
Tautas tērpu gājiens ievijās arī 
Tērvetes novadā

4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu, kā 
individuālie tautas tērpu īpašnieki, tā kolektīvu 
dalībnieki tika aicināti vienoties virtuālā gājienā 
“Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!”. 

Tautas tērpu gājienu kā tradīciju kopš 2016. 
gada iedzīvinājis tautas tērpu centrs “Senā klēts”, 
svinot savu 25 gadu jubileju. Sadarbojoties ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru un biedrību 
“Mans tautas tērps”, gājiens no Rātslaukuma līdz 
Brīvības piemineklim ik gadu 
notiek 

4. maijā. Šogad pirmo reizi tas notika virtuāli. Nav 
noslēpums, ka uzvelkot tautas tērpu, nemanāmi 
iztaisnojas mugura, tiek augsti pacelta galva, 
smaids ir neizzūdošs, un galvenais – ikviens izjūt 
piederību savai zemei, savam novadam.

Gājienā devās arī mūsu novada 5 
amatiermākslas kolektīvi. Mēs bijām vieni no 
vairāk kā 4000 gājiena dalībniekiem.

Gājiens tika publicēts sociālajā tīklā Facebook 
kā fotokolāža, kas sastāvēja no maija 

pirmajās dienās individuāli uzņemtiem 
fotomirkļiem.  

Tas nav tikai gājiens, tā nav vienkārša 
kolāža, tā ir šī laika #paliecmājās liecība.     

Ineta Strazdiņa, 
Tērvetes novada k/n

Kultūras pasākumu organizatore

Pastaiga kopā 
ar ģimeni 
iepazīstina ar 
Tērveti no jauna

No 1.maija Tērvetes vēsturiskajā centrā var 
sastapt cilvēkus, kas iet ar papīra lapām rokās, pēta 
karti, pat skaita tilta dēlīšus vai ko cītīgi meklē 
apkārtnē. Viņi ir devušies ģimenes pastaigā 
pasākuma “Ejam? Ejam!” ietvaros. Līdz 17. maijam  
ikviens aicināts mazliet savādāk paskatīties uz daļu 
Tērvetes, varbūt pat to iepazīt. 

Jau esam saņēmuši aizpildītas uzdevumu lapas 
no vairākām komandām. Iepriecinošs ir fakts, ka 
tos sūtījuši ir arī cilvēki no citiem novadiem. Viņu 
izteiktais “paldies” patiesi silda sirdi! Un nostiprina 
domu, ka no šī sarežģītā laika mēs varam ko 
paņemt nākotnei. Šāda ceļošana ar uzdevumiem 
pa pagastu, izmantojot virtuālo saziņu, noteikti 
kļūs par tradīciju.

Uzdevumu lapas un kartes pieejams 
Astarte Nafta, jaunatvērtajā “Ķristīnes 
picērijā un beķerejā”, Tērvetes novada k/n.

Viens uzdevums izpildīts! Tilta dēlīši 
saskaitīti, varam doties tālāk! Tieši tā 
Sandra ar dēliem Endiju un Raineru 
piedalās gan kā riteņbraucēji Esi aktīvs 
pasākumā, gan Pastaigā ar ģimeni.    

Doties pastaigā, skatīties un ieraudzīt 
rosina 

 Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

kultūras pasākumu organizatore  

ATSAUCĪBA  AICINĀJUMAM 
SNIEDZ GANDARĪJUMU

Tuvojoties Deklarācijas “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadei, Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja 
nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja bērnus 
un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties 
vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana 
un mūsu”, parādot, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.

Konkursā piedalījās 243 dalībnieki no 24 Latvijas 
skolām. Tika iesūtīti 184 vizuālās mākslas darbi un 62 
dzejas darbi.Konkursa aicinājumam atsaucās arī 
Augstkalnes vidusskolas 6. klases kolektīvs kopā ar  
audzinātāju Rudīti Dudi. 

Iesniedzot bērnu darbus, pēc tam sagaidot 
rezultātus, bija patiess prieks par sasniegto, jo 
Augstkalnes vidusskolas bērnu darbi ieguva 
godalgotas vietas.

Vizuālo darbu 6. – 7. klašu grupā 3. vietu 
ieguva Ieva Kuplā no Augstkalnes vidusskolas.

Dzejas darbu 6.–7. klašu grupā 3. vietu ieguva 
Raiens Šnepsts no Augstkalnes vidusskolas.

Savukārt Jānis Aišpurs un Renārs Kaupers 
aicināja piedalītie video klipa veidošanā “Tavs 
karogs”. 

Lai gan XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki pārcelti uz nākamo gadu, taču jau šovasar 
sadarbībā ar LMT taps īpašs videoklips. Gatavojoties 
svētkiem, Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs radījuši 
dziesmu “Tavs karogs” kora koncertam “Dziesmubērns”, 
un aicināja jauniešus iesūtīt dziesmas video vai tās 
fragmentu, tā piedaloties videoklipa veidošanā.

Aicinājumam atsaucās daži no kolektīva 
„Palēciens” 3.-6.klašu dejotājiem, kuri gatavojās XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tā 
bija iespēja iemācīties jauno dziesmu, dziedāt, spēlēt un 
dejot līdzi vai kā citādi radoši izpausties tās pavadījumā 
un to visu nofilmēt, lai kopā radītu dziesmas videoklipu 
un tā skanētu un priecētu Latviju jau šogad. Augstkalnes 
vidusskolas nelielie video klipi jau 23. aprīlī ir iesūtīti 
Vislatvijas videoklipa izveidei. 

Šis projekts tapis sadarbībā ar LMT, kas krīzes laikā 
iesaistās arī tiešsaistes izglītības procesā un nodrošinājis 
daļai skolēnu, kam nebija pieejamas viedierīces, 
telefonus ar interneta pieslēgumu, kā arī iesaistījies 
digitālā izglītības satura platformas izveidē.

No sirds varu teikt, ka esam gandarīti par to, ka 
aicinājumam atsaucāmies! Paldies skolēniem, paldies 
arī viņu vecākiem, kas atbalstīja skolēnu līdzdalību 
šajos konkursos!    

Rudīte Dude,
Augstkalnes vidusskolas 6. klases audzinātāja 

un deju kolektīva vadītāja

Mātes diena – šogad 
citādāka, tomēr vēl 
mīļāka, pateicīgāka un 
saprotošāka, jo tieši Tu, 
Māmiņ,
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

„ES VIŅU MĪLU NE TĀPĒC, KA 
VIŅŠ IR LABS,

ES VIŅU MĪLU, JO VIŅŠ IR 
MANS BĒRNS.”

/R. TAGORE/
Laikā, kad mums visiem jāveicina miers 

pasaulē, mēs varam to darīt, ik brīdi mīlot savu 
ģimeni.

Mīļās māmiņas, mūsu misija ir būt pieejamām 
saviem bērniem vienmēr, kad viņiem tas ir 
nepieciešams. Atcerēsimies, ka vadīšana un 
līdzjūtība mūsu bērniem ir daudz vairāk 
nepieciešama kā norādījumi. Ticēsim, ka brīnumi 
notiek tur, kur ir patiesa mīlestība!

Augstkalnes vidusskolas kolektīvs saka jums 
PALDIES par  atsaucību, lielo pacietību un 
ieinteresētību mūsu kopīgajā sadarbībā, kad 
roku rokā nodrošinām  mācību darbu un 
ārpusstundu nodarbības pavisam neierasti.  
Īpašs paldies par spēju  apvienojot  savu darbu 
pienākumus ar ikdienas rūpēm par bērniem un  
ģimeni!
Lai sirsnīga un mīļa Mātes diena katrā ģimenē!   

Augstkalnes vidusskolas kolektīvs

Dabas skaistākajā 
mēnesī maijā sirsnīgi 

sveicam mīļās Māmiņas 
un Vecmāmiņas!

Mātes mīlestībā un vecāku gādībā es 
smeļos spēku, drosmi, pacietību, 

iecietību, mīlestību un tālāk to dodu, 
lai pasaules plašumos mājvietu rastu 

Māmiņas Sirds Gudrības!

Katram kokam ir spēks saknēs, lai 
augtu un zaļotu! Tu, Māmiņ, ar savu spēku 
sargā mani, manu mieru un sapņus, lai, 
pasaulē ejot, man droši un viegli!

Kā krāsu palete toņkrāsām bagāta, tā 
arī mūsu Māmiņas un Vecmāmiņas – 
dzīvespriecīgas, mīļas, maigas, akurātas, 
saprotošas un mīlošas.   

Sirdsgaišus svētkus vēl  
Annas Brigaderes pamatskolas 

kolektīvs!

 � šobrīd esi padomdevējs un atbalsts 
zināšanu jūrā, 

 � esi mūsu ģimenē omulības uz
turētāja un vismierinošāko vārdu 
teicēja, 

 � tevis ceptās pankūkas ir mūsu 
kopīgi gatavotas, 

 � Tu šobrīd vairāk kā nekad proti 
irties cauri neziņas miglai, pa slepus 
noraudāt kādu asaru un dot mums 
pārliecību, ka viss labi būs!    



Domes sēdeDomes sēde

2020. gada 23. aprīlī tika sasaukta Tērvetes novada domes ārkārtas sēde un 
2020. gada 29. aprīlī notika kārtējā Domes sēde

Dome informē          Dome informē          

Ārkārtas Domes sēdē tika veikti grozījumi Tērvetes 
novada domes 2020. gada 8. aprīļa sēdes Nr. 7, 1. 
paragrāfa lēmumā “Par pārtikas paku izsniegšanu” 
(turpmāk- lēmums), ar kuriem tika papildināts lēmuma 
1.1. punkts, kas nosacīja pārtikas paku 
Izsniegšanas iespēju Tērvetes novada administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 5. klašu 
izglītojamajiem, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm.
Vienlaikus sēdē tika precizēts arī iepriekšminētā 
lēmuma 3. punkts, kas attiecināms uz 
maija mēnesī saņemto valsts budžeta dotāciju 
izglītojamo brīvpusdienām izmantošanu  pārtikas paku 
izsniegšanai. 

Kārtējā Domes sēdē deputāti apstiprināja darba kārtību 
ar izpilddirektora Māra Berlanda ziņojumu un 24 
jautājumiem. Domes sēdē piedalījās visi deputāti.

Tērvetes novada domes izpilddirektora 
Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2020. gada 

1. ceturksnī  
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 
5 766 429 EUR izpilde uz 2020. gada 31. martu ir 
1 766 210 EUR jeb 31 %. 

Tai skaitā:
• nodokļu ieņēmumu plāna izpilde par 29 %;
• nenodokļu ieņēmumu plāns 116 580 EUR, izpilde 

218 738 EUR (188 %); 
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 

izpilde par 31 %;
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde  

par 23 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 19 %, no 

izpildes summas  uzturēšanas izdevumiem izlietoti 20 %,  
bet kapitāliem izdevumiem 15 % no plānotajiem 
izdevumiem.

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 2 364 950 EUR. 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu 
atlikums ir 7 994 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2020. gada 
31. martu ir 1 679 170 EUR. Aizņēmumu atmaksājamā 
daļa līdz pārskata gada beigām sastāda 104 615 EUR. 
Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 
31. martam sastāda 1 219 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
 17. martā trim pretendentiem tika izsūtīti 

uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Būvuzraudzības 
veikšana objektam “Gājēju-velosipēdistu celiņa būve gar 
autoceļu P-103 “Dobele - Bauska” no koka gājēju tilta km 
17,44 līdz km 18,26”, saskaņā ar SIA “Rūķis AG” 
izstrādāto tehnisko projektu. Līdz 21. aprīlim 
piedāvājumus iesūtīja visi uzaicinātie pretendenti. SIA 
“RoadLat” piedāvāja veikt būvuzraudzību par 3799 EUR, 
SIA “PROKRIAL” par 3685 EUR, bet pašnodarbinātais 
Uldis Silinevičs par 3570 EUR, bez  PVN. Sekojoši tika 
noslēgts būvdarbu līgums ar lētākā piedāvājuma 
iesniedzēju.  

 2. aprīlī noslēdzās 29. februārī  izsludinātais atklātais 
konkurss “Gājēju-velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu 
P103 “Dobele-Bauska” no koka gājēju tilta 17,44 km līdz 

18,26 km”. Līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam, 
2. aprīlim tika iesniegti četri piedāvājumi. 

A/S “Ceļu pārvalde” iesniedza piedāvājumu par 
251  434 EUR, SIA “STRABAG” par 210 000 EUR, SIA 
“Ceļinieks 01” par 280 441 EUR, bet SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE” piedāvāja veikt 
būvniecību par 199 214 EUR, bez PVN. 

Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 
tika konstatēts, ka nav noraidītu pretendentu un 
iepirkuma procedūrai neatbilstošu piedāvājumu.

Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
ar viszemāko iepirkuma cenu pretendentam SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “IGATE”. Šajā sakarā ir izsūtīts 
parakstīšanai iepirkuma līgums. Darbu izpildes laiks 
3 kalendārie mēneši.

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.

 27. aprīlī noslēdzās iepirkums “PII “Zvaniņi” ēkas 
jumta atjaunošanas darbi”. Piedāvājumus iesniedza 
deviņi pretendenti: SIA “BIERENS BŪVE” par 
56  442  EUR, SIA”KaimS” par 65 964 EUR, SIA 
“ONDULAT” par 48 619 EUR, Personu apvienība SIA 
“Cortto” un SIA “Krafter” par 68 080 EUR, SIA “RST 
Company” par 47 929 EUR, SIA “VEGNAS GRUPA” par 
55 225 EUR, SIA “SKORPIONS VS” par 80 669 EUR, SIA 
“TELMS” par 73 399 EUR, bet SIA “Warss+” piedāvā 
darbus izpildīt par 59 787 EUR, bez PVN.

Pārbaudot visu pretendentu iesniegto dokumentāciju 
atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, nevienam 
netika konstatēti izslēgšanas no dalības iepirkumā 
apstākļi. Šajā sakarā iepirkumu komisija nolēma piešķirt 
līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākā  
piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzējam SIA “RST 
Company”. Uzņēmējam nosūtīts parakstīšanai iepirkuma 
līgums. Darbi jāpabeidz trīs mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas.

 2. aprīlī noslēdzās 19. martā izsludinātā cenu aptauja 
“Trīs strītbola laukumu izbūve ar betona bruģakmens 
segumu Tērvetes novadā”. No trim uzaicinātajiem 
pretendentiem – SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
IGATE” iesniedza piedāvājumu par 24 883 EUR, SIA 
“Aspekt-V” par 21739 EUR, bet SIA “Varpet” par 
19575 EUR, t. sk. PVN.

Līgums par darbu izpildi noslēgts ar SIA “Varpet”.  
Tiek izbūvēti trīs strītbola laukumi ar bruģakmens 
segumu pie mājas “Labrenči”, Sanatorijas un Zelmeņu 
ciematos iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošināšanai.

 24. aprīlī noslēdzās vēl viena cenu aptauja “Tērvetes 
novada kultūras nama skatuves gaismu sistēmas iegāde un 
uzstādīšana saskaņā ar specifikāciju”. Saņemti visu trīs  
uzaicināto pretendentu piedāvājumi. SIA “AJV grupa” 
iesniedza piedāvājumu par 10 412 EUR, SIA “Audio 
Vizuālais Serviss” par 10 174 EUR, bet zemāko cenu 
piedāvāja SIA”A-T Trade Music” – 9989,89 EUR, bez 
PVN. Līgums ar SIA “A-T Trade Music” tika slēgts 
5. maijā, darbi jāpabeidz viena mēneša laikā.

 24. aprīlī noslēdzās cenu aptauja “Auto stāvlaukuma 
un bruģēta gājēju celiņa izbūve objektā “Jaunzelmeņi”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”. Piedāvājumus 
iesniedza visi četri uzaicinātie pretendenti. SIA 
“Aspekt-V” piedāvājums ir 17 614 EUR, SIA “Varpet” – 
14 799,57, SIA “A&B” – 16 616 EUR, bet SIA “Sinots” – 
17  084 EUR. Līgums tiks slēgts ar lētākā piedāvājuma 
iesniedzēju SIA “Varpet”, darbs jāpaveic 40 dienu laikā.
Līgums paredz izbūvēt auto stāvlaukumu ar šķembu 
segumu pie ugunsdzēsēju depo un bruģētu gājēju celiņu 
no ēkas “Jaunzelmeņi” līdz administratīvajai ēkai 
“Zelmeņi”.

 17. aprīlī notika  SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 
dalībnieku sapulce, kuras gaitā SIA “Rehabilitācijas centrs 
“Tērvete”” kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzklausīja 
valdes priekšsēdētāja, valdes locekles un galvenās 
grāmatvedes ziņojumus par kapitālsabiedrības darbību, 
galvenajiem darbības rādītājiem, kā arī tika iepazīstināts 

ar sastādīto 2019. gada pārskatu un zvērināta revidenta 
ziņojumu. Sapulcē tika NOLEMTS:
1. Apstiprināt SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 

2019. gada pārskatu.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas 

centrs “Tērvete”” 2019. gada peļņu 168 228 EUR 
apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai, tai skaitā:

 y fizioterapijas zāles Nr. 300 remontam, izmaksas 
19 963 EUR;

 y 1. stāva 110. un 111. telpu remontam, izmaksas 
13 273 EUR;

 y finanšu iespēju robežās saskaņā ar SIA “CMB” 
tehniskās apsekošanas atzinumu ēkas galvenā 
korpusa jumta remontam ar konstrukciju maiņu 
1700 m2 (aptuvenās izmaksas 140 EUR/m2); 

 y finanšu iespēju robežās ēkas galvenā korpusa 
fasādes daļas remontam – atjaunošanai 
(izmaksas līdz 170 000 EUR).

3. Ievēlēt zvērinātu revidentu Komandītsabiedrību 
“S.  VILCĀNES AUDITS” par revidentu SIA 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 2020. pārskata 
gadam.

 9. aprīlī notika divu Tērvetes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu izsoles. Īpašums “Labrenči” – 29 , 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no divu 
istabu dzīvokļa ar kopējo platību 50,8 m2 un nosacīto 
sākuma cenu 6 900 EUR tika izsolīts par 7 700 EUR. 
Izsolei bija pieteikušies divi dalībnieki.

Savukārt nekustamajam īpašumam “Lintes”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienas zemes 
vienības ar platību 2,09 ha un sākuma cenu 12 400 EUR, 
izsoles gaitā izsolāmā objekta cena pieauga līdz 
20 400 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki.

 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijas darbu.
Aprīlī komisijā saņemti un izskatīti 3 iesniegumi:
• pārtraucot dzīvokļa atsavināšanas procesu, personai 

tika piešķirtas dzīvokļa īres tiesības;
• personai atteikta konkrētas dzīvojamās platības 

piešķiršana īrei, jo dzīvoklis jau šobrīd ir izīrēts;
• atlika izskatīt jautājumu par dzīvokļu maiņu.
19. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa 
„Mēs  – Tērvetes novadam” 2020 vērtēšanas komisijas 
protokola apstiprināšanu 
24. Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6 
“Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 4 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 
2020.gadam” apstiprināšanu”.

 No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem papildu finansējums (52 866 EUR) novirzīts: 
• SAC „Tērvete” lietus kanalizācijas sistēmas pārbūvei 

23 566 EUR;
• Annas Brigaderes pamatskolas PIG „Sprīdītis” gājēju 

celiņa pārbūvei 3850 EUR un izglītības procesa 
nodrošināšanai 6580 EUR;

• Annas Brigaderes pamatskolai izglītības procesa 
nodrošināšanai 3200 EUR;

• Augstkalnes vidusskolai izglītības procesa no-
drošināšanai 13 650 EUR;

• Pašvaldības garāžu un ugunsdzēsēju depo ēkai 
„Jaun zelmeņi” videonovērošanas kameru uzstādī-
šanai 2020 EUR.

 Tika apstiprināta izdevumu pārdale starp 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem par summu 
11  615  EUR veikti struktūrvienībās Kultūras nams – 
skatuves un zāles apgaismojuma atjaunošanai un Sports 
– sporta laukuma izveidei pie dzīv.mājas Labrenči.

 Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām:
• 4600 EUR – strītbolu laukumu ierīkošanai;
• 3000 EUR – gājēju celiņa ierīkošanai „Jaunzelmeņi”;
• 35 000 EUR – Augstkalnes vidusskolas fasādes 

izgaismošanai un kāpņu nomaiņai.
 Uz struktūrvienību Izglītības vadība ir pārvirzīti 

1957 EUR valsts budžeta līdzekļi izglītojamo ēdināšanai 

ārkārtējās situācijas periodā, no struktūrvienībām 
A.  Brigaderes pamatskola un Augstkalnes vidusskola 
proporcionāli 1.–4. klašu izglītojamo skaitam.

Dome apstiprināja noteikumus „Tērvetes novada 
pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošanas 
kārtība”. 

PAR PABALSTU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS 
LAIKĀ

Saskaņā ar 2020. gada 12. martā  Ministru kabinets 
izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, kurā noteikts, ka ārkārtējā situācija, 
saistībā ar Covid-19 izplatību, visā valsts teritorijā 
izsludināta līdz 2020. gada 12. maijam, un saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
pārejas noteikumu 37.1. apakšpunktu Dome pieņēma 
lēmumu:
1. Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ 

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, 
kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, 
sakarā ar COVID-19 izplatību un vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķirt 
pabalstu krīzes situācijā, ja:
1.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju 
nav ienākumu;
1.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus 
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 
skartajām valstīm;
1.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies 
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

1. Pabalsta apmēru noteikt 80,00 EUR mēnesī, pabalsts 
maksājams katram ģimenes loceklim.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLES 
REZULTĀTIEM

Domes sēdē tika apstiprināti 2020. gada 9. aprīlī 
notikušās izsoles protokols ar izsoles rezultātiem:
	y atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-

kustamo īpašumu “Lintes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to mantas nosolītājam Tērvetes 
pagasta Lāča zemnieku saimniecībai “Bieļas” par no-
solīto cenu 20 400 EUR;

	y atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu “Jauntērvetes”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, privātpersonai par nosolīto cenu 
11 900 EUR;

	y atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu “Kauliņi”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, mantas nosolītājam SIA “A-HAR-
VEST” par tās nosolīto cenu 3 800 EUR;

	y atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu “Labrenči” – 29, Tērvete, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, mantas nosolītājam privāt-
personai par tā nosolīto cenu 7 700 EUR; 

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANU
Dome nolēma:
	y Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-

kustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Vālo-
dzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 
to par cenu 3800 EUR; 

	y Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Vālo-
dzītes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 
to par cenu 3400 EUR .

Tika apstiprināti izsoles noteikumi:
	y par nekustamā īpašuma “Rozes”, Bukaišu pagastā at-

savināšanu;
	y par nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības”, Bukai-

šu pagastā atsavināšanu,
	y atzīsot par nenotikušu nekustamā īpašuma „Druķi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pirmo izsoli, tika 
apstiprināti nekustamā īpašuma „Druķi” izsoles no-
teikumi, nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 
4600 EUR.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Mūsu brīvprātīgie palīdzēs 
nopirkt produktus | nopirkt 
higiēnas preces | nopirkt 
bezrecepšu medikamentus 
| izvest pastaigā suni | 
nogādāt un saņemt pasta 
sūtījumus vai gluži vienkārši 
pazvanīs un parunāsies.

Kā palīdzība tiek sniegta?
Pirms palīdzības sniegšanas, 

24h laikā brīvprātīgais tev piezvanīs. 
Neaizmirsti informēt, kādas preces 
tieši tu vēlies, kāda ir vēlamā pirkuma 
summa.

Atceries, ka brīvprātīgais var tev 
aiznest preces, bet par pirkumu tev ir 
jānorēķinās pašam, tā nav dāvana.

Kā sazināties ar brīvprātīgo?
Kad brīvprātīgais ieradies, 

pirms durvju atvēršanas vienmēr 

paprasiet nosaukt vārdu un uzvārdu. 
Lūdziet sev piezvanīt uz tālruni, 
kuru var saņemt tikai mūsu sistēmas 
pārbaudīts brīvprātīgais.

Vai tas ir droši?
Pēc iespējas nodrošiniet 

bezkontakta palīdzības saņemšanu. Ja 
no personīga kontakta nav iespējams 
izvairīties, ievērojiet vismaz 2 metru 
distanci no palīdzības sniedzēja.

Skaidra nauda nododama 
nesaskaroties, piemēram, atstājot 
pie durvīm, piemēram, ievietojot 
maisiņā, vai saņemot izmantot 
cimdus.

Regulāri mazgājiet rokas ar 
ūdeni un ziepēm. Tūlīt pēc palīdzības 
saņemšanas rokas jāmazgā obligāti. 
Notīriet arī saņemtās preces.

Ziņo, ja manāmas nepilnības
Ja rodas ir aizdomas, ka 

brīvprātīgo kustības platforma tiek 
izmantota ļaunprātīgi, tūlīt sazinieties 
ar zvanu centru 25661991! 

Brīvprātīgo palīdzības tīklā 
iekļauts arī Tērvetes novads

Brīvprātīgo palīdzības tīklā 
#paliecmājās ir reģistrējušies gandrīz 
600 brīvprātīgie visā Latvijā. Kopš 
5.  maija arī Tērvetes novadā darbojas 
šādi brīvprātīgie jaunieši Leldes 
Krūmiņas vadībā.

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas 
stāvoklis, īpaši svarīga pašizolācija ir 
vecāka gada gājuma cilvēkiem, kā arī 
tiem, kam ir hroniskas saslimšanas. 
Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz 
veikalu var izrādīties bīstams. Tikpat 
kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam 
obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu 
karantīnā, bet nav pieejams tuvinieku 
atbalsts.

Lai palīdzētu šiem cilvēkiem 
un reizē arī pasargātu citus 
iedzīvotājus #paliecmājās 

piedāvā brīvprātīgo palīdzību.

Saņemt #paliecmājās palīdzību 
var jebkurš, 

zvanot pa tālruni 25661991 vai 
apmeklējot mājas lapu  
www.paliecmajas.lv.

Īpaši aicinām pieteikt palīdzību tos, 
kas nelieto digitālās tehnoloģijas un 
atrodas riska grupā. Tāpat arī aicinām 
kaimiņus, aprūpētājus un sociālos 

darbiniekus mudināt līdzcilvēkus zvanīt 
un pieteikt palīdzību.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina 
pieteikties brīvprātīgos, kas vēlas palīdzēt 
ar pārtikas un citu preču piegādi, 
piesakot savu dalību mājas lapā www.
paliec-majas.lv. Pieteikties var ikviens 
iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, 
kam nav konstatēts Covid-19, kas pēdējo 
14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī 
nav bijis kontaktā ar iespējamu Covid-19 
slimnieku.

Par kustību #Paliecmājās:
#Paliecmājās ir valsts, pašvaldību 

un Latvijas uzņēmumu atbalstīts 
projekts, kas darbojas sabiedrības 
labā. #Paliecmājās projekta mērķis ir 
rast risinājumus koronavīrusa krīzes 
radītajiem izaicinājumiem. 

Informāciju sagatavoja 
Inese Vaivare, #paliecmājās

Notiek Domes sēde, ievērojot distanciNotiek Domes sēde, ievērojot distanci
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Noslēdzies projektu 
konkurss “Mēs – 
Tērvetes novadam”

Tērvetes novada pašvaldības projektu 
konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros 
Dome ar vienbalsīgu lēmumu finansiāli atbalstījusi 
iesniegto projektu realizāciju saskaņā ar vērtēšanas 
komisijas ieteikumu par kopējo Tērvetes novada 
pašvaldības finansējumu 3830,62 EUR:  
1. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 

– projekts “Iepazīsti, izzini, darbojies!”, 
plānotais finansējums - 1097,44 EUR, mērķis 
– Amatnieku meistardarbnīcas un aprīkojums 
āra ugunskura vietai.

2. Biedrība “Labrenči” – projekts “Strītbola 
konstrukcijas uzstādīšana daudzdzīvokļu 
mājas “Labrenči” pagalmā”, plānotais 
finansējums – 1111,78 EUR, mērķis – 
strītbola groza konstrukcijas uzstādīšana 
daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā.

3. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē – 
projekts „Tev un man”, finansējums 726,00 
EUR.

4. Biedrība „Skaties tālāk” – projekts „Atjauno 
enerģiju!”, plānotais finansējums – 895,40 
EUR, mērķis – āra trenažieris Bukaišu ciema 
centrā.
Sakarā ar neatbilstību projekta konkursa 

nolikumam konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 
vērtēšanas komisijas noraidīja projektus:
	� biedrības “Mācies Augstkalnē” projekts 

“Vizualizāciju nodrošināšana izglītojošiem 
un izklaidējošiem pasākumiem novadā” 
(678,40 EUR). Biedrības “Mācies Augstkalnē” 
projekts paredzēja ekrāna un projektora iegādi 
pasākumu organizēšanas vajadzībām novadā. 
Komisija neatbalstīja šāda aprīkojuma iegādi 

biedrībai lietošanai arī privātos pasākumos. 
Līdz ar to minētā projekta iecere komisijas 
ieskatā neatbilda konkursa nolikumam un 
nebija atbalstāma.

	� Tērvetes pagasta kultūras un aktīvās atpūtas 
cienītāju iedzīvotāju iniciatīvu grupas 
projekts “Tērvetes Lielās šūpoles” (1452,00 
EUR). Projekts paredzēja iedzīvotājiem brīvi 
pieejamas lielās šūpoles izvietot Tērvetes 
pašvaldības brīvdabas estrādes teritorijā 
Tērvetes ciemā.  Plānotā aktivitāte nebija 
saskaņota ar pašvaldību kā īpašnieku, kā arī 
estrādes teritorija nav paredzēta neierobežoti 
brīvai pieejai. Komisijas ieskatā brīvi pieejamas 
lielās šūpoles nozīmētu arī nekontrolētu to 
lietošanu un traumu risku.  Līdz ar to minētā 
projekta iecere komisijas ieskatā nebija 
atbalstāma.

	� Augstkalnes mednieku iniciatīvu grupas 
“Mežirbes” projekts “Mednieku iniciatīvu 
grupas “Mežirbes” jaunizveidotā mednieku 
namiņa telpu uzlabošana” (1150,00 EUR). 
Mednieku iniciatīvu grupas “Mežirbes” 
projekts komisijas vērtējumā nebija 
atbalstāms, jo projekts tika iesniegts kā 
iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts un šādu 
projektu realizācijai pašvaldības finansējums 
ir piešķirams tikai gadījumos, ja tā īstenošanas 
ietvaros tiek veikta publiskas teritorijas 
vai publiskā lietošanā nodotu nekustamo 
īpašumu labiekārtošana. Konkrētajā gadījumā 
projekta realizācijas ietvaros ir plānots veikt 
privātpersonai piederoša nekustamā īpašuma, 
kas nav nodots publiskā lietošanā vai lietošanā 
nevalstiskai organizācijai, uzlabošana. Lai 
īstenotu konkrēto projektu pašvaldības mazo 
projektu konkursa ietvaros, ir nepieciešams tā 
realizācijā piesaistīt nevalstisko organizāciju 
(piemēram, mednieku biedrību) un nodot tās 
lietošanā projekta īstenošanas vietu.  

Linda Mierlauka,
pašvaldības projektu vērtēšanas komisijas vadītāja

Skolu direktori par attālināto mācību 
procesu viņu vadītajās izglītības iestādēs

2020. gada 29. aprīļa Tērvetes novada domes 
sēdē deputāti izrādīja interesi uzklausīt Augstkalnes 
vidusskolas direktori Ievu Krūmiņu un Annas 
Brigaderes pamatskolas direktoru Aldi Tisenkopfu 
par attālinātās mācīšanās procesa organizēšanu 
skolās, par skolēnu, viņu vecāku un pedagogu 
noskaņojumu, par vērtēšanu, par pirmsskolas 
izglītības grupām un citiem interesējošiem 
jautājumiem.

Piedāvājam iespēju iepazīties ar skolu direktoru 
ziņojumiem.

Attālinātās mācīšanās procesa norise 
Augstkalnes vidusskolā

No 2020. gada 23. marta Augstkalnes vidusskola 
ar pirmsskolas grupu „Zvaniņi” strādā attālinātā 
režīmā. Uzdevumi un mācības tiek plānotas nedēļai, 
nevis katrai dienai, tādēļ skolēni paši plāno savu 
mācīšanos, izpilda skolotāju norādījumus, 
uzdevumus. Skolēniem ir iespēja uzdot jautājumus, 
rakstot skolotājiem e-klasē, e-pastā, WhatsApp 
grupās, zvanot darba laikā, kā arī vakara stundās. 
Kaut attālināti, tomēr skolotāji, ir līdzās un iesaistās, 
tiklīdz tas ir nepieciešams. Arī skolotājiem bija 
nepieciešams pārorganizēties uz mācībām, 
izmantojot dažādas platformas un tehnoloģiskos 
risinājumus. Šāda darba organizācijas forma no 
viņiem, bez šaubām, prasa ļoti lielu slodzi gan 
sagatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā.

Esam piestrādājuši pie tā, lai visi skolas skolēni 
tiktu nodrošināti ar viedierīcēm, no IZM saņēmām 
trīs planšetes un divus telefonus, tomēr bija skolēni, 
kuriem bija nepieciešams tieši dators, lai veiktu 
uzdevumus informātikā un programmēšanā, ar to 
arī skolēnus skola nodrošināja.

Lai saprastu, kā bērni jūtas un kāds atbalsts ir 
nepieciešams, skolēni katru nedēļu tiek aptaujāti. Ja 
procesa sākumā aptuveni 30% šāds mācīšanās 
modelis pilnībā nepatika, jo šķita mācīties pašam 
ļoti apgrūtinoši, tad pēdējā aptaujā pilnībā pret šādu 
mācīšanās modeli ir 14% skolēnu 25% patīk mācīties 
attālināti, bet absolūtais vairākums- 61% skolēnu 
saka, ka patīk mācīties attālināti, tomēr skolā ir 
labāk. 94% skolēnu uzskata, ka no skolotājiem 
saņem pietiekami skaidras norādes par uzdevumu 
veikšanu, termiņiem un vērtējumu. Pārsvarā 
skolēnu uzskata, ka mācīšanās attālināti notiek 
kvalitatīvi un skolēniem ir iespēja iegūt tik pat 
daudz zināšanu kā skolā, ka uzdevumu apjoms ir 
atbilstošs, 3%, ka par lielu, 5% – ka uzdotais apjoms 
ir par maz. 9. un 12. klases skolēniem jautāju, cik 
droši jūtas par valsts pārbaudes darbiem, div-
padsmitās klases skolēni jūtas samērā droši (22% 
jūtas nesagatavojušies), 9.klases skolēnu domas ir 

ļoti atšķirīgas, pirmkārt satrauc mistiskais ap-
vienotais eksāmens, satrauc, ka svešvalodā paredzēts 
pārbaudīt tikai mutisko daļu, satrauc, ka nav 
konsultācijas klātienē, un cer, ka tomēr eksāmens 
tiks atcelts.

Pirmajās trīs nedēļās skolēnu darbi tika vērtēti 
formatīvi- aprakstoši, ieskaitīts/ neieskaitīts. Tiklīdz 
IZM sniedza informāciju, ka skolās mācību process 
klātienē reāli nenotiks un izstrādāja vadlīnijas, kurās 
ir iekļauta arī summatīvā vērtēšana, tad skolotāji, 
iepriekš bērnus informējot, ka darbs būs ar atzīmi, 
sūta pārbaudes darbus, visbiežāk izmantojot 
platformu Uzdevumi.lv.

Runājot par bērnu sajūtām, tad skolēniem 
visvairāk pietrūkst draugu, pietrūkst skolotāju 
palīdzība klātienē, jo diemžēl ne visi vecāki, to spēj 
nodrošināt. Pietrūkst sarunu, pietrūkst motivācijas. 
Toties liela daļa kā pozitīvo uzsver – var izgulēties, 
nav jābaidās nokavēt autobusu, varu visu pildīt savā 
tempā. Priecē, ja pēc pirmās attālinātās mācīšanās 
nedēļas, liela daļa skolēnu nespēja plānot savu laiku, 
tad tagad tādu atbilžu ir aizvien mazāk. 

Īpaša loma veiksmīga attālināta procesa no-
drošināšanā ir vecākiem. Neapšaubāmi, vecāku 
atbildība šobrīd ir palielinājusies. Vecāku sajūtas ir 
ļoti dažādas un atšķirīgas. Viss ir atkarīgs gan no tā, 
cik vecākiem pašiem ir vienkārša vai sarežģīta 
strādāšana no mājām. Manuprāt, ka tiem vecākiem, 
kuri var strādāt attālināti, pašlaik ir vienkāršāk, it 
īpaši tajās ģimenēs, kurās bērni ir vecumā līdz 4. 
klasei. Jo jaunāks izglītojamais, jo lielāks atbalsts no 
vecākiem nepieciešams. Vecākiem izaicinājums ir 
atrast līdzsvaru starp savu darbu un rūpēm par 
bērniem, atbalstot un palīdzot.

Gaidām informāciju no IZM, lai saprastu kā tiks 
noslēgts šis mācību gads, kad noritēs eksāmeni un 
kāds būs to koncepts, kā tiks izdoti beigšanas 
dokumenti un jaunieši pavadīti dzīvē.

Mēs saprotam – ir jāmācās, un tā ir visu mūsu 
atbildība – gan pedagogu, gan izglītojamo, gan 
izglītojamo vecāku, tomēr jāatceras, ka emocionālā 
puse pašlaik ir vissvarīgākā. Tādēļ mums visiem ir 
ļoti nepieciešams saglabāt iekšējo mieru un citam 
citu atbalstīt. Lai visiem kopā izdodas!

Pirmsskolas grupā „Zvaniņi”, notiek spraiga 
darbība, kaut gan jau mēnesi nav neviena bērna. 
„Zvaniņos” darbojas dežūrgrupiņa, kas gaida, ja nu 
vecākiem ir nepieciešams atvest bērnu. Pārējie 
darbinieki aktīvi darbojas pie teritorijas un telpu 
labiekārtošanas. Plānojam, ka augusta vidū, varam 
uzsākt mācību procesu grupā „Zvaniņi”.

Arī Augstkalnes vidusskolā jau ir uzsākušies 
telpu kosmētiskie remonti, tie darbinieki, kas tajos 
nav iesaistīti, aktīvi darbojas pie teritorijas 
sakopšanas. 

Arī Augstkalnes vidusskolā jau ir uzsākušies 
telpu kosmētiskie remonti, tie darbinieki, kas tajos 
nav iesaistīti, aktīvi darbojas pie teritorijas 
sakopšanas.   

Ieva Krūmiņa,
Augstkalnes vidusskolas direktore

Attālinātās mācīšanās procesa norise 
Annas Brigaderes pamatskolā

No 2020. gada 13. marta mācības Annas 
Brigaderes pamatskolas visās klasēs notiek 
attālināti. Pēc aptaujas datiem visiem 
izglītojamiem ir saziņas iespējas – dators un/vai 
telefons. Pirmā mācību nedēļa pagāja, 
pielāgojoties jaunajiem mācību apstākļiem, 
apjēdzot, kā jāplāno darbi un mācības gan 
pedagogiem un izglītojamiem, gan vecākiem. 
Vecāku attieksme ir saprotoša. Galvenais saziņas 
līdzeklis ar vecākiem un izglītojamiem ir e-klase. 
Katru nedēļu e-klasē tiek publicēts mācību plāns 
nākamajai nedēļai, bet konkrētus mācību 
uzdevumus attiecīgie skolotāji uzdod dienā, kad 
jānotiek mācību stundai pēc saraksta, ierakstot 
tēmu izglītības programmas ietvaros un veicamos 
darbus. To skolotāji veic līdz plkst.10.00. Tā kā 
ģimenēs ir vairāki skolas vecuma bērni, bet 
pieejams viens dators, izglītojamiem nav noteikts 
pieslēgšanās laiks. Pedagogi izvērtē izglītības 
programmās paredzētās mācību tēmas un 
apjomu, plānojot mazāka apjoma mācību satura 
apguvi, nekā tas ierasts klātienes mācībās, 
jaunākajās klasēs sama zinot apgūstamā satura 
apjomu līdz pat 50 %, vecākajās klasēs – vismaz 
par 10 % vai vairāk. 

Izglītojamiem katru dienu jāapmeklē e –klases 
mājaslapa  un jāiepazīstas ar veicamajiem uzdevu-
miem.

Atgriezeniskajai saitei tiek izmantota saziņas 
platforma e-klase un uzdevumi.lv, kā arī WhatsApp.

Aptauja rāda, ka izglītojamiem nav problēmu 
sazināties ar pedagogiem, saņemt konsultācijas, 
komunicēt ar klases biedriem. Attālinātās mācīšanās 
laikā daudz darba un līdzdalības jāiegulda vecākiem, 
it sevišķi sākumskolas klasēs un pirmsskolā.

 Līdz 14.aprīlim tematu apguve galvenokārt tika 
vērtēta ar i/ni, bet pedagogi varēja izmantot arī 
vērtēšanu 10 ballu sistēmā. Pēc ārkārtas situācijas 
pagarināšanas un informācijas, ka mācību darbs 
klātienē šajā mācību gadā skolās vairs netiks atsākts, 
pedagogi patstāvīgi plāno vērtēšanu mācību 
priekšmetos, gan izmantojot summatīvo vērtēšanu, 
gan noslēguma pārbaudes darbus. Noteikts, ka 
dienā izglītojamiem nedrīkst būt vairāk nekā viens 
noslēguma pārbaudes darbs. Pārbaudes darbu 
grafiks redzams e-klasē. Par pārbaudes darbu, tā 
saturu un vērtēšanu izglītojamie jau laicīgi tiek 
informēti.

Pašreiz darbs pirmsskolas grupās arī notiek 

attālināti, audzinātājas katru nedēļu sazinās ar 
bērnu vecākiem un uzdod veicamos uzdevumus.  
Darbojas dežūrgrupa. Pirmajās nedēļās to apmeklēja 
divi bērni, pašreiz grupā ir četri bērni.

Jau tagad pirmsskolas grupas tiek gatavotas 
nākamā mācību gada darbam, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu strādāt visus vasaras mēnešus, arī 
augustā.  

Aldis Tisenkopfs,
Annas Brigaderes pamatskolas direktors

Piedalies un 
laimē! 

SIA “Eco Baltia vide” 
sadarbībā ar Latvijas Zaļo 
punktu un veikalu tīklu 
“Top!” īsteno Vislatvijas 
akciju  

“ELEKTRONIKAS 
ŠĶIRATLONS”.

Jūnija mēnesī Tērvetes novada iedzī votājiem, 
būs iespēja pieteikt no lietojušās vai neizmantotās 
elektronikas izvešanu no mājsaimniecībām. 
Ņemot vērā pašreizējo ārkārtējo situāciju valstī, tā 
tiks organizēta bezkontakta veidā.

Akcijas norise Tērvetes novadā tiks 
īstenota 25. un 26. jūnijā, 

kā pieteikšanās datumu nosakot  
15. jūniju.

Piedaloties kampaņā, iedzīvotājiem būs 
iespējams iegūt veikalu “top!” dāvanu kartes – 30 Eur 
tam, kurš būs nodevis lielāko apjomu elektronikas, 
un 20 Eur izlozes veidā starp pārējiem dalībniekiem.  

Jūsu “Eco Baltia vide”

Valsts meža dienests 
informē, ka visā Latvijā 

no 24. aprīļa ir sācies 
meža ugunsnedrošais 

periods.
Līdz ar meža ugunsnedrošā perioda sākumu 

visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežā, ir jāievēro 
ugunsdrošības prasības. Lai samazinātu meža 
ugunsgrēka izcelšanās iespējas, mežā ir jāievēro daži 
aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu 
var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī 
kriminālatbildību. 

Tostarp, uzturoties mežos un purvos, aizliegts 
nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus 
vai citus priekšmetus, kurināt ugunskurus, izņemot 
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos 
ārpus šīs vietas un atstāt ugunskurus bez uzraudzības, 
kā arī dedzināt atkritumus.

Tāpat meža ugunsnedrošajā laika periodā 
aizliegts braukt ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem un veikt 
jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. 
Būsim atbildīgi!  

Valsts Meža dienests

IZSOLES
29.04.2020. Domes sēdē tika apstiprināti 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu izsoles noteikumi. 

1. Nekustamajam īpašumam „Rozes”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 
vienas zemes vienības 0,26 ha platībā, nosakot 
izsoles nosacīto sākumcenu 1600 EUR apmērā un 
pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli.

2. Nekustamajam īpašumam „Alejas 
pašvaldības”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošu no vienas zemes vienības 1,43 ha platībā, 
nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 9 400 EUR 
apmērā un pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Tērvetes 
novada pašvaldības domē darba laikā no 2020. gada 
11. maija līdz 2020. gada 10. jūnijam plkst. 12.00.

Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska 
vai juridiska persona, kas Noteikumu noteiktajā 
kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.  

Māris Berlands,  izpilddirektors

KĀ NOSLĒGSIES  
2019./2020. MĀCĪBU GADS? 

2020. gada 7. maijā notika  Latvijas Pašvaldību 
savienībā videokonference par centralizēto 
eksāmenu norisi un ieteikumiem to 
organizēšanā.
Konferencē iezīmējās jau konkrēti datumi:

9. klasēm 
 � mācības beigsies 2020. gada 29. maijā,
 � mācību gads noslēgsies 12. jūnijā,
 � no 29. maija līdz 12. jūnijam izglītojamajiem 

būs iespēja uzlabot saņemtos nepietiekamos 
vērtējumus vai gatavoties paredzamajiem 
iestājeksāmeniem sevis izvēlētajās skolās. 

12. klasēm
 � mācības beigsies 15. maijā,
 � no 18. maija notiks klātienes konsultācijas 

un eksāmenu sesija, 
 � 24. jūlijā absolventiem tiks izsniegti 

Sertifikāts par eksāmenu rezultātiem un 
skolas beigšanas dokumenti.

APLIECĪBAS par pamatizglītību tiks 
izsniegtas:

- Augstkalnes vidusskolā  
2020. gada 5. jūnijā, plkst. 12.00
- Annas Brigaderes pamatskolā  
2020. gada 5. jūnijā plkst. 16.00

ATESTĀTI par vispārējo vidējo izglītības 
iegūšanu Augstkalnes vidusskolā tiks izsniegti 
2020. gada 24. jūlijā.

Pirmsskolas grupas turpinās strādāt 
dežūrgrupu režīmā, bet grozījumi valdības 
ārkārtējās situācijas rīkojumā attiecībā uz 5-6 
gadus veco bērnu mācību procesu paredz, ka 
izglītības iestāde varēs lemt par mācībām 
klātienē šiem bērniem, lai nodrošinātu 
sagatavošanos 1. klasei. Vai tās būs pāris nedēļas 
jūnijā, jūlijā vai augustā, par to katras 
pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs varēs 
lemt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī un bērnu vajadzības.

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore



DažādiDažādi
Tērvetes novada pašvaldība skolēniem nodrošina 
pārtikas pakas un ēdināšanas pabalstus

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2020. gada 
26. marta, 8. aprīļa un 23. aprīļa domes sēdes 
lēmumiem Tērvetes novada pašvaldība laikā, kad 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un skolās 
mācību process notiek attālinātā režīmā, no-
drošina pārtikas pakas un ēdināšanas pabalstus 
skolu izglītojamajiem.

Pārtikas pakas
Par ārkārtējās situācijas periodu no 15. aprīļa 

līdz 30. aprīlim (12 dienas) 1.–12. klašu izglīto
jamajiem no daudzbērnu un trūcīgajām   
ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes 
novadā, tika sagatavotas un 27. aprīlī izvadātas 
pārtikas pakas. Vienas pārtikas pakas vērtība bija 
17 eiro. Informējam, ka 1.–4. klašu skolēniem un 
bērniem no trūcīgajām ģimenēm to nodrošinājām 
par valsts piešķirto finansējumu bērnu ēdināšanai, 
pārējiem skolēniem to nodrošināja Tērvetes 
novada pašvaldība. Kopā sociālā dienesta 
darbinieki izvadāja 115 pārtikas pakas.

 

Pārtikas pakas tika sarūpētas, veicot cenu 
aptauju un izvērtējot piedāvājumu Tērvetes novada 
pārtikas produktu veikalos.

Pašvaldības komplektētais paku saturs pilnībā 
atbilst Veselības ministrijas ieteikumiem un 
vadlīnijām, kas balstītas uz veselīga uztura 
pamatprincipiem, kā arī normatīvo regulējumu 
par uztura normām izglītības iestādēm.

Turpinoties ārkārtējai situācijai, pārtikas 

pakas tiks nodrošinātas arī turpmāk par 
periodiem no  5.–15. maijam (9 mācību dienas) 
un par perioduno 18.–29. maijam (10 mācību 
dienas). Pārtikas pakas tiek gatavotas Euro 1,42 
vērtībā par katru darba dienu. Iesniegums 
pārtikas paku saņemšanai nav jāraksta, jo tās 
tiek sagatavotas atbilstoši datiem, ko sniedz 
Sociālais dienests par daudzbērnu, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām ģimenēm, kuru deklarētā 
dzīves vieta ir Tērvetes novadā.

Ēdināšanas pabalsts
Visiem pārējiem izglītojamajiem atbilstoši 

saņemtajam iesniegumam par periodu no 
15. aprīļa līdz 30. aprīlim (12 dienas) tika piešķirts  
Tērvetes novada pašvaldības ēdināšanas pabalsts 
pārtikas produktu iegādei 9,60 EUR (0,80 EUR 
dienā) apmērā, Tērvetes novada pirmsskolas grupu 
5–6 gadīgajiem bērniem 9,00 EUR (0,75 EUR 
dienā) apmērā.

Tērvetes novada pašvaldībā tika reģistrēti 169 
iesniegumi. Arī turpmāk ēdināšanas pabalsti 
pārtikas produktu iegādei atbilstoši saņemtajiem  
iesniegumiem tiks nodrošināti par laika periodu 
no 5.–29. maijam (19 mācību dienas). Tātad 
iesniegums par šo periodu jāiesniedz jau 
iepriekš noteiktajā kārtībā.

Lai šajā tik neierastajā laikā,  kad mājas 
ir kļuvušas par skolu,  kad kopā ar saviem 
bērniem priecājamies vai satraucamies par 
saņemto vērtējumu no skolotāja, kad  
cenšamies apgūt visas iespējamās 
tehnoloģijas, lai palīdzētu savējiem tikt galā 
ar uzdotajiem mājas darbiem..  

.. Novēlu ikvienam no Jums spēku, 
izturību, pacietību, sapratni  un, protams, 
atbildību pret to, ko mums ir noteikusi 
valsts, lai kopā pārvarētu šo ārkārtējās 
situācijas periodu!    

Dace Reinika,
Domes priekšsēdētāja

Skolēnu vecāki novērtē
Šajā laikā atskan daudzi un dažāda satura 

telefona zvani. Priecājos par katru, īpaši, ja varu 
sniegt tūlītējas atbildes. Ir jautājumi, kas jāprecizē 
un jānoskaidro pie citiem pašvaldības speciālistiem, 
tad atbildes tiek sniegtas atzvanot! Viennozīmīgi 
PALDIES par telefona zvaniem, lai neļautos 
maldinošai informācijai, bet to saņemtu no 
pirmavotiem.

Visvairāk šobrīd nākas uzklausīt skolēnu 
vecāku zvanus, kas vēlas pateikt PALDIES par 
rasto iespēju saņemt dāsno pārtikas paku vai 
ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu iegādei.

Vecāku un skolēnu vārdā vēlos pasacīt lielu 
PALDIES ikvienam, kas iesaistīts pārtikas paku un 
finansiālā pabalsta nodrošināšanā!  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Pavasara rosība Tērvetes silā
COVID -19 VĪRUSA  

ATBALSS MEŽĀ 
Dabas parka Tērvetē 60 gadu pastāvēšanas 

vēsturē informācijas centra tālrunī martā ienākošo 
zvanu skaits varētu pretendēt uz jaunu rekordu 
(vienā no nedēļas nogalēm to skaits pārsniedza pat 
200 dienā) – Covid-19 vīrusa pandēmijas 
noteiktais ārkārtas stāvoklis valstī cilvēkos radīja 
pastiprinātu interesi par atpūtas iespējām dabā. 

Lai ievērotu valstī noteiktos drošības 
pasākumus, dabas parkā vairāki objekti un 
aktivitātes tika slēgtas, atstājot pieejamas tikai 
labiekārtotās pastaigu takas, kuru kopējais garums 
sasniedz 35 kilometrus. Neskatoties uz to, ka 
šobrīd vairāki iecienīti pakalpojumi nav pieejami 
– nekursē pasaku bānītis, slēgts ne tikai koka skatu 
tornis, bet arī rotaļu laukumi, šķēršļu joslas un 
mazie koka namiņi –, apmeklētāji ir ļoti saprotoši 
un atbildīgi. Daudzi izvēlas takas, kas atrodas tālāk 
no iecienītajām tematiskajām daļām – Pasaku un 
Rūķīšu meža – tā pašiem par brīnumu atklājot 
jaunas ainavas un skatu vietas. 

 

Dabas parkā atcelti visi plānotie 2020. gada 
pasākumi. Arī ikgadējā talka parkā, kas pulcināja 
ap 500 Tērvetes novada iedzīvotāju, šogad 
nenotiks. Būsim atbildīgi un ievērosim valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežojumus!

Lai saglabātu saikni ar parka mazākajiem 
apmeklētājiem, kuriem nav iespēja sastapt 
iemīļotos pasaku tēlus, esam atraduši pieeju, kā 
uzrunāt ģimenes ar bērniem attālināti. Veidojam 
īsus stāstus, sveicienus un sižetus ar izzinošiem 
padomiem, kurus pasaku tēli pavēsta parka 
facebook kontā. Ik nedēļu piedāvājam krāsojamos 
darbus ar parka mākslinieces L. Šulces 
tematiskajiem zīmējumiem, kas papildināti ar 
izglītojošu informāciju. 

Šobrīd ir iespēja, neizejot no mājas, neklātienē 
doties pastaigā parka tematiskajās daļās. Liels 
paldies fotogrāfam J. Švītiņam, kurš palīdz 
“izstaigāt” parka takas virtuāli! 

Kā ikvienu, arī mūs ārkārtas situācija aicina 
būt elastīgiem, pielietot mazāk izmantotas vai 
pilnīgi jaunas pieejas, bet galvenais – mudina 
apgūt jaunas prasmes. 

TURPINĀS PASAKU NAMIŅU 
BŪVNIECĪBA

Vairāk nekā 1200 ha plašajā teritorijā notiek 
esošo objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbi. 
Turpinās Rūķu ciema, kas ir viena no parka 
mazāko apmeklētāju iecienītākajām vietām, 
atjaunošana. Līdzās svaigi būvētajai Dzirnavu sētai 
jaunā veidolā aplūkojama Kokzāģētāju sēta. 

 

Arī topošajā rūķu pilsētā Čiekurē, kur uzbūvēti 
40 miniatūri koka namiņi, šopavasar pievienojušies 
vēl pieci, veidojot jaunu – Zinību kvartālu. Kas gan 
būtu mazās mājiņas bez dekoratīvajiem un rotaļu 
elementiem, miniatūrajām koka mēbelēm? Parka 
mākslinieki radoši strādā, lai ikvienam mazulim 
sastapšanās ar pasaku būtu kā aizraujošs 
piedzīvojums.  

NOVĒRŠ MIZGRAUŽA 
POSTĪJUMUS

Ne viens vien parka apmeklētājs pamanījis, ka 
egļu astoņzobu mizgrauzis nodarījis kaitējumu arī 
mežam pasaku pasaulē. Šajā pavasarī turpinās 
darbs pie uzmācīgā kukaiņa nodarītā kaitējuma 
seku likvidēšanas jaunajā parka daļā – Kurbada 
zeme. 

 

Kurbada zemē parka darbinieki atjauno mizgrauža 
skarto mežu

Šajā teritorijā meža platības (1,16 ha) at-
jaunošanas darbos iesaistījušies parka darbinieki.  
Augstvērtīgais stādāmais materiāls – egle un 
priede – atgādāts no LVM kokaudzētavas. 

Ar Tērvetes novada skolēnu līdzdalību pērn 
stādītās eglītes jau labi ieaugušās Meža Ķēniņa 
kalnā (0,29 ha) un Veco priežu parkā(0,32 ha), pie 
Rehabilitācijas centra “Tērvete”. 

ATJAUNO ZIVJU KRĀJUMUS
Savukārt līdzās parkam esošajā Tērvetes 

ūdenskrātuvē pavasaris atnesis ļoti labas ziņas 
makšķerniekiem – arī šogad saskaņā ar ezeru 
apsaimniekošanas plānu atjaunoti karpu krājumi. 
Lai papildinātu ezera zivju saimi, izveidojusies 
ilglaicīga sadarbība ar zivju audzētavu “Zive”. 
Ūdenskrātuvē ielaisti 1000 kg karpu, katras zivs 
vidējais svars – 1 kg.

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē 
turpina veidot un attīstīt patīkamu, iztēli rosinošu 
un vides izziņas bagātu vidi. Uz tikšanos!   

Lilita Kauste,
LVM dabas parka Tērvetē info centra vadītāja

Bibliotēku apmeklētāju ievērībai! 
Šobrīd visas Tērvetes novada bibliotēku vadītājas ir 

devušās atvaļinājumā, tādēļ  
laika posmā no 2020. gada  

5. maija līdz 19. maijam 

BIBLIOTĒKAS IR SLĒGTAS.
Tērvetes novada dome

KULTŪRAS AFIŠA MAIJAM
14. maijā noslēdzas virtuālais Tērvetes novada 
sporta un veselības nostiprināšanas pasākums 
“Esi aktīvs Tērvetes novadā!” . Rezultāti tiks 
paziņoti interneta vietnē Facebook Tērvetes 
novada k/n lapā (sekojiet informācijai).
15. maijā Ģimenes diena – atzīmējam to savās 
mājās ar gardām ēdienreizēm, pārsteigumu 
momentiem un kopīgām nodarbēm, piezvanām 
viens otram! 
17. maijā noslēdzas aktivitāte “Pastaiga ģimenei 
“Ejam? Ejam!””. Rezultāti tiks paziņoti interneta 
vietnē Facebook Tērvetes novada k/n lapā 
(sekojiet informācijai).

17. maijā Ugunsdzēsēju un glābēju diena- 
sveicam ģimenē vai kaimiņos esošos stipriniekus 
viņu profesionālajos svētkos! 
22. maijā telefoniski apsveicam tos, kuru vārdi 
nav ierakstīti kalendāros!
1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības 
dienā palutiniet savus bērnus ar saldējumu vai 
kopīgi pagatavotām pankūkām! Ģimenē piepildām 
vismaz vienu tās dienas bērna vēlēšanos!
Līdz 31. maijam – nepalaidiet garām magnoliju 
ziedam un ozollapas plaukstam, asnus dīgstam un 
augam, dzeguzi kūkojam un lakstīgalu pogojot. 
Soļojiet pretī vasarai!

Uz tikšanos – Ineta Strazdiņa Tērvetes novada 
k/n kultūras pasākumu organizatore

Tērvetniekus vieno sportiskais gars ar moto -  
Katrs atsevišķi, un tomēr kopā!

Situācijā, kāda šobrīd ir valstī, ir pašiem 
jāmeklē uzmundrinājuma un spēka avoti. Palīgos 
nāca pavasaris, kas mudināja tapt virtuālam 
pasākumam “Esi aktīvs Tērvetes novadā”. Laikā no 
15. aprīļa līdz 15. maijam soļošanas, skriešanas un 
riteņbraukšanas entuziasti fiksē ikdienas distancēs 
veiktos kilometrus. Savu dalību skrējēju grupā 
pieteikuši 34 tērvetnieki, soļotāji ir 39 un 
velobraucēji 17. Ir dalībnieki, kas aktīvi darbojas 2 
vai pat visās trijās grupās paralēli. Tas priecē, jo 
pasākuma mērķis ir sasniegts – Esam aktīvi! Vēl 
pasākums turpinās, bet līdz 8. maija vakaram 
kopumā jau bija noskrieti 2874 km un nosoļoti 
5426 km. Cik nobraukti? 3848 km! 

Lai rezultātus foksētu, ir izveidotas 3 Whatsapp 
grupas, kurā tiek sekots ikdienas un nedēļas 
rezultātiem, tiek ievietotas interesantas fotogrāfijas 
no distancē redzētā vai piedzīvotā (foto galerija ir 
apskatāma Tērvetes novada mājas lapā). Skrējējus 
kūrē  šīs aktivitātes idejas autore Linda Karloviča, 

riteņbraucējus – Monta Bērziņa, soļotājus – Ineta 
Strazdiņa. Ne vienreiz vien ir pavīdējusi doma, ka 
grupa ir kļuvusi kā sava veida saime, kas kopā ne 
tikai veselīgi sporto, bet arī iedvesmo cits citu un 
kopīgi smejas. Esot katram atsevišķi, mēs 
mācāmies un mums izdodas sajusties vienotiem. 

Pēdējās distances tiks veiktas 14. maijā. 
Apkoposim rezultātus (jau tagad tie ir tik 
fantastiski),  un uzvarētāji (1.–3. vieta katrā grupā) 
saņems balvas. PALDIES pasākuma atbalstītājiem 
– kafejnīcai “Sprīdīši”, jaunatvērtajai “Kristīnes 
picērijai un beķerejai”, SIA “A.R.D. Mēnestiņš” un 
AS “TĒRVETES AL”, kas uzvarētājiem sagādājuši 
gardas balvas.

Piemiņas medaļu saņems katrs, kas būs 
izpildījis noteikto mēneša minimumu (soļotāji un 
skrējēji 50 km, riteņbraucēji – 150 km). Jau varu 
pačukstēt – tādi gandrīz ir visi!! 

Kā notiks rezultātu paziņošana un 
apbalvošana? Rezultāti jums taps zināmi ar 
videoieraksta palīdzību jau nākamajā nedēļā pēc 
pasākuma beigām. Pasākuma organizatoru 
komanda ļoti cer, ka uzvarētājiem balvas varēs 
pasniegt katram personiski. Arī tas tiks uzņemts 
video, lai virtuāli balvošanā varētu piedalīties visa 
aktīvistu saime. Vēl vairāk ceram, ka pienāks 
mirklis, un mums izdosies tikties visiem kopā, lai 
redzētu viens otru vaigu vaigā!  

Aktivitātes organizētāju vārdā -  
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Nav viegli izdomāt jaunas dienas maršrutuNav viegli izdomāt jaunas dienas maršrutu

Aktīvi skrienam līdz pat saulrietamAktīvi skrienam līdz pat saulrietam

Valpurģi atcelti, bet raganiņas tik soļoValpurģi atcelti, bet raganiņas tik soļo


