādē-tirdziņā.
Patīkamu atmosfēru radīja koncertējošie
mākslinieki: Žagares kultūras centra kapella
“Kapeliuke” un Skaistgiris ģimnāzijas pieaugušo
deju kopa, kā arī Tērvetes novada folkloras kopa
“Ceļteka” un viņu draugu folkloras kopas “Laiva” no
Rīgas. Izskanējušais kokļu koncerts un dziedājums
bija kā dāvana Lietuvas Republikas neatkarības
102. gadadienā.

No Tērvetes novada ar saviem darbiem lepojās:
mājražotājas un amatnieces Antra Lāce, Irēna
Pikturna, Sandra Latiša, kokizgriezumu meistars
Kaspars Blūms, šuvēja Guna Cēsniece, pašas
darinātās sveces un adījumus prezentēja Valda
Prīliņa, apgleznotas zīda šalles un rotas bija atvedusi
Valentīna Smoļakova, ar gardiem gaļas izstrādā
jumiem cienāja ZS “Vanadziņi”, viesnīca – restorāns
“Zoltners” aicināja ciemos un bija atveduši
degustēšanai īpašo “Zoltners” alu, Inese Vedļa no
kafejnīcas MammaDaba bija sacepusi kūkas un
ruletes, Lietuvā tika nogaršota arī “Viestardu”
smiltsērkšķu kūka, ikviens varēja nobaudīt arī
“Tērvetes vīnu” garšu. Starp sastaptajiem apmeklē
tājiem bija arī Kroņauces peoniju kolekcionārs
Andris Berkinus, “Pālēna apartamentu” īpašniece
Anitra Skalbiņa, Tērvetes koka pils saimniece Ināra
Jēruma un kūku meistare Ina Štāle.
No Jonišķu rajona amatnieku un mājražotāju
piedāvājuma bija iespēja apskatīt rokām darinātas
lelles, keramikas suvenīrus, koka skulptūras, vannas
skrubjus, izšuvumus, pinumus, tamborējumus un
adījumus, kā arī nogaršot bioloģisko mājas

produkciju, karamelizētus ķiplokus, mājas sierus un
pie sevis ciemos aicināja purva lauma. Par tūrisma
iespēju piedāvājumu informāciju sniedza Tērvetes
un Jonišķu tūisma informācijas centri.
Pasākumā bija iespēja uzzināt ko jaunu par
uzņēmējdarbību un tūrisma iespējām aiz kaimiņ
valsts robežas, un jaunais asfaltētais ceļš, kas šobrīd
savieno Tērveti un Žagari, noteikti būs pamats
biežākai un ciešākai draudzībai starp Tērvetes
novada pašvaldību un Jonišķu rajonu. Mēs labprāt
iepazīstinājām lietuviešus ar iespējām piedalīties
Tērvetes novadā organizētajos tirgos 2020. gadā,
īpaši gaidīsim viņus ciemos 28. martā pasākumā
“Rodi iedvesmu Tērvetē”.
Sadraudzības pasākums tapa Tērvetes novada
domei sadarbojoties ar Žagares reģionālo parku,
Jonišķu tūrisma informācijas centru un Žagares
kultūras centru. Īpašs paldies Tērvetes novada
tūrisma informācijas centra vadītājai Ilonai Līdumai
par atbalstu pasākuma organizēšanā. Paldies ik
vienam par atsaucību un dalību šajā pasākumā!
Madara Darguža,
Tērvetes novada uzņēmējdarbības specāliste

Latvisko dzīvesziņu savā 5. jubilejā izdzied
folkloras kopa “Ceļteka”

Folkloras kopas “Ceļteka” vadītāja Anda Ābele

Š.g. 5. februārī Tērvetes novada kultūras namā
goda vieta tika atvēlēta tautas dziesmai – izspēlētai
un izdziedātai. Ar muzikālu vakaru draugu lokā
jubilāri – Tērvetes novada kultūras nama folkloras
kopa “Ceļteka” atzīmēja piecu gadu dzimšanas
dienu. Tas bija stāsts par ceļu. Katram dalībniekam
bijis savs ceļš pie folkloras kopas – kā bērnības
sapnis, īstais brīdis, maģija, iedvesma, kaut kā jauna
sākums, kopābūšana, apņēmība, tomēr galvenokārt
visus apvienojusi latviskā dzīvesziņa.
Šajos piecos darbības gados kopas vadītājas
Anda Ābeles vadībā “Ceļtekas” dalībnieki aktīvi
rosījušies ne tikai Tērvetes novada ietvaros, bet arī
ārpus tā. Lepojamies, ka vairākiem dalībniekiem ir
pašu gatavotas kokles un daļa apģērba. Līdz ar Andu
Ābeli ir iegūti pastāvīgi draugi, Rīgas kultūras un
mākslas centra “Ritums” folkloras kopa “Laiva”. Gan
pirmā aizvadītā skate, gan kopā sadziedāšana ar

kopu “Laiva” pavēra iespējas
mūsu vēl jaunās folkloras
kopas dalībniekiem kļūt par
starptautiskā folkloras kopu
festivāla “Baltica 2018”
dalībniekiem.
Tieši
“Ceļteka” ir tā, kas vairākus
gadus
rosinājusi
gan
tērvetniekus, gan citu
novadu iedzīvotājus vasaras
saulgriežu nakti izdziedāt
Tērvetes pilskalnā, kā arī
Ūsiņos iznākt brīvā dabā pie
pieguļnieku ugunskura. Ar savu esamību folkloras
kopa mūs ved ceļā, lai atcerētos, atpazītu un iepazītu
mūsu latviskās vērtības.
Ceļteka, tā, kas aug visbiežāk pļavās un taku
malās, ir tev līdzās. Tā dziedē un stiprina, tik jāprot

to atrast. Mūsu “Ceļteka” arī ir tepat, līdzās un ja
vien vēlēsies, tā dos spēku arī tev.
Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Amatierteātris “Trīne” savā jaunākajā iestudējumā
runā par latviešu tautasdziesmās iekodēto morāli
Fragments no izrādes. Rasma - Inita Roze,
Juris - Armands Rullis.

2020. gada 5. martā
stājušies spēkā
Saistošie noteikumi Nr. 1
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada
19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem””.
Saistošie noteikumi nosaka, ka 1.–4. klašu izglītoja
majiem no daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts
bezmaksas launags izglītības iestādes ēdnīcā.
Saistošie noteikumi Nr. 3
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada
24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, kuri nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt
persona ar invaliditāti, kā arī persona, kura aprūpē
bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invali
ditāti.
Dace Reinika, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

2020. gada marts

Augstkalne

Tērvetes novada amatierteātra “Trīne”
pirmizrāde izspēlēta. Šajā sezonā režisore Dzintra
Zimaiša izvēlējās iestudēt Gunāra Priedes lugu
“Zilā”. Kamerizrāde vienmēr ir izaicinājums gan
režisoram, gan aktieriem. Kolektīva vēsturē tā jau ir
otra izrāde, kas skatītājiem tiek piedāvāta šādā
formātā.
Savu izvēli režisore pamato ar to, ka kolektīvā ir
sasniegts atbilstošs līmenis, kas paver iespējas šāda
veida izrādes iestudēt, jo tam gatavi ir gan režisore,
gan aktieri. Iestudēšanas procesā bijuši arī

sarežģījumi, tomēr režisore nu jau ar smaidu un
lepnumu min, ka tiem veiksmīgi tikts pāri. Divu
mēnešu laikā Lindas lomā bijis “jāielec” jaunām
aktrisēm. Ar šo izrādi par “Trīnes” dalībniecēm nu
ir kļuvušas arī Kristīne Smirnova un Inga Kairova.
Februārī tika nospēlētas četras izrādes, divas no
tām kā pirmizrādes, jo iestudējumam ir divi sastāvi.
Izrādes jau noskatījušies 280 cilvēki. Pirmā izrāde
bija veltījums kolektīva atbalstītājiem, lielākajiem
faniem – aktieru ģimenēm un Tērvetes novada
čaklajām rokdarbniecēm, kas palīdzēja tapt izrādes
spilgtākajam rekvizītam – segai.
Skatītāju vidū bija arī Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra režisore Lūcija Ņefedova, kas pēc izrādes
kopā ar aktieriem pārrunājusi redzēto, izteikusi
savus vērojumus un laba vēlējumus. Viņas skatījumā
Gunāra Priedes lugas “Zilā” iestudējums ir pelnījis
augstu novērtējumu.
Režisore Dzintra Zimaiša kolektīva vārdā saka
sirsnīgu PALDIES ikvienam, kas pēc izrādes pauda
savu viedokli ne tikai par redzēto, bet arī piedzīvoto
un pārdzīvoto! PALDIES tiem, kas ar interesi
apmeklēja abu sastāvu izrādes! PALDIES Tērvetes
novada kultūras nama kolektīviem par

neizmērojamo pacietību, pielāgojot savu nodarbību
laikus un vietas, lai teātra kolektīvs pilnvērtīgi varētu
sagatavoties pirmizrādēm. Īpašu PALDIES kolektīvs
saka Inai Štālei, Antrai Lācei, Guntai Čigānei,
Ingvildai Žukovskai, Svetlanai Strausmanei un
Valdim Ūdriņam par viņu personīgo ieguldījumu,
sarūpējot rekvizītus teātra izrādei.
Šobrīd izrāde nu jau uzsāk savu dzīvi. Tā
turpinās vēstīt to, ko pats autors lugā ir pratis
neuzkrītoši norādīt – ka nevajag maldīties dzīves
jēgas un morāles kritēriju meklējumos, bet ikvienam
ir jāspēj saskatīt, ka tautas morāles kodekss sen jau
nosaukts latviešu folklorā.
Jau martā pirmās viesizrādes Valgundē un
Lielvārdē, aprīlī – Sesavā un Aizkrauklē. Kolektīvam
ir mērķis ar jauno iestudējumu oktobrī piedalīties II
Latvijas amatierteātru kamerizrāžu festivālā Ogrē.
Jau šobrīd zinām, ka ir cilvēki, kam neizdevās
izrādi noskatīties. Sekosim līdzi iedzīvotāju
interesei, un izrāde Tērvetes novada kultūras namā
šogad noteikti vēl atgriezīsies.
Pēc izrādes ar režisori Dzintru Zimaišu sarunājās
Ineta Strazdiņa, Tērvetes novada
kultūras pasākumu organizatore

Domes sēde

2020. gada 27. februārī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Sēdē piedalījās visi Domes deputāti, darba kārtība tika
apstiprināta ar 32 jautājumiem.

Tērvetes novada pašvaldības
izpilddirektora
Māra Berlanda ziņojums par
pašvaldības darbu

10. februārī noslēdzās iepirkums “Tērvetes
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”.
Iesniegts tikai viena pretendenta – SIA “Ceļu būvniecības
sabiedrība “IGATE”” piedāvājums par kopējo cenu
119 855 EUR, bez PVN. Izvērtējot iesniegto doku
mentāciju, minētajam pretendentam netika konstatēti
izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ
11. februārī ir aizsūtīts parakstīšanai iepirkuma līgums.
12. februārī noslēdzās iepirkums “Elektroenerģijas
piegāde Tērvetes pašvaldības vajadzībām”. No iesniegta
jiem sešu pretendentu piedāvājumiem – SIA “AJ Power”,
SIA “Ignitis Latvija”, SIA “INTER RAO Latvija”, AS
“Latvenergo” un SIA “Senergo”, piedāvājumu ar
viszemāko iepirkuma cenu iesniedza SIA “Senergo” par
24 266,70 EUR, bez PVN. Pārbaudot pretendenta
iesniegtās dokumentācijas atbilstību iepirkuma nolikuma
prasībām, SIA “Senergo” netika konstatēti izslēgšanas no
dalības iepirkumā apstākļi, kā rezultātā pretendents atzīts
par iepirkuma uzvarētāju. Šajā sakarā ar minēto pre
tendentu 01.04. 2020 tiks slēgts iepirkuma līgums uz
vienu gadu.
13. februārī notika astoņas Tērvetes novada
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. Izsoles rezultāti:
y Izsolei nekustamajam īpašumam “Vanagi”, Augst
kalnes pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības
ar platību 2,33 ha, ar objekta nosacīto sākuma cenu
18 400 EUR bija reģistrējies viens dalībnieks, tādēļ
objekts tika nosolīts par vienu soli virs sākuma ce
nas, t.i. 18 900 EUR.
y Nekustamais īpašums “Oši”, kas atrodas Bukaišu
pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar platī
bu 1,03 ha un nosacīto sākuma cenu 7100 EUR tika
nosolīts par vienu soli virs sākotnēji noteiktās cenas
t. i. 7600 EUR, jo izsolei bija pieteicies tikai viens
dalībnieks.
y Uz nekustamo īpašumu Bukaišu pagastā “Strikaišu
mežs”, kas sastāv no mežaudzes ar kopējo platību
19,13 ha un sākotnēji nosacīto cenu 39 100 EUR bija
reģistrējušies pieci izsoles dalībnieki. Izsoles gaitā
objekts tika nosolīts par 59 100 EUR. Atbilstoši liku
ma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta
2. punktam, objekta atsavināšana ir pieļaujama sa
ņemot pozitīvu VARAM atzinumu, kā arī saskaņojot
ar Auces un Dobeles novadu pašvaldībām, jo atsavi
nāmā objekta vērtība pārsniedz 50 000 EUR.
y Nekustamais īpašums “ Mizēnu mežs”, Bukaišu pa
gastā, sastāvošs no vienas zemes vienības un uz tās
atrodošas mežaudzes ar platību 6,83 ha ar sākotnējo
vērtību 18 300 EUR izsoles gaitā tika nosolīts par
28 300 EUR. Izsolei bija reģistrējušies četri dalībnieki.
y Izsolei nekustamam īpašumam “Dzīslu mežs”, Tēr
vetes pagastā, sastāvošam no vienas zemes vienības
12,56 ha platībā un uz tās atrodošas mežaudzes ar
sākotnēji noteikto vērtību 9 400 EUR bija pieteiku
šies trīs izsoles dalībnieki, kas objekta vērtību paaug
stināja par 33 izsoles soļiem – līdz 25 900 EUR.
y Nekustamā īpašuma “Breimaņu birzs”, Tērvetes pa
gastā, sastāvoša no vienas zemes vienības un uz tās
atrodošas mežaudzes ar platību 2,63 ha ar nosacīto
sākuma cenu 7 800 EUR izsolei bija reģistrējušies
pieci dalībnieki. Objekts tika izsolīts par 17 800 EUR.
y Izsolei nekustamam īpašumam “Tīsiņi”, Augstkal
nes pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar
platību 1,41 ha, un nosacīto sākuma cenu 9 000 EUR
bija reģistrējies tikai viens dalībnieks, tādēļ objekts
tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i.
9200 EUR.
y Atkārtoti izsolāmais nekustamais īpašums “Avenes”,
Bukaišu pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības
ar platību 3,05 ha ar sākotnējo vērtību 17 100 EUR

izsoles gaitā tika nosolīts par 23 100 EUR. Izsolē pie
dalījās četri izsoles dalībnieki.
14. februārī noslēdzās cenu aptauja “Apgaismojuma
tehniskā projekta izstrāde pašvaldības ceļam Te-37C
“Laktas-Sanatorija””. SIA “Telms” iesniedza piedāvājumu
par 4958,68 EUR, SIA “Elektromontāžas serviss” par
4545,45 EUR, bet SIA “J.E.F.” piedāvāja projektēt par
4126,00 EUR, bez PVN. Šajā sakarā 21. februārī ir
noslēgts projektēšanas pakalpojuma līgums ar lētākā
piedāvājuma iesniedzēju – SIA «J.E.F.» .
Tehniskais projekts paredz ielu apgaismojuma izbūvi
autoceļam Te-37C no krustojuma ar valsts reģionālo
autoceļu P95 “Jelgava-Lietuvas robeža” līdz Rehabilitāci
jas centram “Tērvete”. Izpildes termiņš 4 mēnešu laikā no
līguma parakstīšanas.
14. februārī noslēdzās vēl viena cenu aptauja
“Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana pie Annas
Brigaderes pamatskolas saskaņā ar tehnisko specifikāciju”.
Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti:
SIA “Goldmen Service” par 1 968,60 EUR, SIA
“Videoprojekts Baltija” par 1900,82 EUR, bet SIA “AE
LUX” piedāvāja darbus izpildīt par 2 000,00 EUR, bez
PVN. Sekojoši tika noslēgts līgums ar lētākā piedāvājuma
iesniedzēju SIA “Videoprojekts Baltija”. Darbi jāpaveic
viena mēneša laikā.
11. februārī tika izsludināts iepirkums “Pālenu
kapličas restaurācijas darbi”, kas paredz šī valsts nozīmes
kultūras pieminekļa ārējās fasādes, cokola un kāpņu
atjaunošanu. Finansējuma avots – 2020. gada pašvaldības
budžeta līdzekļi. 25. februārī saņemti divu pretendentu
piedāvājumi. SIA “KaimS” iesniedza piedāvājumu par
18 627,25 EUR, bet SIA “Warss+” par 39 089,45 EUR, bez
PVN. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, abiem
pretendentiem netika konstatēti izslēgšanas no dalības
iepirkumā apstākļi, sekojoši tiks slēgts līgums ar lētākā
piedāvājuma iesniedzēju – SIA “KaimS”.
Pirmās kārtas ietvaros ir pabeigti kapličas iekštelpu
restaurācijas darbi, kuru realizācijai tika piesaistīts
ELFLA programmas “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finan
sējums, kā arī līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
20. februārī trim pretendentiem tika izsūtīti uz
aicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Malkas piegāde
Tērvetes novada pašvaldībai”. Līdz noteiktajam termiņam
tika saņemti visu trīs pretendentu piedāvājumi. SIA
“Ošukalns” piedāvāja piegādāt malku par 8400 EUR, SIA
“Makvers” par 8078 EUR , bet SIA “AKWINGS” par
8820 EUR, bez PVN. Tādējādi tiks slēgts piegādes līgums
ar SIA ‘Makvers”. Malka paredzēta pašvaldības katlu
mājām “Zvaniņi”, “Lidoņi”, “Rotas” un “Sanatorija 4”
nākošā gada apkures sezonas nodrošināšanai. Piegāde
jāveic divu kalendāro mēnešu laikā no līguma
parakstīšanas, 280 m3 lielā apjomā.
21. februārī cenu aptaujas rezultātā ir noslēgts
līgums ar SIA “Intrum Latvija” par ārpustiesas parādu
piedziņas pakalpojumu sniegšanu.
24. februārī trīs pretendenti tika uzaicināti piedalīties
cenu aptaujā “Tērvetes pašvaldības autoceļu reģistrācija
un inventarizācija saskaņā ar darba uzdevumu”, kas pa
redz reģistrēt pašvaldības ceļus un ielas saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrā
cijas un uzskaites kārtība”. Pretendentiem piedāvājumi
bija jāiesniedz līdz 2. martam.
24. februārī trim ceļu projektētājiem tika izsūtīti divi
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujās – “Tehniskā
projekta izstrāde gājēju celiņam gar valsts autoceļu
V1106 “Augstkalne-Bēne”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads” posmā no krustojuma ar pašvaldības autoceļa
Bu25 “Vaivariņi-Šalkas” līdz Bukaišu pagasta pārvaldei
“Rotas”, kā arī “Tehniskā projekta izstrāde gājēju celiņam
gar valsts autoceļu V1112 “Tērvete – Penkule”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads” posmā no īpašuma “Pagasta
ēka” līdz krustojumam ar pašvaldības autoceļu Te33
“Labrenču ceļš”. Piedāvājumi abām cenu aptaujām bija
jāiesniedz līdz 2. martam. Gājēju celiņus plānots izbūvēt
posmos ar intensīvu satiksmi kājāmgājēju drošības
uzlabošanai.

Februāra mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un
parādu piedziņas komisijai tika iesniegti četri iesniegumi.
Komisija:
• piekrita īrnieka lūgumam pārtraukt dzīvokļa īres
līgumu ar 01.03.2020;
• piekrita izīrēt dzīvokli daudzbērnu ģimenei;
• saskaņoja divus parādu atmaksas grafikus;
• 59 debitoriem izsūtīti brīdinājumi par parādu
nomaksu.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Domes sēdē apstiprināja nolikumu 2020. gada
projektu konkursam „Mēs – Tērvetes novadam”.
Vienbalsīgi tika precizēti saistošie noteikumi Nr. 24
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā””.
Dome apstiprināja grozījumus Tērvetes novada
domes 2016. gada 27. oktobra nolikumā “Tērvetes
novada Būvvaldes nolikums”.
Domes sēdē apstiprināja Tērvetes novada autoceļu
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa
izlietošanas programmu 2020.–2022. gadam.
PAR PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU VEIKŠANU
Reģiona galvenās bibliotēkas statuss ir piešķirts Do
beles novada Centrālai bibliotēkai, kas nodrošina likumā
noteikto funkciju veikšanu arī Tērvetes novada četrām
bibliotēkām – Bukaišu, Tērvetes, Augstkalnes un Bites
bibliotēkām. Tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un
informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pie
ejamību ikvienam lietotājam, veido attiecīgās adminis
tratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un
nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām,
nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku
krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz konsulta
tīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administra
tīvās teritorijas bibliotēkām, popularizē to darbu utt.
Dome lēma noslēgt līgumu uz vienu gadu ar darbības
termiņu no 2020. gada 01. februāra līdz 2021. gada
1. februārim ar Dobeles novada Kultūras un sporta
pārvaldi par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
• No nekustamā īpašuma „Zemgaļi”, Kroņauce,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalāmajām
zemes vienībām tika piešķirts jauns nosaukums
„Mežzemgali”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. At
dalītajām zemes vienībām 8,3 ha, 7,2 ha un 0,3 ha
platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, savukārt zemes vienībai 0,2 ha
platībā noteica zemes lietošanas mērķi – noliktavu
apbūve.
• Sešos jautājumos deputāti vienbalsīgi lēma par
zemes nomas līguma pagarināšanu.
• Dome pieņēma lēmumu par Tērvetes novada paš
valdībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības
daļas “Galatrenči pašvaldība”, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads, iznomāšanu.
• Tika iznomāta pašvaldībai piederošā, apbūvētā
zemes vienība “Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts,
Tērvetes novads, 3,98 ha kopplatībā, nosakot zemes
vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturē
šana ar nomas līguma termiņu uz 10 gadiem, ar
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā par
28 euro, bez 21 % PVN.
• Dome apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības
projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Priednieki”,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību
divās atsevišķās zemes vienībās: 7,77 ha platībā un
7,40 ha platībā. Sadalītajam nekustamajam īpašu
mam paliekošajai zemes vienības daļai atstāja
iepriekšējo nosaukumu „Priednieki”, atdalītajai
zemes vienībai ar kopējo platību 7,40 ha piešķīra

•

jaunu nosaukumu – „Augšpriednieki”. Nekustamo
īpašumu lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Deputāti pieņēma lēmumu atdalīt no nekustamā
īpašuma „Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, visu zemes vienību– 5,16 ha platībā un
atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosau
kumu – „Druķīši”, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība

JAUNUMS saistībā ar paredzamo ATR!

PAR AUCES NOVADA UN DOBELES NOVADA
PAŠVALDĪBU PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM
Tērvetes novada dome, izskatot Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 11.02.2020. vēstuli
“Par informācijas sniegšanu”, kurā lūgts izskatīt un
saskaņot jautājumus par Auces novada un Dobeles
novada pašvaldību darījumiem, kurā tā paredz atsavināt
zemesgabalus, konstatēja, ka: Likuma “Par valsts budžetu
2020. gadam” 56. panta 2. punkts noteic, ka līdz stājas
spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo
iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot VARAM pozitīvu
atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai
novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības
pamatlīdzekļu vērtības.
Saskaņā ar VARAM skaidrojumu “Par pašvaldību
īpašuma atsavināšanu un saistību uzņemšanos” visām
pašvaldībām ministrijai iesniedzamajiem dokumentiem
atzinuma saņemšanai pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanai ir nepieciešams pievienot to pašvaldību
domju lēmumus, kuras atbilstoši Administratīvo terito
riju un apdzīvoto vietu likumprojekta pielikumā no
teiktajam plānots apvienot kopā ar to pašvaldību, kas
plānojusi veikt atsavināšanas darbības.
Rezultātā pieņemtie lēmumi:
Neiebilst un respektēt Auces novada domes pie
ņemtos lēmumus attiecībā uz šādu Auces novada
pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu:
1. “Sirmele”, Lielauces pagasts, Auces novads;
2. “Lauvu mežs”, Lielauces pagasts, Auces novads;
3. “Bisenieku mežs”, Īles pagasts, Auces novads;
4. “Ciroles lauki”, Bēnes pagasts, Auces novads.
Neiebilst un respektēt Dobeles novada domes
pieņemtos lēmumus attiecībā uz šādu Dobeles novada
pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu:
1. “Dzeguzes”, Auru pagasts, Dobeles novads;
2. “Līdumnieki”, Auru pagasts, Dobeles novads;
3. “Maliņas”, Auru pagasts, Dobeles novads;
4. “Kārkli”, Auru pagasts, Dobeles novads;
5. “Ružas”, Auru pagasts, Dobeles novads.
PAR TELPAS IZNOMĀŠANU UN NOMAS
MAKSAS APSTIPRINĀŠANU
Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma
projektu “Par telpas iznomāšanu un nomas maksas
apmēra apstiprināšanu”, konstatēja, ka:
VAS “Latvijas pasts” plāno pārtraukt ar Tērvetes
novada pašvaldību noslēgto telpu nomas līgumu par
nepārtrauktu telpu nomu ēkā ”Virsaiši”, Augstkalnes
pagasts, Tērvetes novads, un ir aicinājis Tērvetes novada
pašvaldības centrālo administrāciju izvērtēt iespēju
iznomāt VAS “Latvijas pasts” citu vienu telpu ēkā
”Virsaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nododot
to nevis nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet gan
regulāri to iznomājot piecas reizes nedēļā pa vienai
stundai katru dienu. Telpu plānots izmantot deleģētas
valsts funkcijas īstenošanai – pasta pakalpojumu
nodrošināšanai Augstkalnes pagastā. Pasta pakalpojumus
plānots sniegt vienu stundu katru darba dienu.
Pēc protokoliem materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv
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IZSOLES

2020. gada 4. martā pieņemtais Domes sēdes lēmums
Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Lintes”, Bukaišu pagasts, sastāvošu no vienas zemes vienības ar
platību 2,09 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,
izsoles noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 12 400 EUR
apmērā.
Izsoles norises vieta un laiks – 2020. gada 09. aprīlis plkst. 11.00.

2020. gada 27. februārī pieņemtais Domes sēdes lēmums
Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, sastāvošu no divu istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 50,8 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo
kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala,
pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Labrenči” - 29, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles
noteikumus, nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 6900 EUR apmērā.
Izsoles norises vieta un laiks – 2020. gada 09. aprīlī plkst. 11.15.
Izsoļu dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles
dalībnieku sarakstā notiek Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas
„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba
laikā no 2020. gada 09. marta līdz 2020. gada 08. aprīlim plkst. 12.00.

Cien. Nekustamo
īpašumu īpašnieki un
valdītāji!

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31.
decembrim Tērvetes novada pašvaldībā ir
iesniedzami
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums.
Šādu prasību nosaka 2018. gada 31. maijā
apstiprinātie Tērvetes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas
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

Izmaiņas Augstkalnes pasta pakalpojumos
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Augstkalnes pagastā

no 2020. gada 20. marta

tiek mainīts Augstkalnes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks,
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk visi pasta pakalpojumi būs pieejami katru darbdienu no
plkst. 8.30 līdz 9.30 līdzšinējā atrašanās vietā “Virsaišos” vai arī
iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
AS “Latvijas Pasts”

Informējam par tarifu maiņu!
Sākot ar 2020. gada 1. aprīli tiek noteikts
Tērvetes novada pašvaldības ūdensapgādes pakalpojumu tarifs
0,91 EUR (bez PVN) par 1m³,
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,85 EUR (bez PVN) par 1m³.
2020. gada 27. februārī domes lēmums pieņemts saskaņā ar
ūdensapgādes pakalpojumu tarifu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
ekonomisko aprēķinu, kā arī pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un likumu
“Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.
Tērvetes novada dome

Pašvaldības
policijas
darba laiki
Augstkalnes pagastā
Pirmdienas 9.00–16.00
Piektdienas 9.00–12.00
Bukaišu pagastā
Ceturtdienas 9.00–16.00
Tērvetes pagastā
Zelmeņu ciematā –
Otrdienas 9.00–16.00
Kroņauces ciematā –
Trešdienas 9.00–16.00
Pašvaldības policijas
priekšnieks Jānis
Kozuliņš, tālr. 20280114
Pašvaldības policijas
vecākais inspektors
Ēriks Zandersons,
tālr. 26557068

No 1. marta var sākt iesniegt Gada ienākumu
deklarācijas par 2019.gadu
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Biedrība
„Tērvetes
mājražotāji
un
amatnieki” realizē projektu „Sabiedrisko aktivitāšu

dažādošana
novada
iedzīvotājiem”
nr.19-06AL30-A019.2202-000003, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis ir iegādājoties divas saliekamās
teltis dažādot, pilnveidot un attīstīt sabiedriskās
aktivitātes novada iedzīvotājiem un tā viesiem. Brīvā

laika aktivitāšu uzlabošana un pilnveidošana, brīvdabas
pasākumu organizēšana. Kultūras materiālā un
nemateriālā mantojuma popularizēšana.
Dažādu aktivitāšu veikšanai un pasākumu
organizēšanai ir pieejamas teltis.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR
5327.39 no kurām publiskais finansējums sastāda EUR
4794.65 un EUR 532.74 ir biedrības līdzfinansējums.
Projekta ieviešanas laiks: 2019.gada 18.septembris –
2020.gada 13.jūlijs.

Izglītība

Tērvetes novada skolēni ieklausās dabas stāstos
Dabas parks Tērvetē līdzās atpūtas iespējām piedāvā bērniem un jauniešiem daudzveidīgas izzinošas
nodarbības, pārgājienus un radošas darbnīcas LVM vides izglītības programmā “Izzini mežu”. Nodarbības
vada gan parka vides izglītības speciālistes, gan piesaistītie dabaszinību jomas profesionāļi.
Janvārī LVM dabas parks Tērvetē bija tikšanās vieta Tērvetes novada skolēniem un Latvijas Dabas
muzeja zinošajiem speciālistiem. Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes vidusskolas 1.–4. klases
skolēni, sadalījušies pa vecuma grupām, ērti iekārtojās parka centra ēkas semināru telpās. Latvijā zinošās
sēņu pētnieces Initas Dānielas un dabas muzeja pedagoģes, vides gides Eleonoras Zuimačas nodarbības
varēja sākties!
Nodarbībā “Sēņu valsts daudzveidība” skolēni
noskaidroja sēņu labos un sliktos darbus, mācījās
atpazīt Latvijas indīgāko sēni, kā arī “lauzt” bērnu
grāmatiņu un multfilmu radītos stereotipus, ka eži
ēd sēnes. Filcētas sēnes, ezis, vāvere un citi uzskates
līdzekļi bērniem palīdzēja vizualizēt stāstījumu,
“uzburot” daudzveidīgas sēņu un apkārtējās vides
sadarbības formas un izpausmes. Skolēni apguva tik
svarīgo prasmi - pēc dažādām pazīmēm atšķirt
indīgās sēnes no ēdamajām. “Sēņu daudzveidība
radīja tādu apjukumu! Vai Latvijā tas vispār
iespējams?” neviltotu izbrīnu pauda trešklasnieks
Renārs.
Savukārt nodarbību “Kurmītis Kvēps un viņa
kaimiņi” ievadīja skolēnu pārdomas: cik liels ir
viens no labākajiem pazemes alu racējiem – kurmis?
Tā kā dzīvu kurmi ieraudzīt dabā ir teju neiespējami,
tad, apjaušot tā lielumu, ikviens atsaucās pedagogu
aicinājumam likt lietā matemātikas zināšanas un
izmantot senu garuma mērvienību – sprīdi.
Tērvetnieki – īsteni Sprīdīša zemes pavalstnieki,
nodarbības laikā pārliecinājās, ka mazais racējs ir
neliela auguma, bet ņiprs un ar lielu dūšu. Šo
pārliecību nostiprināja Dabas muzeja sagatavotais
uzskates materiāls – kurmja alu sistēmas
šķērsgriezuma demonstrējums vairākos stāvos. Ko tik nevar sastapt lieliskā zemes racēja un mazā plānotāja
pazemes tuneļos! Izrādās, ka līdzās galvenās barības – slieku – krājumiem, kurmja labirintos rāmi saimnieko
peles, slēpjas zemesvēži un kukaiņu kāpuri. Nodarbības izskaņā 4. klases skolēns Maksims atzina: “Man bija
pārsteigums, ka pazemē dzīvo ne tikai kurmji, bet arī dažādi kāpuri un sliekas.”
Februārī dabas parka vides izglītības speciālistes,
pārtopot pasaku tēlos, viesojās pirmsskolas izglītības
iestādēs ar bezmaksas izbraukuma nodarbību
“Ziemas miegs mežā”. Bērni ne tikai iepazinās ar
dzīvniekiem, kuri dodas gulēt ziemas miegā, bet arī
satika zīļu un riekstu krājējus – sīli un vāveri –,
mācījās atšķirt bebru no ūdra un izprast viltīgās
lapsas paradumus. Izzinošie stāsti mijās ar bērniem
tik nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem un
līdzdarbošanos.
Šogad neierasti ātri Annas Brigaderes
pamatskolas 5. un 6. klases skolēni, kā arī Augstkalnes vidusskolas 6. klases dabas draugi piedalījās ikgadējā
putnu būrīšu tīrīšanas aktivitātē. Februāra izskaņā un marta sākumā dabas parkā sakopti vairāk nekā 80
putnu būrīši. Skolēni izglītības iestādēs uzmeistarojuši un izlikuši parkā 20 jaunas putnu mājas, izmantojot
parka Koktēlniecības darbnīcā sagatavotos materiālus. Putni parādā nepaliks – pavisam drīz dziedošie
pavasara vēstneši pateicībā pieskandinās mežu.
Paldies Tērvetes novada izglītības iestādēm par sadarbību, jo īpaši skolotājām Rudītei Dudei, Sandrai
Geislerei un Sigitai Kļaviņai par aktīvu iesaistīšanos!
Lilita Kauste, LVM “Parki un ezeri” Informācijas centra vadītāja

Lepojamies ar sasniegumiem
Lai gan mācību priekšmetu olimpiādes vēl
notiek pilnā sparā, jau varam lepoties ar
sasniegumiem, kas mūs pašus patīkami pārsteidz.
Lepojamies ar Augstkalnes vidusskolas
9. klases skolēnu Valdemāru Lāci!
Viņa šī brīža sasniegumi:
1.VIETA Auces, Dobeles un Tērvetes novadu
bioloģijas olimpiādē. Iegūtas tiesības startēt Valsts
mēroga olimpiādē.
ATZINĪBA Valsts bioloģijas olimpiādē. Par
vienu punktu atpaliekot no 3. vietas.
1.VIETA Auces, Dobeles un Tērvetes novadu
vēstures olimpiādē. Iegūtas tiesības startēt Valsts
mēroga olimpiādē.
GAIDĀM REZULTĀTUS no Valsts vēstures
olimpiādes.
1.VIETA Auces, Dobeles un Tērvetes novadu
ģeogrāfijas olimpiādē. Šajā olimpiādē Valdemārs
startēja 9.–12. klašu grupā (Dobeles 1. vidusskolas

un Dobeles Valsts ģimnāzijas konkurencē) un
pārliecinoši ieguva 12 punktu pārsvaru no 2. vietas
ieguvēja. Valdemāram pietrūka 11.5 punkti, lai
būtu izcīnītas tiesības piedalīties Valsts mēroga
olimpiādē.
Par Valdemāra sasniegumiem lielu PALDIES
sakām skolotājām Marijai Pelnikai, Inesei
Blūmai un Guntrai Engelsonei!
Lepojamies ar Augstkalnes vidusskolas
9. klases skolnieci Beatrisi Lību Šalnu!
Viņas šī brīža sasniegums:
1.VIETA Auces, Dobeles un Tērvetes novadu
latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Iegūtas
tiesības startēt Valsts mēroga olimpiādē, kas notiks
30. martā.
Par Beatrises Lības sasniegumiem lielu
PALDIES sakām skolotājai Aijai Klūgai!
Vēlam veiksmi!
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Tērvetes novada valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs atgādina – no 2020. gada 1.
marta var iesniegt Gada ienākumu deklarācijas (GID)
par 2019.gadu. Klientu apkalpošanas centrā, ir iespēja
saņemt atbalstu iesniedzot tās elektroniski caur VID
elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS) vai arī papīra
formā, ja personai nav elektroniskās identificēšanās rīku
(internetbanka vai eID karte, vai lietotājvārds un parole).
GID šobrīd var iesniegt par trīs pilniem pagājušajiem
gadiem 2019., 2018., 2017. gadiem. Par 2016. gadu varēs
iesniegt līdz 2020. gada jūnijam.
Informējam, ka sākot ar 2021. gada 1. martu –
deklarācijas par 2020. gadu varēs iesniegt tikai

elektroniski, tāpēc aicinām laicīgi pieteikties VID EDS
rīkiem – lietotājvārdam un parolei, ko piešķir VID.
Pieteikumu var iesniegt Tērvetes novada klientu
apkalpošanas centrā.
Klientu apklapošanas centra darba laiks: pirmdienās
plkst. 8:00-18:30, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
8:00-16:30, piektdienās 8:00 – 14:30.
Centrs atrodas Kroņaucē, ēkā „Sprīdītis”, Tērvetes
pagasts.
Neskaidrību gadījumā iepriekš var sazināties ar
klientu apkalpošanas speciālistēm – Dace Vācere
(22443406), Madara Darguža (22495447).

Līdz 31.martam veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31. martam veicams
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā,
17. augustā un 16. novembrī – vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu
punktos, bankā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties

savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar
likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.
Andra Šafare, nekustamo īpašumu speciāliste

Kases darba laiks Tērvetes
novada domē, Zelmeņos
Katru darba dienu no plkst. 8.00–12.00
Tērvetes novada dome

Augstkalnes vidusskola ir sekmīgi akreditēta
No 2020. gada 3. līdz
7. februārim Tērvetes
novada Augstkalnes vi
dusskolā notika akredi
tācija, kurā tika novēr
tēta izglītības iestādes
darbības kvalitāte un pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un
pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas
kvalitāte.
Ekspertu komisiju vadīja komisijas vadītāja,
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta vecākā eksperte
Sandra Zagorska, Rīgas Centra daiļamatniecības
pamatskolas pedagoģe Baiba Sīmane – Ambaine
un Rīgas Imantas vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Gunta Kaula.
Akreditācijas komisijas lēmums – akreditēt
skolas pamatizglītības programmu līdz 2026. gada
25. februārim. Seši gadi ir augstākais vērtējums.
Akreditācijas laikā ekspertu komisija ar skolas
un pašvaldības mājas lapu starpniecību bija
iepazinusies
ar
skolas
normatīvajiem
dokumentiem, savukārt 5. un 6. februārī eksperti
ieradās Augstkalnē un strādāja Augstkalnes
vidusskolā.
Divu dienu laikā viņi vēroja un vērtēja 19
dažādas mācību stundas, sarunājās ar skolēniem,
pedagogiem, metodisko komisiju vadītājiem,
skolas
administrāciju,
Vecāku
komitejas
pārstāvjiem, Tērvetes novada domes priekšsēdētāju
un izglītības darba koordinatori. Individuāli tikās
un sarunājās ar skolas direktori Ievu Krūmiņu.
Dodoties ekskursijās, komisija iepazina skolu un
tās apkārtni no skolas direktores viedokļa, no
skolēnu viedokļa un skolas saimnieka viedokļa.
Ekspertu komisijas vadītāja ar direktori ciemojās
arī pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi”, vērojot
gan nodarbības, gan grupu materiāli tehnisko
nodrošinājumu.
Sarunā ar direktori tika izanalizētas skolas
stiprās puses, sekoja arī ieteikumi skolas darba
uzlabošanai. Šīs norādes iekļautas akreditācijas
ekspertu komisijas ziņojumā, kas saskaņots un
akceptēts pedagogu kolektīvā.

Starp pozitīvi vērtēto īpaši novērtēts:
 mācību satura īstenošana pēctecībā,
 nepieciešamo mācību līdzekļu un resursu no
drošinājums izglītības programmu kvalitatīvai
īstenošanai,
 pedagogu sagatavošanās darbs pie jaunā, kom
petencēs balstītā mācību satura jautājumiem
un mērķtiecīga, direktores vadīta darbība, lai
skola šo procesu uzsāktu ar jauno mācību
gadu,
 pirmsskolas pedagogu darbs, kas no 2019.
gada 1. septembra ir uzsākuši jaunā mācību
satura īstenošanu. Nodarbībās vērotas dažādās
mācīšanās metodes, kur saskatāma iedziļinā
šanās katrā aktivitātē.
 plašais interešu izglītības programmu
piedāvājums,
 karjeras izglītība,
 skolas veiksmīgā sadarbība ar skolēnu
vecākiem,
 daudzveidīgā sadarbība ar LVM dabas parku
Tērvetē un Žagares ģimnāziju.
Ar visaugstāko vērtējumu – Ļoti labi –
novērtēts skolas mikroklimats: eksperti atzīst, ka
izglītības iestāde veiksmīgi strādā pie izglītības
iestādes tēla veidošanas, rūpējas par tā
atpazīstamību, skolai ir raksturīgas atvērtas,
labvēlīgas un uz savstarpēju cieņu balstītas
izglītojamo un skolas darbinieku attiecības,
mācību priekšmetu stundās saskarsmē ar
pedagogiem skolēni jūtas droši, pārliecināti, pauž
savu viedokli, dalās pieredzē un nebaidās kļūdīties.
Augstkalnes vidusskolu eksperti dēvē par
skolēniem draudzīgu izglītības iestādi.
Skolas kolektīvs ir iepazinies arī ar ekspertu
ieteikumiem, kas tiks pārrunāti metodisko
komisiju sanāksmēs.
Skolas direktore Ieva Krūmiņa saka
ikvienam lielu PALDIES par iesaistīšanos
Augstkalnes vidusskolas akreditācijas procesa
sagatavošanā un tā norisē. Paldies – skolēniem,
viņu vecākiem, pedagogiem, ikvienam skolas
darbiniekam par atbalstu un pozitīvi vērtētajām
sarunām, kas turpmākajam darbam sniedz
nozīmīgu motivāciju.

Ekspertu komisijas vērtējumu saņēmusi
arī Augstkalnes vidusskolas direktore

Janvāra izdevumā “Laikam līdzi” jau rakstījām
par skolu direktoru novērtēšanu pašvaldībā.
Šo procesu veica arī ekspertu komisija
akreditācijas laikā.
Ekspertu ziņojumā ir norādīts, ka komisija ir
izanalizējusi izglītības iestādes vadītājas veikto
pašnovērtējuma ziņojumu, Tērvetes novada domes
sniegto informāciju un vērtējumu par mērķu un
uzdevumu izpildi un guvusi apstiprinājumu, ka
vērtēšanas periodā izvirzītie mērķi un uzdevumi ir
sasniegti un daļēji pārsniedz izvirzītās prasības. To
apliecina: Novērtēšanas elektroniskās veidlapas

informācijas sistēmas (turpmāk NEVIS) darba
izpildes novērtēšanas protokolā sniegtā infor
mācija; vērtēšanas saruna ar iestādes vadītāju,
tikšanās rezultāti ar izglītojamajiem, pedagogiem,
dibinātāja pārstāvjiem, atbalsta personālu, iestādes
pašnovērtējuma ziņojums, akreditācijas rezultāti.
Skolas direktores Ievas Krūmiņas darbu kā
pašvaldība, tā ekspertu komisija ir novērtējusi:
ļoti labi, kas ir trešais augstākais vērtējums no
četriem vērtējumiem.
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

KULTŪRAS AFIŠA

Dažādi

No 9. marta

Pavasara semināri lauku uzņēmējiem

30. martā – Ingunas Leibuss seminārs
“Izmaiņas un aktualitātes nodokļos mazajiem
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2020.
gadā”, sākums plkst. 10:00, semināra ilgums 4 h 30
min.
2. aprīlī – AKTUALITĀTES LAUKU
UZŅĒMĒJIEM, programmā:
 Lauku atbalsta dienests – nosacījumi
platībmaksājumu pieteikumu sagatavošanā
2020. gadā, investīciju projekti 2020. gadā
 ALTUM atbalsts lauksaimniekiem un lauku
uzņēmējiem 2020. gadā,
 VAAD aktualitātes

 VUGD – ugunsdrošības noteikumu prasības
lauksaimniecības objektos
 LLKC atbalsta rīki lauksaimniekiem
Semināra sākums plkst. 10:00, ilgums 3
stundas 30 min.
Dalība semināros bez maksas. Seminārus
organizē LLKC Dobeles nodaļa.
Semināru norises vieta: Tērvetes kultūras
nams
Pieteikšanās semināriem, zvanot Montai
Mantrovai 26352751
Sīkāka informācija par semināru programmām
www.tervetesnovads.lv/uznemeji-aktuali/

24. un 25. aprīlis - UZŅĒMĒJU DIENAS ZEMGALĒ

Aicinām novada uzņēmējus izmantot iespēju
un pieteikties Zemgales reģiona lielākajam
uzņēmējdarbības pasākumam Iespēju festivāls
“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2020”, kas notiks šā
gada 24. un 25. aprīlī Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā.

Dalība Tērvetes novada stendā ir bez atsevišķas
maksas (dalībnieku skaits novada stendā
ierobežots). Būs iespēja prezentēt savus piedāvātos
produktus vai pakalpojumus.
Pieteikšanās pie Madaras Dargužas, zvanot pa
tel. 22495447.

Atbalstījām un iesaistījāmies Omnivas
izsludinātajā labdarības akcijā “Ziedo
pasaku grāmatas krāsainiem vakariem!”

Rūpējoties par Latvijas sabiedrības daļu, kam nepieciešams atbalsts, Omniva Latvijā sadarbībā ar
grāmatnīcu Jānis Roze no 27. janvāra līdz 28. februārim bija izsludinājusi labdarības akciju, aicinot
sabiedrību ziedot pasaku grāmatas Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajām ģimenēm
ar bērniem.
Akcijā iesaistījās visas Tērvetes novada bibliotēkas. Īpašs PALDIES Augstkalnes, Bites un Tērvetes
bibliotēkām, kas uzrunāja savus lasītājus un pēc tam Tērvetes novada domē nogādāja sarūpētās bilžu
grāmatas.
Pateicoties mūsu aktivitātei, akcijā tika saziedotas aptuveni 100 grāmatas bērniem vecumā no 3 līdz
11 gadu vecumam.
Grāmatu klāsts bija gana bagāts, lai, sazinoties ar
Omniva pārstāvjiem, viņi pieņemtu lēmumu atbraukt speciāli pēc grāmatām uz Tērveti.
LIELS PALDIES ikvienam, kas iesaistījās akcijā:
Inesei Meijai, Ingai Madrevicai, Vēsmai Upītei,
Annas Brigaderes pamatskolas trešās klases
skolēniem Laurai Pļeņkovai, Linardam
Elmāram Loginam, Markam Gabrielam
Kalniņam, Initai Rozei, Velgai Laizānei,
Petetes Mairas ģimenei, Samohvalovu ģimenei,
Emircijanai Nikolajevai, Astrīdai Gerhardei un
Juliānai Kaņinai.
Šobrīd akcijas atbalstītājiem sirsnīgu paldies
teic tās organizētāji – Omniva loģistikas centrs, kas grāmatiņas tālāk nogādā SOS Bērnu ciematu
asociācijas paspārnē esošajām ģimenēm ar bērniem.
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Iepazīta pasaules lielākā zinātniskā laboratorija
Vidusskolēni no Augstkalnes, Limbažiem, Preiļiem, Talsiem un Rīgas Ēnu dienas ietvaros 18. februārī
devās uz pasaulē lielāko zinātnisko laboratoriju – Eiropas Kodolpētniecības centru Šveicē, lai ēnotu
piecus Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniekus.
Seši skolēni, kas ēnoja RTU zinātniekus, tika izraudzīti no vairāk nekā 60 pretendentu vidus, konkursa
kārtībā šī iespēja doties uz Šveici radās arī Augstkalnes vidusskolas 12. klases skolniecei Samantai
Annai Labalaikai.
Eiropas kodolpētniecības centrā tiek veikti
globāli atklājumi, piemēram, ir izgudrots internets,
centra galvenais darbības mērķis ir starptautiskas
liela mēroga pētnieciskas infrastruktūras darbības
nodrošināšana augstas enerģijas daļiņu fizikas
pētījumiem. Tā ir arī vieta, kur dažādi eksperti
sadarbojas pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijā,
radot un vēlāk ražošanā ieviešot ikdienā
izmantojamas lietas un pakalpojumus.
No RTU mājas lapas informāciju apkopoja
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Policijas ziņas
Pašvaldības policija informē
Februāra mēnesī Pašvaldības policija saņēmusi
35 izsaukumus uz dažāda rakstura notikumiem,
t.sk. 15 gadījumos izbraukts uz notikumu vietām,
kur ar personām notikušas audzinoša rakstura
pārrunas.
Mēneša laikā saņemti 3 materiāli, kas ir
izskatīti un atbildes sniegtas materiālu iesniedzē
jiem. Divi materiāli saņemti no Tērvetes, viens –
no Augstkalnes.
Joprojām ir ļoti aktuāls jautājums par
dzīvniekiem (suņiem). Lūgums šo dzīvnieku īpaš
niekiem, ja viņi ir pieradinājuši savus mīluļus, tad
arī par viņiem rūpēties atbildīgi, tos neatstāt bez
uzraudzības. Atgādinām, ka par šo pārkāpumu
īpašniekus var saukt pie administratīvās atbildības.
18. februārī Tērvetē par atrašanos alkohola

reibumā iepretim veikalam Elvi kādam pilsonim
tika sastādīts Administratīvais pārkāpumu proto
kols. Šai reizē – izteikts brīdinājums.
Aizvadīts vērienīgs pasākums Tērvetē “Ziemas
pārgājiens”, kurā bija pulcējušies vairāk kā 2500
dalībnieki. Pasākuma laikā nekādi pārkāpumi
netika konstatēti.

Tērvetes novada kultūras namā
GLEZNU IZSTĀDE “DUBULTS NEPLĪST”
Darbu autores – Tautas gleznošanas studijas
“Umbra” dalībnieces Signe Zuševica un Sandra
Zuševica.

14. martā pl. 18.00
Tērvetes novada kultūras namā
Aizputes teātra viesizrāde. Lauris Gundars
“Tiritomba 2 jeb Kas notiek pēc laimīgām
beigām?”
Šis ir stāsts par to, ka radīt laimes mirkļus ir tikai
un vienīgi mūsu pašu spēkos, un paši vien mēs tos
tik aizrautīgi arī graujam. Vai tāpēc, lai no
jauna... gaidītu nākamās laimīgās beigas?
Ieeja – bezmaksas
21. martā pl. 11.00

Bukaišu tautas namā
Seminārs sievietēm “ Krāsas meikapā, garderobē
un aksesuāros”. Praktiskā meikapa nodarbība.
Konsultē vizāžista amata meistare Ineta Lesīte.

28. martā pl. 12.00

Tērvetes novada kultūras namā
RODI IEDVESMU TĒRVETĒ
Nāc un iepazīsti Tērvetes novadā darbojošos
pulciņus, amatniekus un mājražotājus. Apskati
veikumu un iegādājies viņu ražojumus.
Šī gada viesi – Jonišķu rajona amatnieki, kas
piedāvās savus ražojumus.
Pasākumu kuplinās amatiermākslas kolektīvi gan
no Tērvetes novada, gan no Jonišķu rajona.
Pasākuma ietvaros Dobeles TLMS “Avots”
dalībnieces Dainas Petteres vadībā būs iespēja
pagatavot kādu keramikas izstrādājumu.
Gatavojamies!
12. aprīlī Lieldienu pasākumi Augstkalnē, Tērvetē
19. aprīlī SDK “Vārpa” un VPDK “Avots” deju skate
28. aprīlī (datums mainīts) Tērvetes novada
izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts, darbu
izstāde.
Informāciju apkopoja Tērvetes novada k/n
pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

Sporta pasākumi martā
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vieta
Tērvetes
novada sporta
halle
Dobeles
novada sporta
halle
Tērvetes
novada sporta
halle
Tērvetes
novada sporta
halle
Tērvetes
novada sporta
halle

Laiks
1.03.
plkst. 10.00
1.03.
plkst. 12.30
8.03.
plkst. 10.00
22.03.
plkst. 10.00
29.03.
plkst. 10.00

Pasākums

Komanda

Tērvetes novada Leišmales
sieviešu volejbola turnīra
otrais posms
Dobeles novada basketbola
čempionāts vīriešu
komandām
Tērvetes novada Leišmales
sieviešu volejbola turnīra
trešais posms
Leišmales telpu futbola
turnīrs vīriešu komandām,
otrais sabraukums
Leišmales telpu futbola
turnīrs vīriešu komandām,
trešais sabraukums

Piedalās sešas sieviešu
volejbola komandas no
četriem novadiem.

Atbildīgais
L.Karloviča

Basketbola komanda,, Tērvete” A.Dargužis
Piedalās sešas sieviešu
volejbola komandas no
četriem novadiem.

L.Karloviča

Piedalās astoņas komandas no
četriem novadiem.

L.Karloviča

Piedalās astoņas komandas no
četriem novadiem.

L.Karloviča

Linda Karloviča, Sporta nodaļas vadītāja

Kultūras norises bērniem un jauniešiem
programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros

„Latvijas skolas soma” ir lielākā Valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas
bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada
septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts
skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un
klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās
inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Arī Tērvetes novada izglītības iestādēs tiek
īstenota programma “Latvijas skolas soma”, kas
paredz jau trešo mācību gadu katru semestri
ikvienam skolēnam par brīvu baudīt kādu kultūras
pasākumu programmas ietvaros.
Pasākumiem finansējumu – mērķdotāciju
piešķir Latvijas Kultūras ministrija, slēdzot līgumu
ar Tērvetes novada domi. 2019./2020. mācību gada
1. semestra aktivitātēm pašvaldībai tika piešķirti
2100 euro. Finansējums tiek līdzvērtīgi sadalīts
katrai izglītības iestādei atbilstoši skolēnu skaitam.
Šajā semestrī finansējums piešķirts 1855 euro, jo
skolēnu skaits ir nedaudz samazinājies.
Lepojamies, ka spējam koleģiāli šīs kultūras
aktivitātes plānot arī tā, lai ieguvēji būtu abu skolu
skolēni. Spējam vienoties, kādu kultūras pasākumu
aicināt uz Tērvetes novadu, uz kādu doties ārpus
mūsmājām.
Piemēram, 2019. gada 31. oktobrī abu skolu 7.
– 12. klašu skolēni Tērvetes novada kultūras namā
noskatījās Rēzeknes teātra Joriks iestudēto Annas
Brigaderes bērnības kolāžu “Dievs. Daba. Darbs”.
Tā bija kā literatūras stunda, kurā visus uzrunāja
arī Annas Brigaderes muzeja “Sprīdīši” vadītāja
Rasma Rapa.

VĒRŠAM UZMANĪBU!

Tā kā šogad ziemas praktiski nav, tad vecā zāle
nu jau sāk apžūt un sakopšanas darbi sākas ar
jaunu sparu. Tādēļ šai laikā lūdzam novada
iedzīvotājus pārskatīt Tērvetes novada domes
saistošos noteikumus par teritorijas sakopšanu,
īpaši vēršam uzmanību – nededzināt veco, sauso
zāli, kas var būt bīstami un var beigties pat
traģiski.
Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

26. martā pl. 13.10
Augstkalnē pie piemiņas akmens
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts svinīgs brīdis. Pēc tam skolas zālē tikšanās
ar represēto, mūsu novadnieku Vitāliju Upenieku.

2019. gada 1. novembrī patriotu mēnesī Annas
Brigaderes pamatskolā pie 1.–6. klašu skolēniem

viesojās Smilšu kino ar muzikālu izrādi pēc Annas
Brigaderes pasaku lugas “Sprīdītis”. Uz šo
pasākumu skatītāju rindās pieaicinājām arī
pirmsskolas grupu “Sprīdītis” un “Zvaniņi”
mazuļus.
Augstkalnes vidusskolā viesojās stāstniece
Līga Reitere, kas ar 1.–4. klašu un 5.–6. klašu
skolēniem diskutēja par valodas bagātībām,
koncertēja Jānis Bērziņš, 1.–12. klašu skolēniem
vadot mūzikas stundu un atklājot ģitāras skaņu
noslēpumus,
Ziemassvētku
laikā
muzej
pedagoģiskas nodarbības 1.–4. un 5.–6. klašu
grupām vadīja Dobeles vēstures muzeja
darbinieces.
Savukārt Annas Brigaderes pamatskolas 7.–9.
klašu grupa devās ekskursijā uz Rīgu, uz
Motormuzeju.
Šādi skolās plānojot aktivitātes, mēs rodam
iespēju katram skolēnam piedalīties vismazākais
2 aktivitātēs, to uzslavēja arī Augstkalnes
vidusskolas akreditācijas komisija.
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

2020. GADA 6. MARTĀ
AUGSTKALNES VIDUSSKOLAS
12. KLASES SKOLĒNI
AIZVADĪJA TRADICIONĀLO
ŽETONU VAKARU
Kā katru gadu, arī šogad topošie absolventi
bija sagatavojuši Žetonu vakara uzvedumu,
kurā katrs centās parādīt savus īpašos talantus,
skolas gadu piedzīvojumus. Tas vienmēr
izdevies oriģināli un priekšnesums vienmēr
atklāj katras klases savdabību.
Tā kā izdevums “Laikam līdzi” pasākuma
laikā jau bija iesniegts drukāšanai tipogrāfijā,
par redzēto un dzirdēto – aprīļa izdevumā.
Tērvetes novada domes bezmaksas
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”
iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome
Atbildīgais par izdevumu –
Inita Roze; tālrunis 26465219

