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Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
Lieldieniņas gaiši nāca,
Sauli nesa azotē;
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja.
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Augstkalne

Tērvetes novadā aprīlī un maijā plānotie
kultūras pasākumi

LAI IKVIENĀ MĀJĀ UN SIRDĪ
IERIPO
SAULAINAS UN LĪKSMAS
LIELDIENAS!

ATCELTI!
Pasākums “MAZAIS TĒRVETNIEKS”
PĀRCELTS uz nenoteiktu laiku.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai.
Atgādinām – esiet atbildīgi savā mājā, sētā un
publiskajās vietās un ievērojiet valsts noteiktos
ierobežojumus!
TOMĒR – AICINU PIEDALĪTIES
LIELDIENU SVINĒŠANĀ ATTĀLINĀTI.
KĀ? Facebook lapā personīgi Inetai
Strazdiņai nosūtīt ziņu ar klāt pievienotu foto, kā
jūs, Tērvetes novada iedzīvotāji, sviniet
Lieldienas (vēlams īss apraksts).
Pēc
svētkiem
iesūtītās
fotogrāfijas
apkoposim un Tērvetes novada kultūras nama
Facebook lapā ievietosim galeriju (ja neiebilstat,
ka publiski tiek izvietotas jūsu fotogrāfijas). Uz
tikšanos “attālinātajās” Lieldienās !
Tērvetes novada kultūras darbinieku vārdā
Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada k/n kultūras pasākumu
organizatore

Lūk, daži ticējumi. Ticēt vai nē - kāpēc gan apņēmīgajiem to nepārbaudīt?
• Lieldienu naktī redzētie sapņi piepildās.
• Lielās piektdienas rītā vajag tekošā vietā priekš saules mazgāties, lai
visu gadu būtu jautrs, turklāt to gadu nelips slimības.
• Kas gribēja sev veiksmi nodrošināt, tam Lielās dienas rītā pār šūpoļu koku
bija jāmet trīs olas tā, lai nesasitas.
• Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik daļās, cik cilvēku,
tad saime dzīvojot saticīgi.

Ievērojot drošību, būsim dzīvespriecīgi un veseli!
Tērvetes novada dome

AS “Latvijas valsts meži” ATCEĻ plānotos Aicinām piedalīties SOLO talkā, IDEJU
publiskos pasākumus
talkā, LIELAJĀ talkā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) seko līdzi
jaunākajiem notikumiem saistībā ar koronavīrusa
COVID-19 izplatību valstī un Ministru kabineta
noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc IR ATCĒLUSI
plānotos publiskos pasākumus:
 “LATVIJAS MEŽA DIENAS” Latvijas valsts
mežu dabas parkā Tērvetē,
 “LVM MEŽA OLIMPIĀDES” FINĀLU,
 ATVĒRTO MEŽA DIENU pasākumus reģionos un
 VAIRĀKAS CITAS AKTIVITĀTES.

Arī LVM dabas parkā Tērvetē līdz kalendārā
gada beigām VISI pasākumi ir atcelti. Aicinām
vien uz aktīvām pastaigām dabas takās, ievērojot
visus drošības un piesardzības pasākumus.
Situācijai mainoties, informācija sekos https://
www.lvm.lv

LVM pievienojas iniciatīvai #paliecmājās,
aicinot arī iedzīvotājus būt atbildīgiem šajā
ārkārtējā situācijā, un tvert mieru un svaigu gaisu
dabā, kas ikvienam bez maksas pieejama tepat
Latvijā.
Mums ir skaista daba, Latvijas valsts mežos ir
daudz meža taku un labiekārtotu atpūtas vietu
mežā, kur ļauties nesteidzīgām pastaigām un atgūt
spēkus no ikdienas rūpēm, ievērojot visus
piesardzības pasākumus.

Ziņa arī no sadarbības partneriem:

Arī Raganiņas izolējušās!

Taku skriešanas seriāla “STIRNU BUKS”
pirmais posms, kurš bija plānots 4. aprīlī Kolkā,
tiek pārcelts uz 24. oktobri. Vairāk informācijas:
https://www.stirnubuks.lv/
Ņemot vērā mūsu valstī noteikto ārkārtas
stāvokli, LIELĀS TALKAS organizatori pieņēmuši
lēmumu pārcelt talkas norisi no 25. aprīļa uz 16.
maiju. Vairāk informācijas: https://talkas.lv
LVM Komunikācijas daļa

Brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai
Laikā, kad arī Tērvetes novadā ikdienas steiga,
un cilvēku tikšanās kā ierasti bija rimusi, kad visi
pasākumi tika atcelti, savās sirdīs vienu pasākumu
nekāda nepārvaramā vara nespēja atcelt.
Pa vienam vien kāds 26. martā devās pie
Augstkalnē labi zināmā akmens, vēlreiz pārlasīja
vārdus “Svēti būsiet tautai savai...”, aizdedza sveces
un ar klusuma mirkli pieminēja komunistiskā
genocīda skartos ļaudis Tērvetes novadā.
Savāda diena toreiz un tagad, bet sirdīs vienmēr
piemiņas vērta!
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
TIEK PĀRCELTI UZ 2021. GADA VASARU

Š. g. 31. martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts
izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma
lēmumu pārcelt svētkus uz 2021. gada vasaru, visticamāk uz
laiku no 5.-11. jūlijam.
Inga Vasiļjeva,
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja

Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par
Latvijas iedzīvotāju veselību, ir pieņēmuši lēmumu
pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju
un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas
individuālās SOLO talkas, kurās piedalītos
ierobežots cilvēku skaits. “Taču tikpat labi, talkot
var arī vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un
nepaejot garām zemē nomestiem gružiem, tos
izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas
kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. Uzturēsim
to tīru, zaļu un skaistu!” tā Vita Jaunzeme, Lielās
Talkas vadītāja.
Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO TALKĀS,
iesakām būt uzmanīgiem un ievērot visas
piesardzības un higiēnas prasības, tomēr,
nepārspīlējot un nezaudējot veselo saprātu, uzturot
možu garu un labvēlīgu attieksmi pret visiem
apkārtējiem.
Jau plašākā sabiedrībā izskanējis MILZĪGS
PALDIES jau pirmajiem SOLO talciniekiem, kas
vienkārši nespēja samierināties ar “rukšiem”, kas
visu aiz sevis atstājuši ceļa malās. Lai visu
salasīto aizvestu bija nepieciešama automašīnas
piekabe, kur teju, teju viss tika ievietots.

#esiAKTĪVS

Šobrīd publiskās aktivitātes visā pasaulē
pierimušas, arī Tērvetes novadā. Tomēr darbs rit,
dzimst idejas turpmākajam periodam, kad atkal
tiksimies kuplā pulkā. Vienlaicīgi domājam, kā
mums tomēr būt vienotiem, esot attālināti vienam
no otra.
Ja jūs dodieties brīvā dabā un ievērojiet visus

Talkotāju teiktais: “1km pa vienu pusi un
atpakaļ pa otru – šis ir skumjais rezultāts SAC
Tērvete ceļš caur mežu uz Tērveti, jā tas liek
aizdomāties..... pārsvarā tās ir plastmasa alus
pudeles un citu grādīgo dzērienu iepakojumi.”
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
šī brīža valstī noteiktos drošības noteikumus,
kāpēc gan to neapvienot ar sportisku sevis
izaicināšanu kopā ar aplikāciju Endomondo? Tas ir
pa spēkam jebkura gadu gājuma Tērvetes novada
iedzīvotājam!

No 15. aprīļa līdz 14. maijam
PIEDALIES VIRTUĀLAJĀ TĒRVETES
NOVADA SPORTA UN VESELĪBAS
NOSTIPRINĀŠANAS PASĀKUMĀ
“ESI AKTĪVS TĒRVETES
NOVADĀ!”.
Facebook vietnē izveidota lapa
“Esi aktīvs Tērvetes novadā”, kur
variet iepazīties ar visu nepieciešamo
informāciju, t. sk. Nolikumu. Ar
informāciju variet iepazīties arī
www.tervetesnovads.lv
Pieteikšanās līdz 14. aprīlim
(ieskaitot).
Izaicinājumā
var
piedalīties skrienot, soļojot, nūjojot
vai braucot ar riteni. Tiks apkopoti
rezultāti, gaidīsim interesantus foto
no jūsu piedzīvojumiem un,
protams, būs arī apbalvošana.
Pasākuma organizētāji –
Tērvetes novada Sporta nodaļa,
Tērvetes novada kultūras nams

Domes sēde

2020. gada 26. martā tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde
Sēde notika Tērvetes novada kultūras nama lielajā zālē,
lai būtu iespējams ievērot nepieciešamo distanci starp
sēdes dalībniekiem.
Darba kārtībā bija iekļauti un apstiprināti 4 ziņojumi un
25 darba kārtības jautājumi.

Sociālā dienesta vadītājas
Daigas Freidenfeldes
ziņojums par 2019. gada darbu

2019. gadā Sociālajam dienestam notikušas 28 sēdes,
kurās galvenie iemesli, kuru dēļ iedzīvotāji ir vērsušies
sociālajā dienestā ir saistībā ar:
 trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa iegūšanu
 dažāda veida pabalstu saņemšanu
 ēdināšanas atvieglojuma saņemšanu izglītības
iestādē
 dokumentu kārtošanu sociālā aprūpes pakalpojuma
saņemšanai
 dokumentu kārtošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
 psihosociālā atbalsta saņemšanai sadzīvisku problēmu risināšanā (piem. saistībā ar ģimenes savstarpējām attiecībām, bērnu uzvedības problēmām, utt.)
2019. gadā Sociālās palīdzības administrēšanas
informatīvajā sistēmā (turpmāk – SOPA) sistēmā
reģistrēti 416 iesniegumi saistībā ar sociālo pakalpojumu
un palīdzības saņemšanu, t. sk. 251 iesniegums pa
balstiem, 25 iesniegumi saistībā ar sociālajiem pakalpo
jumiem, 118 iesniegumi trūcīgas personas/ģimenes
izziņas saņemšanai, 22 iesniegumi maznodrošinātas
personas/ģimenes izziņas saņemšanai.
2019. gadā ir veiktas 533 ģimeņu (personu) ap
sekošanas un konsultācijas ģimenes sociālās un
materiālās situācijas novērtēšanai un sociālās atstumtības
riska mazināšanai, 5 personas vērtētas valsts apmaksāta
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamībai,
sagatavoti un nosūtīti dokumenti SIVA (Valsts Sociālās
Integrācijas Aģentūra), 14 personas izvērtētas VDEĀVK
(Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija)
kopšanas pabalsta piešķiršanai personām ar 1. grupas
invaliditāti, tika sagatavoti un nosūtīti dokumenti,
4 personas vērtētas un noteikts aprūpes līmenis ievieto
šanai sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai SAC.
Asistenta pakalpojumu Tērvetes novadā izmanto
8 personas.
Sociālo gadījumu risināšanai notiek starpinstitūciju
sadarbība, darbam piesaistot citu nozaru pārstāvjus:
Bāriņtiesu, Pašvaldības policiju, Izglītības iestādes
(sociālais pedagogs), Veselības aprūpes speciālistus, SAC
Tērvete.
Kaimiņu pašvaldību institūcijas: Krīzes centrus
Dobelē, Talsos, Dobeles invalīdu biedrību, Ārstniecības
iestādes, ĢAC Lejasstazdi, VSAC Lielbērze, VSAC Ķīši,
Zemgales reģiona Nepilngadīgo lietu inspektorus un
Probācijas dienestu.
Pārtikas un higiēnas paku pieejamības nodrošinā
šana novada vistrūcīgākajām personām notiek sadarbībā
ar biedrību „Latvijas Sarkanais krusts” Dobeles nodaļu.
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts,
kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamat
vajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu izlietojums 2019. gadā ir
EUR 20 466 apmērā:
 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm –
11867 EUR;
 Dzīvokļa pabalsts – 6374 EUR;
 GMI pabalsts – 1571 EUR;
 Pabalsts aprūpei mājās – 450 EUR;
 Citi pabalsti trūcīgām mājsaimniecībām -134 EUR;
 Pabalsts krīzes situācijā – 70 EUR.
2019. gadā pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
sociālajā jomā izlietoti EUR 24 644:
 Apbedīšanas pabalsts – 8221 EUR;
 Pabalsts jaundzimušajiem – 6040 EUR;
 Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei – 3930 EUR;
 Pabalsts aizbildņiem – 2145 EUR;
 Ziemassvētku paciņām – 1615 EUR;

 Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai – 813 EUR;
 Pabalsts dzīves jubilejās – 650 EUR;
 Pabalsts politiski represēto personu atbalstam –
630 EUR;
 “Mazais Tērvetenieks” piemiņas balvām – 600 EUR.
Ar sociālā dienesta starpniecību saistītās aktivitātes
2019. gadā:
 Sadarbībā ar biedrību “Laimas labdarības namiņš”
57 novada bērni vecumā no 0-13 gadiem no
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņēma
Ziemassvētku dāvanas, ko sarūpējuši līdzcilvēki,
uzņēmēji u.c.;
 Mazākaizsargāto iedzīvotāju grupu 61 bērna iesaiste
Ziemassvētku pasākumā – rīkotājs 7 dienas adventes
Dobeles draudze;
 10 personu ar invaliditāti iesaiste Sustento projektā
3 mēnešu garumā;
 13 mājsaimniecībām nosūtītas dāvanas Ziemas
svētkos, ko sarūpēja Tērvetes novada kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”;
 Senioru balle;
 Senioru ekskursija;
 Pasākums represētajām personām Valsts svētkos.
Pasākumā «Mazais Tērvetnieks» 2019. gadā tika
sveikti 24 (divdesmit četri) 2018. gadā dzimušie mazuļi
(2019. g. dzimuši 37 mazuļi).
Kopā ar Domes priekšsēdētāju 2019. gadā ap
ciemojām 17 seniorus, sveicot atbilstoši 85; 90; 95 gadu
jubilejās.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums sociālās aprūpes centros uz 31.12.2019.
apmaksāts 21 pieaugušai personai par kopējo summu
63 219 EUR, 2019. gadā mēneša vidējā maksa, kas
piemaksājama par klientu ap 330 EUR
Uz šo brīdi 12 klientiem uzturēšanos SAC apmaksā
pašvaldība.
11 300 EUR izlietoti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā apmaksai
1 bērnam, mēneša maksa 850 EUR.
Pēc sociālā dienesta rīcībā esošas informācijas uz
31.12.2019 Tērvetes pašvaldībā bija:
 11 riska ģimenes (ģimenes, kuras dažādu iemeslu dēļ
sociālais dienests pastiprināti uzrauga);
 271 personas ar invaliditāti;
 709 pensijas vecuma personas;
 2164 personas darbspējas vecumā;
 61 daudzbērnu ģimene;
 103 reģistrētie bezdarbnieki (uz 31.01.2020.) reģistrētā bezdarba līmenis ir 5,1 %.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas
Baibas Opmanes
ziņojums par 2019. gada darbu

Tērvetes novada bāriņtiesa ievēlēta ar Tērvetes
novada pašvaldības lēmumiem šādā sastāvā:
 Baiba Opmane – bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna
slodze);
 Gunita Egle-Svaija – priekšsēdētājas vietniece
(0,75 slodzes);
 Silvija Krūmiņa – bāriņtiesas locekle (0,5 slodzes);
 Sandra Vasile – bāriņtiesas locekle – (0,5 slodzes);
 Elīna Kreicberga – bāriņtiesas locekle (noteiktas
stundas mēnesī);
 Laila Buķevica – sekretāre (0,5 slodzes).
Dokumentu aprite:
 Nosūtīti 144 dokumenti un to pielikumi;
 Saņemti 194 fizisku un juridisku personu iesniegumi;
 Pārskata gadā ierosinātas 6 jaunas lietas;
 Uz pārskata perioda beigām 2019. gada 31. decembrī
bāriņtiesas lietvedībā bija 153 lietas.
2019.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus.
Neviens no bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem nav
pārsūdzēts tiesā.
Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē
atradās 17 Tērvetes novada pašvaldības bērni, t.sk.:
audžuģimenēs 4, aizbildnībā – 12, ilgstošas sociālās
aprūpes un audzināšanas iestādē – 1.
Šobrīd Tērvetes novadā pavisam ir 2 audžuģimenes.
2019. gadā bāriņtiesa par adoptētājiem nav atzinusi

nevienu personu, jo tādu vēlmi neviens nav izteicis;
Tērvetes novadā juridiski brīvi adoptējami (0 – 17 g.) ir
15 bērni, no kuriem tikai viens bērns ir izteicis viedokli,
ka piekrīt adopcijai.
Darbietilpīga un komplicēta ir bāriņtiesas darbības
sfēra atzinumu sniegšanai pēc tiesas pieprasījuma lietās
par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no
vecākiem, bērna dzīvesvietas un saskarsmes tiesību
izmanto
šanas kārtības noteikšanai, pierādījumu
iesniegšanā personas rīcībspējas ierobežošanai.
Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu
izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli jautājumi par bērna
nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par
trīs mēnešiem; 2019. gada 31. decembrī bāriņtiesā nav
šādu lietu, taču periodiski ir bijusi nepieciešamība
noformēt pilnvaras bērnu pārstāvībai.
Citas lietas:
Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos:
 ārpusģimenes aprūpē atrodošo bērnu viesošanos pie
radiniekiem;
 aizgādņa iecelšanu mantojumam saskaņā ar notāra
izdoto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu
mantojumam;
 bērna pārstāvība krimināllietā;
 risināti saskarsmes tiesību jautājumi;
 Bāriņtiesai jāiesaistās ģimeņu situāciju izpētē, kad
no Tieslietu ministrijas tiek saņemta informācija par
ārvalstīs izņemtajiem bērniem, pieprasījumi no
skaidrot radiniekus, viņu viedokļus, izvērtēt viņu
spējas un īpašības, uzņemoties izņemto bērnu ap
rūpi pēc atgriešanās Latvijā;
 2019. gadā bāriņtiesā notika VBTAI lietu pārbaude.
2019. gadā tika veikti 126 dažādi apliecinājumi –
pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, pirkšanas, pārdošanas,
dāvinājuma līgumi u.c..
Bāriņtiesa veido un uztur arhīvu atbilstoši LR
likumiem.

VPVKAC vadītājas Daces Vāceres
ziņojums par 2019. gada darbu

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centra adrese: „Sprīdītis”, Kroņauce,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas
par valsts iestāžu e-pakalpojumiem:
 Nodarbinātības valsts aģentūra,
 Uzņēmumu reģistrs,
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
 Valsts darba inspekcija,
 Valsts ieņēmumu dienests,
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
 Valsts zemes dienests,
 Lauku atbalsts dienests,
 Lauksaimniecības datu centrs,
 Būvniecības informācijas sistēma,
 Nacionālais veselības dienests,
 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
Sniedzam arī praktisku palīdzību darbā ar datoru,
internetu un eID kartes lietošanu.
VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju
skaits 2019. gadā kopā – 909.
Sniegto pakalpojumu skaits kopā – 154, sniegto
konsultāciju skaits kopā – 755.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu

12. martā izsludināts iepirkums “Tērvetes novada
Kroņauces ciema stadiona pārbūve”. Būvdarbu 3. kārta
paredz stadiona teritorijā veikt labiekārtošanas darbus izbūvēt žogu, uzstādīt tiesnešu mājiņu, tribīnes un citus
elementus. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz
26. martam.
29. februārī izsludināts atklāts konkurss “Gājējuvelosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P103 “DobeleBauska” no koka gājēju tilta 17,44 km līdz 18,26 km”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.04.2020 Projekts
paredz izbūvēt izgaismotu gājēju – velosipēdistu celiņu ar
asfalta segumu no Tērvetes estrādes līdz koka gājēju
tiltam pār autoceļu “Dobele-Bauska”. Būvdarbi tiks

finansēti no pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem.
12. martā notika divas Tērvetes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoles.
Izsolei nekustamam īpašumam “Kauliņi”, Augst
kalnes pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar
platību 0,88 ha, ar objekta nosacīto sākuma cenu
3700 EUR bija reģistrējies viens dalībnieks, tādēļ objekts
tika nosolīts par vienu soli virs sākotnēji noteiktās cenas,
t.i. 3800 EUR.
Nekustamais īpašums “Jauntērvetes”, kas atrodas
Bukaišu pagastā un sastāv no vienas zemes vienības ar
platību 0,070 ha un vienas būves (ambulances ēka) ar
nosacīto sākuma cenu 11 300 EUR tika nosolīts par trim
soļiem virs sākotnēji noteiktās cenas t. i. 11 900 EUR.
Izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki.
Savukārt uz nekustamo īpašumu Bukaišu pagastā
“Druķi”, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo
platību 0,727 ha un uz tās atrodošas vienas dzīvojamās
ēkas un vienas saimniecības ēkas ar sākotnēji nosacīto
cenu 5700 EUR nebija reģistrējies neviens dalībnieks,
tādējādi izsole noslēdzās bez rezultātiem.
Arī trešo reizi izsolāmajam nekustamajam
īpašumam «Atpūtas-9», Tērvetes pagastā, sastāvoša no
trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,9 m2 un objekta
sākuma cenu 2300 EUR, izsole noslēdzās bez rezultātiem,
jo nebija pieteicies neviens dalībnieks.
2. martā noslēdzās cenu aptauja “Tērvetes paš
valdības autoceļu reģistrācija un inventarizācija saskaņā
ar darba uzdevumu”, kas paredz reģistrēt pašvaldības
ceļus un ielas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 361
“Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība”.
Tika saņemti piedāvājumi no visiem trim
uzaicinātajiem pretendentiem. SIA”3C” iesniedza pie
dāvājumu par 9990 EUR, SIA”La Upe” par 13 295 EUR,
bet SIA “Ceļu inženieri” par 9660 EUR, bez PVN.
Sekojoši 6. martā tika parakstīts līgums ar SIA “Ceļu
inženieri” par šī pakalpojuma izpildi līdz 20.12.2020.
2. martā noslēdzās cenu aptauja – “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”.
Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie pretendenti. SIA
“Rūķis AG” iesniedza piedāvājumu par 1090 EUR, SIA
“JOE” par 1500 EUR, bet SIA “ACB Projekts” apņēmās
projektēt par 1250 EUR, bez PVN. Šajā sakarā 4. martā
tika noslēgts projektēšanas pakalpojuma līgums ar SIA
“Rūķis AG”. Līguma izpildes termiņš 18. jūnijs.
2. martā noslēdzās vēl viena cenu aptauja “Tehniskā
projekta izstrāde gājēju celiņam gar valsts autoceļu
V1112 “Tērvete-Penkule”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads” posmā no īpašuma “Pagasta ēka” līdz krusto
jumam ar pašvaldības autoceļu Te33 “Labrenču ceļš”. Arī
šajā cenu aptaujā lētāko piedāvājumu iesniedza SIA
“Rūķis AG” – 1080 EUR. SIA “ACB Projekts” piedāvāja
izstrādāt tehnisko projektu par 1250 EUR, bet SIA “JOE”
par 1500 EUR, bez PVN.
4. martā noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “Rūķis
AG”. Projekts jāiesniedz līdz 18. jūnijam.
Marta mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un
parādu piedziņas komisija:
y piekrita īrnieka lūgumam pārtraukt dzīvokļa īres
līgumu ar 15.03.2020;
y personu reģistrēja dzīvokļu rindā saskaņā ar
Saistošiem noteikumiem Nr.4 “Kārtība, kādā
Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 10.7. punktu;
y komisija saskaņoja 10 parādu atmaksas grafikus.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Domes sēdē pieņemtie lēmumi lasāmi
www.tervetesnovads.lv sadaļā Pašvaldība/sēdes.
Turpat ir iespēja noklausīties Domes sēdes
audioierakstu.
Amatpersonu ziņojumi publicēti saīsinātā variantā pēc
Domes sēdes protokola.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

26.03.2020. Domes sēdes lēmums par skolēnu
ēdināšanas pabalsta piešķiršanu
1. Par ārkārtējās situācijas periodu no 2020. gada 23.
marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (kopā 15 darba dienas)
izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu
(tai skaitā arī 1.–4. klašu izglītojamie), vidējās izglītības
programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, kā arī
izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu
citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru
deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kā arī izglītojamajiem no
daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās
izglītības programmu no 10. līdz 12. klasei citu
pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru
deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu

pārtikas produktu iegādei 12,00 EUR (0,80 EUR
dienā) apmērā.
2. Par ārkārtējās situācijas periodu no 2020. gada 23.
marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (kopā 15 darba dienas)
izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības
programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, piešķirt
ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu iegādei 11,25
EUR (0,75 EUR dienā) apmērā.
Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas periods valstī tiek
pagarināts, uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai
nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un
izmaksas turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā
noteiktajiem pabalstu piešķiršanas un izmaksas
pamatnosacījumiem.
Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

Domes lēmums par NĪN maksājuma termiņiem
Likums Par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī –
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un
15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa
gada summas.
2020. gada 20. martā Saeima pieņēma likumu “Par
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”,
kas nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt
citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas
atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajiem.
Saskaņā ar to, ka pašvaldībā veiktie koronavīrusa
izraisītās slimības “Covid-19” izplatību ierobežojošie
pasākumi liedz iespēju novada iedzīvotājiem klātienē
samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par
2020. gada I. ceturksni deputāti vienbalsīgi pieņēma
lēmumu:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par
2020. gada I. ceturksni nomaksājams ne vēlāk kā
līdz 2020. gada 15. maijam.

ATKĀRTOTA INFORMĀCIJA

SĀKOT AR 2020. GADA 1. APRĪLI IR 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

Dome informē

2020. gada 8. aprīlī tika sasaukta Tērvetes novada domes ĀRKĀRTAS sēde
Darba kārtībā bija iekļauti 3 jautājumi, visi saistīti ar
skolēnu ēdināšanas jautājumiem attālināta mācību
procesa laikā.

Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi

PAR PĀRTIKAS PAKU IZSNIEGŠANU

Saskaņā ar 2020.gada 31.martā izdoto Ministru
kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas
izsludināšanu” Dome lēma:
1. Aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju izglītojamo
brīvpusdienām izlietot, izsniedzot Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem
1.–4. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5.–9.
klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām ģimenēm,
pārtikas pakas 1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu
ārkārtējās situācijas periodā attālināto mācību laikā,
sākot ar 2020.gada 1. aprīli.
2. Pārtikas paku izsniegšanu uzdot veikt Tērvetes
novada sociālajam dienestam, pēc iespējas Tērvetes
novada administratīvās teritorijas robežās nogādājot
pārtikas pakas izglītojamā dzīves vietā.

3. Gadījumā, ja pašvaldība arī maija mēnesī saņems
valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām un
saņemto dotāciju būs tiesīga izlietot pārtikas paku
izsniegšanai, maija mēnesī saņemto valsts budžeta
dotāciju izglītojamo brīvpusdienām izlietot pārtikas
paku izsniegšanai atbilstoši šī lēmuma 1.un 2. punkta
pamatnosacījumiem.

PAR ĒDINĀŠANAS PABALSTA IZMAKSU

Saskaņā ar 26.03.2020. Domes sēdes lēmumu uz
iesniegumu pamata katrai skolēna un 5-6 gad. bērna
vecāku ģimenei tika izmaksāts pabalsts pārtikas preču
iegādei naudas izteiksmē.
Tā kā ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta, Dome
lēma uzdot domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai
nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas
turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem pabalstu
piešķiršanas un izmaksas pamatnosacījumiem, ar šādām
atkāpēm:
6.1. pašvaldības pabalstu ārkārtējās situācijas
pagarināšanas gadījumā neizmaksāt Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem
1.–4. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām,

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5.–9.
klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām ģimenēm,
par periodu, kad šie izglītojamie saņem pārtikas pakas;
6.2. pašvaldības pabalstu ārkārtējās situācijas
pagarināšanas gadījumā neizmaksāt Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem
5.–9. klašu izglītojamajiem, kas nāk no maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm, un 10.–12. klašu
izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm, pabalsta izmaksas vietā
izsniedzot pārtikas pakas 1,42 EUR vērtībā par katru
darba dienu ārkārtējās situācijas periodā attālinātu
mācību laikā.
6.3. Gadījumā, ja pašvaldība neturpina saņemt valsts
budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai vai nebūs
tiesīga izlietot to pārtikas paku izsniegšanai, izsniegt par
Tērvetes pašvaldības budžeta līdzekļiem Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem
1.–4. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5.–9.
klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām ģimenēm,
pārtikas pakas 1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu
ārkārtējās situācijas periodā attālinātu mācību laikā.

PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA
MAKSU TĒRVETES NOVADA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Saskaņā ar to, ka lielākā daļa Tērvetes novada
pirmsskolas izglītības grupu izglītojamo nepārvaramas
varas dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības grupas un
nesaņem ēdināšanas pakalpojumus, tāpēc uz ārkārtējās
situācijas laiku ir pārskatāma Tērvetes novada domes
noteiktā pastāvīgā maksa par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Tērvetes novada pirmsskolas izglītības
iestādēs, pilnībā atbrīvojot no tās nomaksas tos
izglītojamos, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
grupas.
Dome lēma: Visas ārkārtējās situācijas periodā,
sākot ar 2020.gada 13. martu, pilnībā atbrīvojot no
Tērvetes novada domes noteiktās pastāvīgās maksas par
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu tos izglītojamos, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības grupas.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksti un protokoli pieejami
www.tervetesnovads.lv

Izglītība

Omniva ziedo vairāk nekā 3000 pasaku grāmatu Mācību procesā tiek un tiks izmantotas visas iespējas
2020.gada februāra mēnesis Bites bibliotēkā grupiņas “Zaķēni” jaunie aktieri ar uzvedumu “Kas
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai
bija spraigs, jo bibliotēku apmeklēja pirmsskolas man par to būs? “ Malači- mums ļoti patika! Paldies
Omniva Latvija un grāmatnīcas Jānis Roze rīkotajā labdarības akcijā Ziedo pasaku grāmatas krāsainiem
vakariem, kas norisinājās no 27. janvāra līdz 28. februārim, saziedots vairāk nekā 3000 pasaku grāmatu
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajām ģimenēm ar bērniem. Labdaru vidū bijuši ne
tikai individuālie ziedotāji, bet arī skolu un bērnudārzu audzēkņi, biedrību un novadu pašvaldību pārstāvji,
kā arī uzņēmumu kolektīvi visā Latvijā.
Labdarības akcijā gandrīz vienlīdz aktīvi
ziedotāji ir bijuši gan rīdzinieki, gan Alūksnes,
Tērvetes, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, kā arī
Daugavpils iedzīvotāji. Ziedoto grāmatu vidū
bijušas gan jaunas tikko iegādātas pasaku grāmatas,
gan tādas, kas kalpojušas jau vairākām paaudzēm,
bet joprojām ir labi saglabājušās un tagad varēs
sniegt prieku citiem bērniem.
SIA Omniva un SOS Bērnu ciematu asociācija
saka lielu paldies ikvienam, kas atsaucās un
nepalika vienaldzīgs aicinājumam – Ziedo pasaku
grāmatas krāsainiem vakariem!
Ruta Pole,
SIA Omniva Latvija mārketinga vadītāja

Mācāmies citādāk…

Paldies arī Sprīdīša metodiķei Aigai Kuģei, kas
ieradās uz pasākumu bibliotēkā un informēja par
darbu kas notiek bērnudārzā. Pasākumā uzstājās arī

No šī gada 23.marta Augstkalnes vidusskolā,
tāpat kā visās Latvijas skolās, mācību process
notiek attālināti. Tas ir liels izaicinājums visiem skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

visiem, kas sagatavoja bērnus.
10. martā Annas Brigaderes pamatskolas 4.
klase kopā ar skolotāju Sigitu Kļaviņu apmeklēja
Bites bibliotēku, kur tika iepazīstināti ar bibliotēkas
būtību, izkārtojumu, grāmatu fondu.
Bibliotēkā notika stunda par enciklopēdijām un
vārdnīcām. Bērniem bija jāizvēlas kāda no
enciklopēdijām, bija jāiepazīstas ar tās saturu, tad
jāprezentē šī grāmata. Kāpēc patika, kas patika, vai
iesaka citiem bērniem to lasīt un kāpēc. Skolēni
atnesa arī savus darbiņus ar nosaukumu “Līnijas –
plaknē.”

Visi bērni saņēma apliecinājumu par bibliotēkas
apmeklējumu.
Emircijana Nikolajeva,
Bites bibliotēkas vadītāja

Kā vecākiem sarunāties ar bērniem par Corona vīrusu?

Futbolists sargā vārtus
Redzi, es neesmu viens!
Viennozīmīgi arī skolotāju kolektīvs vēlas, lai
ātrāk bērnu čalas pieskandinātu skolu un atsāktos
ierastais dienas ritms. Tādēļ būsim vērīgi pret savu
un līdzcilvēku veselību, ievērosim noteikumus, lai
ātrāk varētu satikties skolā!

Lai veiksmīgi vadītu attālinātās mācīšanās
procesu, katru nedēļu ar e-klases starpniecību
aptaujājam skolēnus un viņu vecākus par mācību
procesu, atpūtas brīžu ilgumu, par problēmām, kas
radušās, par aktuālajiem jautājumiem.

Lieldienu zaķis

Latvijas karte ar vēsturiskajiem novadiem
Tomēr galvenais jautājums šajā situācijā – KĀ
JŪTAS BĒRNI? Skolēnu atbildes ir ļoti dažādas- no
forši, ļoti labi, labi, jo var izgulēties, nav uz skolu
jājiet miegainam, līdz mazliet bēdīgi, jo nevaru
satikt draugus, vientuļi, man ir grūtāk nekā skolā,
jo ir grūtāk saņemties, lai izmācītos, ļoti grūti sevi
ir motivēt mācīties, grūti ir arī savu mācību darbu
saskaņot ar ikdienas darbiem, jūtos noguris, protams, būtu jaukāk mācīties klātienē.

izglītības grupas “Sprīdītis” visas grupiņas kopā ar
audzinātājām un skolotāju palīgiem.
Iemesls – Sprīdītī februāra mēnesis bija
izsludināts par grāmatu mēnesi. Bērni nāca uz
bibliotēku, kur skatījās, klausījās – kas tā tāda par
iestādi – bibliotēka. Izvēlējās grāmatiņas, ko lasīt
grupiņā. Grupiņas “Mārītes ”pēc izlasītām
grāmatām atnesa arī savus zīmējumus. Paldies
viņiem!

Ziedi skolotājiem un vecākiem
Mīļie Vecāki! Daudz spēka un izturības, labu
veselību un jauku kopā būšanas laiku ģimenēs!
Gaišas un saulainas Lieldienas!
Ieva Krūmiņa,
Augstkalnes vidusskolas direktore

Vai jūs esat vecāks, aizbildnis vai cits bērna
dzīvē nozīmīgs pieaugušais, kurš uztraucas par
šī brīža vīrusa pandēmiju? Tādos brīžos kā šis,
svarīgākais, ko varat darīt kā pieaugušais, ir
palīdzēt bērnam justies pēc iespējas drošāk un
mierīgāk, kā arī stiprināt viņa sajūtu par to, ka
arī šādos gadījumos kontrole nepazūd – lai to
panāktu, nepieciešams noskaidrot, ko bērns jau
zina, un kas viņam ir vajadzīgs.
 Esiet atsaucīgs un vērīgs
 Neatstājiet bērnus vienus ar saviem
jautājumiem
 Miers, drošība un robežas
 Informēt un atvieglot raizes
 Pārmērīgi neizrādīt savas raizes
 Radīt cerību
 Uzturēt ierasto dienas ritmu
Kas jāzina bērnu vecākiem?
Bērni un pusaudži reaģē uz vecāku un
pieaugušo emocijām. Vecāku un pieaugušo miers
un pārliecība var būt labākais atbalsts bērniem
vīrusa uzliesmojuma laikā. Katrs bērns un
pusaudzis stresa situācijās reaģē atšķirīgi.
Pazīmes, kas var liecināt, ka bērns izjūt stresu:
 Pārmērīga raudāšana un aizkaitinājums.
 Atgriešanās pie tādas uzvedības, kas bija
vērojama, kad bērns bija jaunāks.
 Pārmērīgas raizes un skumjas.
 Ēšanas un miega traucējumi.
 Pusaudžiem raksturīga viegla aizkaitināmība
un izrādīšanās.
 Sekmju pasliktināšanās.
 Uzmanības un koncentrēšanās traucējumi.
 Izvairīšanās no aktivitātēm, kas iepriekš
sagādāja prieku.
 Galvas un ķermeņa sāpes.
Kā atbalstīt savu bērnu:
 Velti laiku sarunai ar bērnu vai pusaudzi
par jauno koronavīrusu un saslimšanu ar
COVID-19. Atbildi uz jautājumiem un pastāsti
par faktiem bērnam un pusaudzim saprotamā
valodā.

 Apliecini, ka bērni ir drošībā. Paskaidro, ka
uztraukums un skumjas šādās situācijās ir dabiskas. Pastāsti, kā pats tiec galā ar stresu un ko
bērni var mācīties no vecākiem.
 Ierobežo laiku, ko bērni un pusaudži velta
sociālajiem tīkliem un citiem medijiem. Bērni
var viegli pārprast un interpretēt dzirdēto vai
lasīto, kas var izraisīt pastiprinātas bailes.
 Centies ievērot rutīnu. Kamēr skolas ir slēgtas,
centies bērnam un pusaudzim nodrošināt
izglītojošas aktivitātes un nomierinošas vai
jautras spēles pēc mācībām.
 Esi paraugs savam bērnam. Atpūties, izgulies,
esi aktīvs un sporto, ēd veselīgi. Sazinies ar
ģimenes locekļiem un draugiem attālināti.
Neatstājiet bērnus vienus ar saviem jautājumiem!
Ir svarīgi atcerēties, ka bērniem ir grūti izvērtēt
visu informāciju, kas tiek sniegta – bērniem var
rasties jautājumi par to, vai vīruss patiešām ir tik
bīstams, vai tā tikai šķiet, jo cilvēki no tā baidās.
Šādos gadījumos pieaugušajiem ir jāpalīdz
bērniem izprast situācija – bērnus nedrīkst atstāt
ar neatbildētiem jautājumiem, kā arī nevajadzētu
ļaut bērniem bez pieaugušā klātbūtnes apspriest
radušos situāciju, jo katra bērna izpratne un
zināmā informācija var atšķirties, tādejādi radot
nepareizas informācijas, kā arī nepamatotas
panikas izplatību.
Radiet cerību!
Pastāsti bērnam par visiem pieejamajiem
līdzekļiem, kas palīdz izārstēt vīrusu, par aktīvo
darbu kas visā pasaulē šobrīd tiek fokusēts uz
vakcīnas izstrādi, kā arī to, ka cilvēkiem, kas
ir inficējušies, tiek sniegta palīdzība. Izstāstiet
bērnam, ka vairums cilvēku atveseļojas un atkal
kļūst pilnīgi veseli.
Informāciju apkopoja Laura Ķurbe
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta
direktora vietniece
Plašāka informācija par tēmu
www.tervetesnovads.lv

Dažādi
Kas jāievēro, lai būtu droši?
1. Mazgājiet rokas, jo īpaši, pēc kontakta ar visām
virsām, kas ir ārpus Jūsu mājas. Protams, īpaši
svarīgi ir uzturēt tīras virsmas savās mājās!
2. Pieradiniet sevi, neaiztikt seju.
3. Ja niez acis, nomazgāt rokas un, tikai, tad
pieskarties sejai, bet censties to nedarīt. (Jo
vīruss tiek līdz kaklam arī caur acu kanāliem,
jo acis ir savienotas ar deguna kanāliem, bet,
savukārt, deguns ar kaklu.)
4. Pievērs pastiprinātu uzmanību durvju rokturu
tīrībai no iekšpuses un arī ārpuses!
5. Izvairies no kāpņu telpu margām (ja iespējams
bieži dezinficēt)
6. Dezinficēt iepirkumu grozus/ratus, vismaz
rokturi. Ja nav iespējams, izmantot cimdus.
Pēc veikala apmeklējuma, izmantot mitrās
salvetes.
Rūpīgi nomazgāt visus produktus, pirms, tos
ievieto ledusskapī vai virtuvē!
7. Izvairīties no publiskām vietām – veikaliem,
un citiem iepirkšanās punktiem.
8. Izmantot iespēju dezinficēt rokas, kur vien
tāda iespēja ir. (roku gēls)
9. Izmantojiet bezkontakta karšu norēķinus, lai
nebūtu jāizmanto skaidra nauda, kur pavisam
droši ir mikrobi un visādas infekcijas.
10. Ja nepieciešams ievadīt PIN kodu – izmanto
cimdus!
11. Šķaudīt, klepot elkonī vai salvetē, tad salocīt
un izmest atkritumos.
12. Neiet istabā ar tiem pašiem apaviem, ar kuriem
dodaties laukā!
Neslaucīt grīdu (lai nesaceļas putekļi, kurus

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

var ieelpot),bet gan veikt Mitro uzkopšanu
(mazgāšana!) !!!
Izvairies no tuvāka kontakta ar citiem
cilvēkiem! Un #paliecmājās
Nesveicinies ar roku, bet pamāj attālināti vai
sasveicinies ar elkoni.
Nav ieteicams skūpstīties un apskauties.
Ja ģimenē ir vairāki cilvēki, katram savs, nazis,
dakša un karote. Turēt atsevišķi. (Jāpierod pie
tādām pārmaiņām)
Nekādā gadījumā neizmantot sabiedrisko
transportu! Ja vien tas ir iespējams.
Būt maksimāli piesardzīgam ar slimnīcas
apmeklējumu. Jo tādējādi var gan nodot gan
saķert, nevēlamo.
Maksimāla higiēna publiskā tualetē!
Uzutrēties siltumā, jo vīrusiem labvēlīga ir
vēsa mitra vide. Tas gan īsti neattiecas uz
COVID-19, jo šis vīruss spēj izdzīvot visos
klimatos.
Veselīga diēta! Izvairīties no cukura
produktiem. Ēst vairāk zaļumus, augļus, C un
D vitamīnu saturošus produktus. Ķiplokus un
piparus, visu kas palīdz elpceļiem.
Neaizmirsti dezinficēt telefonu un darba vietu
(mājās).
Vēdiniet telpas!

Ministrijā uzsvēra, ka fiziskā distancēšanās un
visu ierobežojumu strikta ievērošana var palīdzēt
izvairīties no inficēšanas ar Covid-19 vīrusu un
ierobežot vīrusa izplatību. Tāpēc ir svarīgi ievērot
maksimālus piesardzības pasākumus arī tādās
publiskās vietās kā koplietošanas telpas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
 Ar EM rīkojumu noteikts, ka jebkurā
sabiedriskā vietā - iekštelpās, ārtelpās, kā arī
koplietošanās telpās, t.i. gan kāpņu telpās u.c.
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas
telpās, māju pagalmos un stāvlaukumos,
personām jāievēro savstarpēja divu metru
distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības
pasākumi.
 Neievērojot divu metru distanci, vienlaikus
pulcēties publiskās vietās var ne vairāk kā

Informācija apkopota no www.cov.id.lv
Šai vietnē katru dienu var sekot līdzi oficiālai
informācijai par ārkārtas situāciju!

divas personas, personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā, vecāki un to nepilngadīgie
bērni, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā,
personas, kuras veic darba vai dienesta
pienākumus.
 EM skaidroja, ka dzīvojamās mājas
koplietošanas telpas un ārtelpas ir kāpņu telpa,
gaitenis, ratiņu telpa, pagrabs, bēniņi, pazemes
autostāvvieta, lifts, pagalms, zaļā zona, bērnu
rotaļu laukums, autostāvvieta un citas
teritorijas, ko lieto visi mājas iedzīvotāji.
 Ministrijā aicināja bez nepieciešamības
neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās
apmeklējot, ievērot savstarpējo divu metru
distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem,
ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kur
maksimāli iespējams ievērot divu metru
distanci.
Pēc Ekonomikas ministrijas mājas lapas
informāciju apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai uzsāktu komplektēt pirmsskolas
izglītības grupas un vispārizglītojošās
klases 2020./2021. mācību gadam un
plānotu mācību līdzekļu iegādi, aicinām
vecākus

 5 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupā,
 mācībām 1.klasē.
Papildus informācija pa tālruni 28810599
(direktore Ieva Krūmiņa).

pieteikt bērnus mācībām Tērvetes
novada izglītības iestādēs:

 5 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupā
„Sprīdītis”,
 mācībām 1. klasē,
Papildus informācija pa tālruni 29375571
(direktors Aldis Tisenkopfs)

līdz 2020. gada 31. maijam

Augstkalnes vidusskolā

 3-4 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības
grupās,

Annas Brigaderes
pamatskolā

Policijas ziņas
Pašvaldības policija informē

Marta mēnesī Pašvaldības policija bija saņēmusi
45 izsaukumus uz dažāda rakstura notikumiem.
Mēneša laikā tika izveidoti 3 materiāli, no
kuriem viens ir izskatīts un atbilde sniegta
iesniedzējam, otrs materiāls, kas saistīts ar
Augstkalnes pagastu, vēl ir izskatīšanas stadijā.
Pēdējā laikā liela uzmanība vērsta uz
iedzīvotājiem, kas bija atgriezušies no Corona
virusa skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām
attiecināti īpašie piesardzības pasākumi, kas
noteica - 14 dienu pašizolāciju mājās.
Vai Tērvetes novadā ir bijuši šāda rakstura
pārkāpumi? Jā, ir! Par 8 šādiem gadījumiem tika
saņemta telefoniski sniegta informācija. Ar
visiem cilvēkiem Pašvaldības policija sazinājās, ar
personām notika audzināšanas rakstura pārrunas,
kā rezultātā tika izteikts mutisks aizrādījums.

Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas
izglītības grupas “Zvaniņi” teritorijai
uzstādīta jauna sēta.

Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem
līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem,
vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati
svarīgākā!

Divu metru distance iedzīvotājiem jāievēro arī
daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās un pagalmos
Iedzīvotājiem divu metru distance
jāievēro arī daudzdzīvokļu dzīvojamo
namu koplietošanas telpās un pagalmos,
informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Kā ierasti - daudz labu darbu padarīts!

VĒRŠAM IKVIENA UZMANĪBU!

Ja iepriekšminētie gadījumi tiks fiksēti
atkārtoti, tad Pašvaldības policijai ir tiesības
personai sastādīt Administratīvo pārkāpumu
protokolu par Ārkārtējas situācijas un izņēmuma
stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un
aizliegumu pārkāpumu. Sankcijas – naudas
sods! Fiziskām personām 10–2000 euro,
juridiskām personām 140–5000 euro.
Ievērosim visus noteikumus, kas saistīti ar
Valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, sekosim
informācijai ziņu raidījumos!
UN neaizmirsīsim par pavasarīgo laiku, kad
vēlēsimies sakārtot savas mājvietas tuvāko
apkārtni! NEDEDZINĀSIM kūlu! Būsim pie
sardzīgi! Saudzēsim sevi!
Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

Daudz darba ieguldīts, lai skatam
pavērtos sakopts Mežmuižas pils
parks.
Annas Brigaderes pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupai “Sprīdītis”
arī uzstādīts jauns teritorijas
norobežojums.

Pabeigts darbiņš – tagad ērta taciņa
ved uz “Sprīdīša” grupiņām.
Pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” top
jauns strītbola laukums, kam sekos
darbi pie futbola laukuma sakārtošanas.
Vietā, kur ceļa P – 95 remontdarbos
satiekas SIA “Strabag” un SIA “Ceļu
būvniecības sabiedrība “Igate’” stārķu
saime, tāpat kā ikviens Tērvetes
novada iedzīvotājs, gaida darbu
turpinājumu!
Darbu veikšanas laikāpašvaldība ir informējusi
darbu veicējus par ierobežojošo pasākumu
ievērošanas nepieciešamību veicamo darbu laikā.

Vai remontdarbi
drīz atsāksies?
Pašvaldība
informēta, ka
20. aprīlī!

informāciju apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

“Mājas. Ziepes. Divi metri.”– SPKC uzsāk sabiedrības informēšanas
kampaņu par svarīgākajiem COVID-19 profilakses principiem
Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk
sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu
iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un
piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas
izplatīšanās.
COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss
izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar
sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai
runājot, šķaudot vai klepojot vai netieša kontakta
ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas
piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ vadošo
speciālistu ieteiktie galvenie piesardzības pasākumi
ir:
1. Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt
attālināti un atturēties no publisku vietu
apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas
nepieciešamības gadījumā;
2. Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži,
rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši svarīgi ir
rokas mazgāt, atgriežoties mājās pēc sabiedrisku
vietu apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un
klepošanas, pēc kontakta ar slimniekiem vai viņu
apkārtējo vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms
ēšanas un citos gadījumos;
3. Divu metru distanci no citiem cilvēkiem jeb
sociālo distancēšanos ievērot vienmēr tajos
gadījumos, kad tomēr nākas doties ārpus mājas.
Šo vienkāršo piesardzības paņēmienu
ievērošana un paradumu maiņa ir būtisks solis,
lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību!
Kampaņā ietvaros ieplānota informatīvo
reklāmas materiālu izvietošana radio, TV, portālos,
sociālajos tīklos un izvietot vides reklāmās

Uzziņai:
SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt
atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par jaunā
koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Zvanot
uz telefona numuru 67387661, SPKC speciālisti
sniedz iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas
saistīti ar COVID-19, karantīnu, pašizolāciju, kā
arī norāda, kur var meklēt vairāk informācijas par
interesējošo tēmu.
Ilze Arāja, Komunikācijas nodaļas vadītāja
Slimību profilakses un kontroles centrs

