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Vadības ziņojums par 2019. gada pārskatu 
 

Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tērvetes novada pašvaldība ir izveidota 

2002. gada 9. decembrī, apvienojot Tērvetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastus. Tērvetes 

novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 

“Tērvetes pašvaldības nolikums”. Tērvetes novada domē (turpmāk – Dome) atbilstoši 

likumam “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” 2017. gadā 15. 

jūnijā ievēlēti 9 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no deputātiem izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. Atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi 11 komisijas. Lai nodrošinātu 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada teritoriālajās vienībās, ir 

izveidotas šādas iestādes: Tērvetes novada dome (turpmāk-pašvaldības centrālā 

administrācija), divas skolas, četras bibliotēkas, kultūras nams, bāriņtiesa, sociālais 

dienests, sociālās aprūpes centrs “Tērvete”, pašvaldības policija un vēlēšanu komisija. 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā 

administrācija sastāv no 10 struktūrvienībām, pašvaldības centrālās administrācijas 

amatpersonām un darbiniekiem. Domes administrācijas darba vadīšanu un koordinēšanu 

veic izpilddirektors. 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas centrs “Tērvete””. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Dobeles 

rajona lauku partnerība” un biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”. 

2019. budžeta gads bija pietiekami labs. Finanses pietika pamatvajadzībām, varēja 

veikt dažādus remontdarbus un finansēt nelielus projektus. Ar pašvaldības finansējumu 

2019. gadā tika uzsākta Tērvetes pagasta Kroņauces stadiona pārbūves darbu II kārta, 

veikta ugunsdzēsēju garāžas pārbūve, veikts Tērvetes novada kultūras nama foajē un 

aktieru telpas kosmētiskais remonts, izbūvēts grantēts gājēju celiņš ar apgaismojumu pie 

Augstkalnes vidusskolas; izremontētas Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas 

“Zvaniņi” telpas, Tērvetes pilskalnā izbūvētas kāpnes. Ar ES finansiālu atbalstu tika apgūts 

finansējums ceļu uzlabošanai lauku teritorijās – 3,47 km garumā. “Leader” projekta 

ietvaros tika izbūvēts  rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”. Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros tika iegādāta jauna 

ugunsdzēsēju mašīna.  

Ar pašvaldības atbalstu tika realizēti pieci projekti “Mēs- Tērvetes novadam”. Veikti 

ieguldījumi izglītības iestāžu telpu remontā un materiālās bāzes uzlabošanā. 2019. gadā 

finanšu resursu iespēju robežās pašvaldības iestādē SAC ”Tērvete” tika veikti dažādi 

remontdarbi un iegādāts inventārs. Tērvetes novada domes budžetu 2019. gadā nedaudz 

ietekmēja nepietiekamais finansējums  SAC “Tērvete” darbībā, īpaši veicamajiem darbiem 

ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Pašvaldība no sava pamatbudžeta 2019. gadā kā dotāciju 

SAC “Tērvete” piešķīra 20 000 eiro darbības nodrošināšanai – ēku uzturēšanai. 

2019. gadā tiek pabeigts darbs pie Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes. 

Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas – darbošanos biedrībās, atbalsta projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu. 

                                                            

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Dace Reinika 
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

Pašvaldības nosaukums Tērvetes novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV-3730 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

2003. gada 03. janvārī 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un 

datums 
LV90001465562, 

2003. gada 03. janvārī 

Finanšu gads 01.01.2019. – 31.12.2019. 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Tērvetes novada domes izpilddirektors Māris Berlands 

 

Tērvetes novada karte 
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1.1. Pašvaldības īss raksturojums 

 

Novada izveidošana un teritorija  
 

Tērvetes novads ir izveidots 2002. gada 9. decembrī, apvienojoties  Tērvetes, 

Augstkalnes un Bukaišu pagastiem. Tērvetes novada teritorijas platība sastāda 22424,2 ha, 

no kuriem 9289,1 ha ir Tērvetes pagasta teritorija, 6469,7 ha ir Augstkalnes pagasta 

teritorija un  6665,4  ha ir Bukaišu pagasta teritorija. 

Tērvetes novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme, kas sastāda 16966,5 ha, kas ir 76 % no kopējās zemes platības. Nākošais zemes 

lietošanas veids ir meži, kas sastāda 3664,7 ha vai 16 % no kopējās zemes platības. Pārējie 

zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, 

zeme zem ceļiem un pārējās zemes, kas kopā sastāda 1793 ha vai 8 % no kopējās zemes 

platības. 

 

Ģeogrāfiskais novietojums  

Tērvetes novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. 

Tērvetes novads robežojas ar Jelgavas novada Zaļenieku un Vilces pagastiem, Dobeles 

novada Krimūnu un Auru pagastiem, Auces novada Bēnes un Ukru pagastiem un Lietuvas 

Republiku. Attālums no Tērvetes novada administratīvā centra līdz tuvākai pilsētai Dobelei 

ir 25 km, līdz Zemgales reģiona centram Jelgavai - 30 km, līdz republikas galvaspilsētai 

Rīgai - 90 km. 

 

Tērvetes novada iedzīvotāji 

 

 
 

Uz 2020. gada 1. janvāri Tērvetes novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 3354 

cilvēki, kas ir par 72 mazāk nekā iepriekšējā gadā un turpina norādīt uz pakāpenisku 

iedzīvotāju skaita samazinājumu (salīdzinājumam -  uz 2019. gada 1. janvāri – 3426, uz 

2018. gada 1. janvāri – 3524). Laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

1.janvārim iedzīvotāju skaits samazinājies par 170. 
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Tērvetes pagastā uz 01.01.2020. dzīvo 1847 iedzīvotāji, kas ir 55 % no kopējā 

iedzīvotāju skaita, Augstkalnes pagastā 892, kas ir 26,6 % no kopējā iedzīvotāju skaita, un 

Bukaišu pagastā 615, kas ir 18,4 % no kopējā iedzīvotāju skaita. 

 

 

 
 

2019. gadā Tērvetes novadā reģistrēti 33  jaundzimušie mazuļi, savukārt četri  

jaundzimušie, kuru pirmreizējā deklarēšanās vieta ir bijusi cita pašvaldība,  2019. gadā  ir 

kļuvuši par Tērvetes novada iedzīvotājiem, skaitli palielinot līdz 37. Novadā 2019. gadā 

miruši 55 iedzīvotāji.  Salīdzinājumam – uz 01.01.2018. attiecīgi 27 dzimušie un 47 

mirušie,  uz 01.01.2019. attiecīgi 24 dzimušie un 47 mirušie. 
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1.2. Pašvaldības pārvaldes struktūra 

 
 Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības nodrošināšana 

un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.   

Tērvetes novadā darba organizāciju nosaka 2009. gada 17. septembra saistošie 

noteikumi Nr.8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”. 

Tērvetes novadam ir sava himna, ģerbonis un karogs. 2013. gada 28. martā 

apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”. 
Tērvetes novada domē  atbilstoši likumam “Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likums” 2017. gadā 3. jūnijā ievēlēti 9 deputāti, kuri darbu sāka 

2017. gada 15. jūnijā. 

Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā 

Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot 

valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.   

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 

deputātiem ievēlējusi pastāvīgās komitejas.  

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultātā domē ir pārstāvēta vēlētāju apvienība 

“Mūsu mājas ir te” (8 vietas) un  Nacionālā apvienība "Visu Latvijai" - "Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK" (1 vieta).   

 

Tērvetes novada domes deputāti no 2017. gada 15. jūnija 

Dace Reinika Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Ieva Krūmiņa Tērvetes novada domes priekšsēdētāja  vietniece (līdz 

2019. gada 25. aprīlim)  

Madara Darguža  Tērvetes novada domes  priekšsēdētāja  vietniece (no 

2019. gada 25. aprīļa) 

Arvīds Bruss Tērvetes novada domes deputāts 

Linda Karloviča Tērvetes novada domes deputāte 

Ainārs Miķelsons Tērvetes novada domes deputāts 

Dzintra Sirsone Tērvetes novada domes deputāte 

Sandris Laizāns Tērvetes novada domes deputāts 

Indriķis Vēveris   Tērvetes novada domes deputāts 

  

2019. gada 25. aprīlī Ieva Krūmiņa sakarā ar personisku rakstveida iesniegumu 

pārtrauc pildīt domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 2019. gada 25. aprīlī par 

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēta Madara Darguža. 

Domes darbības un sagatavoto jautājumu izskatīšanai domes sēdēs darbojās 3 

pastāvīgās deputātu komitejas: 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja : 

Komitejas priekšsēdētājs - Arvīds Bruss  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks –Indriķis Vēveris 

Ainārs Miķelsons 

Sandris Laizāns  

 

Finanšu  komiteja: 

Komitejas priekšsēdētāja - Dace Reinika 

Visi domes deputāti.  



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

8  

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja :  

Komitejas priekšsēdētāja - Linda Karloviča   

Komitejas priekšsēdētājas vietniece- Dzintra Sirsone 

Ieva Krūmiņa 

Madara Darguža  

 

Tērvetes novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Kopumā 

2019. gada laikā notika 22 domes sēdes (tai skaitā 10 ārkārtas sēdes), 35 komiteju sēdes 

(21- Finanšu komitejas, 12 - Tautsaimniecības un attīstības komitejas un divas Izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdes). 2019. gadā tika pieņemti četri jauni 

saistošie noteikumi, viens nolikums un divi noteikumi, izdarīti  grozījumi  25  saistošajos 

noteikumos un  trīs noteikumos. 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Tērvetes novada 

teritoriālajās vienībās, dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

1. Tērvetes novada dome (turpmāk- pašvaldības centrālā administrācija); 

2. Augstkalnes vidusskola; 

3. Annas Brigaderes pamatskola; 

4. Augstkalnes bibliotēka; 

5. Bites bibliotēka; 

6. Bukaišu bibliotēka; 

7. Tērvetes bibliotēka; 

8. Tērvetes novada kultūras nams; 

9. Tērvetes novada bāriņtiesa; 

10. Tērvetes novada sociālais dienests; 

11. Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”; 

12. Tērvetes novada pašvaldības policija; 

13. Vēlēšanu komisija. 

 

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā 

sastāv no: 

I. Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām:  

1. Augstkalnes pagasta pārvaldes;  

2. Bukaišu pagasta pārvaldes;  

3. grāmatvedības nodaļas;  

4. komunālā dienesta nodaļas;  

5. būvvaldes;  

6. dzimtsarakstu nodaļas; 

7. ugunsdzēsības dienesta;  

8. attīstības nodaļas;  

9. Tērvetes pagasta pārvaldes; 

10. sporta nodaļas. 

II. Pašvaldības centrālās administrācijas amatpersonām un darbiniekiem. 

      

Pašvaldības centrālās administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic 

izpilddirektors, kura tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības iestādes un struktūrvienības.  

 

 

 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

9  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai ir izveidotas komisijas: 

 administratīvā komisija; 

 administratīvo aktu strīdu komisija; 

 iepirkuma komisija; 

 medību koordinācijas komisija; 

 komunālo, dzīvokļu jautājumu  un parādu piedziņas komisija; 

 inventarizācijas komisija; 

 apbalvošanas komisija; 

 stādījumu rekonstrukcijas komisija; 

 pedagoģiskā komisija; 

 būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

 Tērvetes novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisija. 

 

     
Tērvetes novada pašvaldībā  2019. gadā tika nodarbināti 207 darbinieki (172 

pastāvīgi strādājošie, 35 īslaicīgi strādājošie*), tai skaitā 127  sievietes jeb 61 % un 80 

vīrieši jeb 39 %. 

* noslēgti darba līgumi uz laiku līdz 3 mēnešiem (prombūtnē esošu darbinieku 

aizvietošana, gabaldarbs u.c.)  

 

 
          

No visiem strādājošajiem   54 %  strādājošo  ir vecāki par 50 gadiem, tai skaitā 30 

jeb 14  %  pensijas vecumā, un 2 darbinieki ir izdienas pensijā.  
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27 % strādājošajiem ir augstākā izglītība, tai skaitā 10 darbiniekiem - maģistra grāds,  

vidējā izglītība  67 %  strādājošajiem un 6 % strādājošajiem ir pamatizglītība*. 

*ņemti vērā pastāvīgi strādājošie darbinieki 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā “Dobeles 

rajona lauku partnerība”, biedrībā  “Zemgales tūrisma asociācija”. 

Lai nodrošinātu  pašvaldības sniegto pakalpojumu  pieejamību novada pagastos, kur 

neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastā  

darbojas pagastu pārvaldes.  

 

 

Tērvetes pagasts 

Tērvetes pagasta zemes kopplatība ir 9289,1 ha. Pagasta teritorijā uz 2020. gada 1. 

janvāri dzīvoja 1837 iedzīvotāji, kas ir par 14 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018. gadā. 

Tērvetes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto 

pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes telpas tiek izmantotas arī 

jauniešu iniciatīvu centra, floristikas un svešvalodu apguves pulciņu darbības 

nodrošināšanai. Tērvetes pagasta pārvaldē darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu 

apkalpošanas centrs. Centrā ir iespēja saņemt informāciju  un konsultācijas par šādu valsts 

iestāžu pakalpojumiem-  Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu 

centra, Valsts darba inspekcijas, Būvniecības informācijas sistēmas un Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas.  

Kopš 2016.gada Tērvetes pagasta pārvaldes telpās darbojas vēlēšanu iecirknis. 

Pagasta teritorijā darbojas Annas Brigaderes pamatskola ar pirmsskolas izglītības 

grupu "Sprīdītis".  Tērvetes pagastā  ir divas bibliotēkas - Zelmeņos un Kroņaucē. 

Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse. 

Tērvetes pagastā saglabājušies daudzi kultūrvēsturiskie mantojumi, ievērojamākie no 

tiem-Tērvetes evanģēliski luteriskā baznīca, Pālēna kapliča, Tērvetes sanatorijas apbūves 

komplekss, Tērvetes dabas parks ar Tērvetes pilskalnu, Klosterkalnu un Svēto kalnu, dabas 

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Pasvaldibu%20velesanas%202017.pdf
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liegums „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Sprīdīšu” dendroloģiskais stādījums, 

„Vecstēgules”  muižas apbūve, „Sprīdīšu” viensēta. 

Lielākās saimniecības ir A/S „Agrofirma Tērvete”, LKS „Dāmnieki”, z/s „Strazdi”, 

z/s “Vecstēguļi”, z/s „Gravenieki”. 

Tūrisma attīstībā nozīmīgu ieguldījumu dod A/S „Latvijas valsts meži”. 2019. gadā 

turpinājās darbs pie infrastruktūras uzlabošanas, izbūvējot jaunus apskates objektus.  

Nozīmīgākie paveiktie darbi 2019. gadā:  

 novada domes ēkai "Zelmeņi" veikts vestibila remonts; 

 pie pirmsskolas izglītības grupas  “Sprīdītis” izbūvēts papildu  āra apgaismojums; 

  uzbūvēts  ugunsdzēsēju depo Zelmeņos, kas paredzēts ugunsdzēsēju automašīnas 

un inventāra novietošanai; 

 izbūvētas koka kāpnes Tērvetes pilskalnā (Valsts nozīmes arheoloģiskajā 

piemineklī Nr. 787); 

 iesākti Kroņauces stadiona II kārtas rekonstrukcijas darbi. 

 

Tērvetes pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta. 2016. gadā veikta Tērvetes kapu 

digitalizācija. Turpinās darbs digitalizēto datu precizēšanai. 2019. gadā Tērvetes kapsētā 

veikti 33 apbedījumi, tai skaitā  Tērvetes novada iedzīvotājiem 16 apbedījumi. Tika 

ierādītas septiņas jaunas kapa vietas, sociālais dienests organizēja trīs personu apbedīšanu, 

divi apbedījumi veikti urnām. No kapličas notika 15 izvadīšanas.  

 

 

Augstkalnes  pagasts 

Augstkalnes pagasta platība ir 6469,7 ha, pagasta teritorijā uz 2020. gada 1. janvāri 

dzīvoja 892 iedzīvotāji. Augstkalnes pagasta pārvalde tās administratīvajā teritorijā 

iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos 

normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa robežojas ar 

Lietuvas Republiku. Pagasta teritorijā galvenais autoceļš ir Jelgava – Žagare. Attālums līdz 

novada domei ir 6 km.  Pagasta centrā atrodas Augstkalnes vidusskola, pirmsskolas 

izglītības grupa „Zvaniņi”, doktorāts, bibliotēka, luterāņu baznīca, aptieka “Mana aptieka”. 

Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina ģimenes ārsta prakse.  Ir pieejams zobārsts.  

Pagasta teritorijā atrodas viena kapsēta – Gaiļu kapsēta, kurā 2019. gadā veikti 

15 apbedījumi.  

Augstkalnes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta 

zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, daži ar lopkopību. 

Lielākās zemnieku saimniecības ir “Silāres”, “Orhidejas”, “Kvietes”, “Mežābeles”, 

“Ausekļi”, “Osīši”, “Dārziņi”, “Blīkšķi”, “Dārznieki”, “Silavu Jāņi”, “Silmači”, “Līvi-Z”, 

“Priedulāji”, “Suteņi IV”. 

Nozīmīgākie paveiktie darbi 2019. gadā teritorijas apsaimniekošanā un 

labiekārtošanā: 

 izbūvēta apgaismota taciņa Augstkalnes parkā;  

 pabeigta bruģētas takas un apgaismojuma atjaunošana pie Zvaniņu ēkas. 

 

2019. gadā Augstkalnes pagastā darbojās vairāki pulciņi – amatierteātris, ritmika-

vingrošana, sporta pulciņš, angļu valodas pulciņš. Notika dažādi kultūras pasākumi: 

amatierteātra izrādes, sporta svētki, Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku pasākumi, 11. 

novembra lāpu gājiens un 18. novembra svinīgais pasākums, Mātes diena, dažādi koncerti. 
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Bukaišu pagasts 

Bukaišu pagasta platība ir 6 665,4 hektāri, kurā uz 2020. gada 1. janvāri dzīvoja 

615 iedzīvotāju. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā, liela daļa 

robežojas ar Lietuvas Republiku. Attālums līdz novada domei ir 14 km.  Pagasta centrā 

atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasta nodaļa, veikals un Bukaišu tautas nams. 

2019.gada nogalē savu darbību pārtrauca Bukaišu  pagasta Marutas Dosbergas ģimenes 

ārsta prakse.  

Bukaišu pagasta ievērojamākie kultūrvēsturiskie mantojumi ir Latvijas 

Universitātes mecenāta Kristapa Morberga piemiņas vieta „Lielstrikaiši”, piemiņas akmens 

Roberta Sēļa dzimtajās mājās „Mašmeles” un Herberta Cukura māja „Lidoņi” ar tajā 

izveidotu piemiņas istabu. 

Bukaišu pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta 

zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša audzēšanu, piena un gaļas lopkopību. 

Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Anšķinaiši”, ,,Māliņi”, ,,Griķi”, „Arāji”, „Langas”, 

„Jaunruči”, „Straumes”, „Elite Plus”, „Vecbebri” un „Veirokas”. 

2019.gadā turpinājās teritorijas labiekārtošanas darbi – paplašināta parka teritorija 

pie Tautas nama. Pagasta iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi darboties interešu pulciņos – 

senioru deju kopā „Vārpa”, vides pulciņā, teātra pulciņā. Tautas namā tika organizētas 

radošo darbu izstādes un atzīmēti tradīciju svētki, notika ikgadējie pagasta svētki ar plašu 

sporta un kultūras programmu, radošajām darbnīcām. 

Bukaišu pagasta teritorijā atrodas trīs kapsētas – Priežu, Trušu un Mednes. Priežu 

kapsētā 2019. gadā apbedītas 12 personas, no kurām 10 personas bija deklarētas Tērvetes 

novadā; septiņas apglabātas ģimenes kapos; Trušu kapos apbedītas trīs personas, no tām 

viena bija deklarēta novadā. Mednes kapos 2019. gadā apbedījumi netika veikti.  

 

 

 

1.3. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Tērvetes novada dome lielu uzmanību velta komunikācijai ar sabiedrību, tādēļ 

nopietni tiek domāts par informatīvās telpas un tās saturisko pilnveidi.  

Viens no vērienīgākajiem saziņas līdzekļiem ir Tērvetes novada mājas lapa 

www.tervetesnovads.lv, kuras saturs atbilst Ministru kabineta 2007. gada 6. marta 

noteikumiem Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. 

Iepazīstoties ar Tērvetes novada mājas lapas apmeklējumu statistiku, ko piedāvā 

pakalpojums Google Analytics, ir secināms, ka 2019. gadā Tērvetes novada mājas lapu 

apmeklējuši 35 541 respondenti no 11 valstīm, t.sk. no Latvijas – 32 973, ASV – 419, 

Lietuvas – 395, Lielbritānijas – 308, Vācijas – 205, Francijas – 117, Zviedrijas – 84,  

Portugāles, Norvēģijas, Dienvidkorejas u.c. Vidējais lapu skaits, ko respondents apmeklē 

viena apmeklējuma laikā, ir 3. Biežāk skatītās lappuses –karte/dabas parks Tērvetē, 

maršruti, izsoles, kontakti, galerijas, pasākumu kalendārs un ģimenes ārsti.  Vidējais 

apmeklējuma ilgums ir 1,36 min.  

 Informācija par Tērvetes novada aktuālākajiem notikumiem un pieņemtajiem 

pašvaldības lēmumiem, kā arī pašvaldības izpilddirektora un ikvienas amatpersonas 

ziņojums Domes sēdēs tiek atspoguļots arī pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā  

"Laikam līdzi", kas tiek izdots vienu reizi mēnesī ar tirāžu - 1000 eksemplāri. Bezmaksas 

informatīvais izdevums ir pieejams katrā Tērvetes novada pagastā, kur iedzīvotāji ir 

informēti par izdevuma izvietošanas vietām. Visi informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" 

numuri tiek publicēti arī īpašā sadaļā Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv . 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Veiksmīgi tiek turpināta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, kas veido 

sižetus par Tērvetes novada tradīcijām un kultūras pasākumiem. Vidēji ir seši sižeti gadā, 

kas pēc televīzijas ētera laika publicēti pašvaldības mājas lapā.  

Sadarbība turpinās ar reģionālo laikrakstu “Zemgale”, ar šī laikraksta  starpniecību 

informāciju par aktuālāko Tērvetes novadā saņem Auces, Dobeles un Tērvetes novada 

iedzīvotāji u.c. interesenti.  

Par nozīmīgākajiem novada pasākumiem informācija tiek izvietota arī 7 

informatīvajos stendos, kas atrodas visos Tērvetes novada pagastos. 

Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu bibliotēkās tiek nodrošināts bezmaksas 

internets, tā ka jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot gan Tērvetes novada mājas lapu, 

informatīvo izdevumu "Laikam līdzi", gan citus interneta resursus, kuros pieejama 

informācija par Tērvetes novadu. 

Saskaņā ar plānoto Administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz 2019. gada 1. 

jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumu, tika organizētas Tērvetes novada iedzīvotāju sapulces 

ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Tērvetes novada 

pievienošanu citām administratīvajām teritorijām. Iedzīvotāju sapulces tika organizētas 5 

novada vietās: 8. jūlijā Bukaišos un Augstkalnē, 10. jūlijā Kroņaucē, 11. jūlijā Tērvetes 

estrādē un 15. jūlijā Zelmeņos. Šai iedzīvotāju aptaujai bija informatīva nozīme- lai 

noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un lai iegūtu atbildes uz jautājumiem, kas iedzīvotājiem ir 

svarīgas  šīs reformas sakarā. 
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Budžets / pamatbudžets + speciālais / 2018. - 2020. gads 

 

 2018. gads 

EUR 

2019. gads 

EUR 

2020. gada 

plāns, EUR 

Ieņēmumi 5 719 837 6 968 050 5 766 429 

Izdevumi 5 454 796 6 162 079 6 953 838 

 

Salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gadā Tērvetes novada budžeta ieņēmumi 

palielinājušies par 1 248 213 euro, tas ir, par 22%.  

 

2.2. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. - 2020. gads  

 

Ieņēmumu veids 
2018. gads 

EUR 

2019. gads 

EUR 

2020. gada 

plāns, EUR 

Nodokļu ieņēmumi 2 439 566 2 686 111 2 346 874 

 Ienākumu nodoklis 1 827 662 2 050 751 1 836 928 

 Nekustamā īpašuma nodoklis 611 904 635 360 509 946 

Nenodokļu ieņēmumi 62 268 500 520 116 580 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

5 950 
1 675 1000 

Valsts un pašvaldību nodevas 3 536 3 128 3 330 

Naudas sodi un sankcijas 9 043 13 157 4 850 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 987 4 685 400 

Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā 

īpašuma un kustamās mantas pārdošanas  
41 752 

477 875 107 000 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 1 311 141 1 334 750 1 193 378 

Ieņēmumi par kancelejas 

pakalpojumiem 
59 438 1600 

Ieņēmumi par nomu un īri 74 107 87 642 51078 

Ieņēmumi par pārējiem maksas 

pakalpojumiem 
1 236 975 1 246 670 1 140 700 

Transferti 1 906 862 2 446 669 2 109 597 

Valsts budžeta transferti 1 239 455 1 686 635 1 197 997 

Valsts budžeta daļēji finans.iestāžu 

transferti 
0 10 715 0 

Pašvaldības budžeta transferti 667 407 684 315 911 600 

No speciālā budžeta 0 65 004 0 

Kopā ieņēmumi 5 719 837 6 968 050 5 766 429 

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu    1 244 128 1 272 997 1 936 929 
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Budžeta ieņēmumu sadalījums 2019. gadā 

 

Nodokļu ieņēmumi pa nodokļu veidiem 2019. gadā 

 

Nodokļu  veids Summa EUR % 

Ienākuma nodoklis 1 836 928 78 

Nekustamā īpašuma nodoklis 509 946 22 

Kopā nodokļu ieņēmumi 2 346 874 100 

 

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, valsts un pašvaldības 

transferti. Nodokļu ieņēmumu lielāko īpatsvaru sastāda ienākuma nodoklis, kas 2019.gadā 

veido 78 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu struktūra 2019.gadā ir nemainīga 

salīdzinājumā ar 2018.gada ieņēmumiem. Transferta ieņēmumi ir dotācija no pašvaldības 

finanšu izlīdzināšanas fonda, dotācija mācību grāmatām, pedagoģisko darbinieku 

atalgojumam, skolēnu ēdināšanai, 5-6 gadīgo apmācībai, interešu izglītībai, tautas mākslas 

kolektīviem, klientu apkalpošanas centram (KAC), pašvaldības autoceļu uzturēšanai, 

bezdarbnieku nodarbināšanai, dotācija par iemītniekiem sociālās aprūpes centrā „Tērvete”, 

finansējums projektiem un izglītības funkciju nodrošināšanai. 

  Lielākie ienākuma nodokļa maksājumu komersanti 2019.gadā ir AS “Agrofirma 

Tērvete”, AS Tērvetes AL, SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”, SIA SIGUS B, 

LKS Dāmnieki, SIA Silāres, SAC Tērvete un ZS Strazdi. 

Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2019.gadā ir AS “Agrofirma 

Tērvete”, LKS Dāmnieki, SIA Silāres, ZS Strazdi, ZS Anšķinaiši, ZS Orhidejas, 

ZS Mežābeles, ZS Māliņi, ZS Ausekļi, ZS Blīkšķi un ZS Osīši. 

2.3. Pamatbudžeta izdevumi 2018. - 2020. gads  

 

Izdevumu funkcionālās 

kategorijas / gads 

2018.gads 

EUR 

2019.gads 

EUR 

2020.gads 

plāns, EUR 

Vispārējie valdības dienesti 444 786 475 386 606 326 

Sabiedriskā kārtība un drošība 141 955 368 427 160 190 

Ekonomiskā darbība 31 229 51 561 225 179 

Vides aizsardzība 55 658 57 184 51 209 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1 205 952 1 367 872 1 482 138 

Atpūta, kultūra, reliģija 576 962 571 913 802 040 

Izglītība 1 382 211 1 439 359 1 186 928 

Sociālā aizsardzība 1 616 043 1 830 377 2 439 828 

Kopā izdevumi 5 454 796 6 162 079 6 953 838 
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2019. gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2018. gadu ir palielinājušies 

par 13 % jeb 707 283 euro. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi sociālai 

aizsardzībai, izglītībai un pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai. Izglītība – 

izdevumi saistīti ar Augstkalnes vidusskolas  PIG "Zvaniņi" grupiņas telpu remontu; ieejas 

betona kāpņu pārbūvi Augstkalnes vidusskolā; Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas otrā 

stāva grīdas remontu; Annas Brigaderes pamatskolas otrā korpusa koridora un klases 

remontu; Annas Brigaderes pamatskolai interaktīvās tāfeles iegādei. Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana – tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Kroņauces sporta 

stadiona pārbūvei; Kroņauces stadiona pārbūve; Tērvetes novada kultūras nama foajē un 

palīgtelpu remonts, aktieru telpas un skatuves griestu remonts; būvprojekta izstrāde  un 

autoruzraudzība  gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu Dobele-Bauska no 

17,44 km līdz 18,26 km; gājēju celiņa izbūve Augstkalnes pagastā, ielu apgaismojuma 

izbūve gar auto stāvvietu pie Annas Brigaderes pamatskolas PIG ”Sprīdītis”. 

 

2019. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

 
 

2019. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas  
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2.4. Saistības 2012. - 2019. gads 

 

Aizde- 

vējs 
Mērķis 

Līguma 

parakst. 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

EUR 

Parāds 

uz 

31.12.2019. 

EUR 

Valsts 

kase 
Sporta halles celtniecība 30.08.2012 20.01.2028 770 339 296 769 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas grupas 

“Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 1.kārta 

21.10.2013 20.10.2029 301 600 178 182 

Valsts 

kase 

Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

14.03.2014. 20.01.2030. 312 534 127 346 

Valsts 

kase 

Pirmsskolas grupas 

“Sprīdītis” ēkas 

rekonstrukcijas 2.kārta 

18.06.2014. 20.06.2034. 605 736 481 228 

Valsts 

kase 

Publiskās teritorijas 

apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

20.11.2014. 20.11.2034. 117 380 91 500 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
20.11.2014. 20.11.2024. 16 939 9 160 

Valsts 

kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 
22.07.2015. 20.07.2035. 95 505 78 183 

Valsts 

kase 

A.Brigaderes pamatskolas 

rekonstrukcija 
22.07.2015. 20.07.2035. 368 842 318 339 

Valsts 

kase 

Kroņauces stadiona 

pārbūve 
16.11.2016. 20.11.2036. 93 450 51 408 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Au49 

pārbūve 
11.10.2017. 20.09.2037. 164 673 0 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Te5 

pārbūve 
30.06.2017. 20.06.2037. 211 937 23 014 

Valsts 

kase 

Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai 
31.10.2018. 20.10.2038. 48 869 23 788 

Valsts 

kase 

Pašvaldības ceļa Bu1 

pārbūve 
24.09.2019. 20.09.2039. 357 053 37 115 

Kopā 3 464 857 1 714 757 
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2.5. Autoceļu uzturēšana 

 

Ceļu uzturēšana notika saskaņā ar 2019. gada Tērvetes novada ceļu ikdienas 

uzturēšanas pasākumu plānu. Šis plāns paredz veikt Tērvetes novada autoceļu 

greiderēšanu, asfalta bedrīšu remontu, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļmalu appļaušanu, grants 

seguma atjaunošanu vasaras, rudens periodā, ceļa posma dubultās virsmas apstrādi, kā arī 

veikt autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega ziemas periodā. 

2019. gada kopējais pašvaldības autoceļu uzturēšanas finansējums bija EUR 

200772,92, kas veidojas no autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas EUR 

156597,00  un atlikuma no 2018. gada  EUR 44175,70.  2019. gadā ceļu uzturēšanai 

izlietoti EUR 165396,08 , t. sk. bankas konta apkalpošanas izdevumi – EUR 9.36. 

2019. gadā tika ietaupīti līdzekļi EUR 35376,84, jo ziemā bija maz nokrišņu sniega veidā,  

līdz ar to nevajadzēja izmantot līdzekļus sniega tīrīšanai no autoceļiem. Atlikumā esošie 

līdzekļi tika pārvirzīti 2020. gada ceļu apsaimniekošanai. 

Vismaz divas reizes gadā pavasarī un rudenī tika apsekoti novada autoceļi un 

vajadzības gadījumā tika veikti attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi. 

Tērvetes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai bez pašvaldības 

tehnikas tika noslēgti līgumi arī ar juridiskām personām, kas ļāva efektīvi, racionāli un ātri 

izmantot piešķirtos līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai, it sevišķi ziemas periodā. 

Saskaņā ar plānu un specifikāciju tika veikti ikdienas uzturēšanas darbi vasarā- ceļu 

greiderēšana, profilēšana un iesēdumu labošana, kā arī grants virskārtas atjaunošana 

atsevišķiem ceļa posmiem, asfalta bedrīšu remonts, ceļmalu pļaušana, ceļa posma dubultās 

virskārtas apstrāde; ziemas periodā- autoceļu atbrīvošana no sniega. 

 

  Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2019. gadā, EUR 

 

Veicamie darbi  
Augstkalnes 

pagasts 

Bukaišu 

 pagasts 

Tērvetes 

pagasts 

Autoceļu attīrīšana no sniega 1784,12 530,69 4846,53 

Smilts kaisīšana – – 176,77 

Autoceļu greiderēšana 6777,16 4730,10 5888,01 

Caurtekas pārbūve – – 8604,77 

Asfalta seguma bedrīšu remonts 7161,84 – 36080,51 

Ceļa virsmas dubultā apstrāde 13015,00 – – 

Grants seguma labošana 21785,32 19431,39 29513,72 

Ceļmalu appļaušana 1299,82 1110,73 2040,72 

Ceļazīmes uzstādīšana 122,43 142,37 344,72 

Kopā gadā: 51945,69 25945,28 87495,75 
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3. Nekustamā īpašuma novērtējums un struktūra 

 
Apkopoti dati par Tērvetes novada pašvaldības bilancē esošajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2019.gada 31. decembri. 2019.gadā tika veikta pašvaldības īpašumā un 

piekritīgās zemes datu salīdzināšana ar Valsts Zemes dienesta datiem.  Pašvaldības 

īpašumā esošās un piekritīgās zemes kopplatība 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu ir 

samazinājusies saistībā ar  vairāku īpašumu atsavināšanu. Kopējā bilances vērtība ir 

palielinājusies saistībā ar pašvaldības autoceļu Te-67 un Bu – 1 pārbūvi un nodošanu 

ekspluatācijā.  

Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un 

nereģistrētajiem īpašumiem. 2019. gadā zemesgrāmatā ir reģistrēti 12 (divpadsmit) zemju 

īpašumi  un15 (piecpadsmit) dzīvokļu īpašumi. 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  

pa lietojumu veidiem  2018. gadā 

 

Zemes 

struktūra 

Zemes platība, ha 
Bilances 

vērtība, EUR 
Kop- 

platība 
LIZ Meži Pagalmi Ceļi 

Pārējās 

zemes 

Īpašumā 364,15 113,32 87,81 32,30 - 130,72 472782,98 

Piekritīgā 738,79 321,24 - 190,84 179,76 46,95 9081491,61 

Kopā 1102,94 434,56 87,81 223,14 179,76 177,67 9554274,59 

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra  

pa lietojumu veidiem 2019. gadā 

 

Zemes 

struktūra 

Zemes platība, ha Bilances 

vērtība, 

EUR 
Kop 

platība 
LIZ Meži Pagalmi Ceļi 

Pārējās 

zemes 

Īpašumā 342,32 110,86 88,42 35,7 - 107,34 431892,75 

Piekritīgā 686,74 268,12 - 190,39 179,86 48,37 9757637,89 

Kopā 1029,06 378,98 88,42 226,09 179,86 155,71 10189530,64 

 

 

Salīdzinot novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda  22424,2 ha, ar pašvaldībai 

piederošo un piekritīgo zemes kopplatību 1029,06 ha (4,59 % no kopplatības), secinām, ka 

lielāko daļu novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko personu īpašumā esošas zemes 

platības. 
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Pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes struktūra  

pa zemes lietojuma veidiem (%) 2019. gadā 

 
 

Lielāko daļu pašvaldības īpašumā un piekritīgās zemes struktūrā sastāda 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) – 36,83 %, pārējās struktūras: pagalmi – 

21,97%, ceļi – 17,48%, pārējās zemes – 15,13%, meži 8,59 % 

 

Tērvetes novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtība  

2018. un 2019. gadā, EUR 

 

Īpašuma raksturojums 
Bilances vērtība 

2018. gadā 2019. gadā 

Ēkas 2899300 2900841 

Būves 8249337 8971415 

Inženierbūves 1006404 1038753 

 

 

4. Tērvetes novada pašvaldības kapitāla vērtība 

 
Tērvetes novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA „Rehabilitācijas 

centrs „Tērvete””.  

 

 31.12.2018 31.12.2019 

Pamatkapitāls EUR 63 460 EUR 63 460 

Peļņa  EUR 72 626 EUR 168 228 

      

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” (turpmāk- Sabiedrība) pamatdarbības veids 

ir medicīniskā rehabilitācija – dienas stacionāra programma, sekundārā ambulatorā 

veselības aprūpe un primārā veselības aprūpe, veselības aprūpe mājās, sociālā 

rehabilitācija. Centrs veic arī citus statūtos paredzētos pakalpojumus – klientu izmitināšanu 

un ēdināšanu.  

Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīta kustamā manta EUR 63 460. 

Nekustamo īpašumu Sabiedrība lieto, pamatojoties uz 2012. gada 1. augustā 

noslēgto pilnvarojuma līgumu starp Tērvetes novada domi un SIA “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” – par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Nekustamais 

īpašums ir nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 31. decembrim.   
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2019. gada  31. oktobrī  (protokols Nr.16, 13 §) Tērvetes novada dome  apstiprināja  

SIA ”Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” stratēģiju 2019. – 2021. gadam (turpmāk-

Stratēģija). Saskaņā ar to 2019. gadā SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” turpināja veikt 

ieguldījumus centra infrastruktūras uzlabošanā, tādējādi uzlabojot pacientu sadzīves 

apstākļus ārstniecības laikā un uzlabojot personāla darba apstākļus:  

1) pabeigti atjaunošanas, remonta darbi un iekārtošanas darbi galvenā korpusa 

1.stāva galvenā ārsta kabinetā (telpa Nr.116); 

2) pabeigti 2018.gadā uzsāktie remonta un pārbūves darbi centra galvenā korpusa 

dežūrmāsas telpā (telpa Nr.108);  

3) veikta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas 

renovācija galvenā korpusa rietumu daļā 1. stāva, 2. stāva un bēniņu telpās; 

4) lai uzlabotu pacientu/klientu apkalpošanu, veikta bojātā ūdens sildīšanas katla un 

sūkņu nomaiņa; 

5) iegādāts inventārs un aprīkojums pakalpojumu klāsta papildināšanai; 

6) izstrādāta projekta dokumentācija būvobjekta “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” 

fasādes vienkāršotai atjaunošanai; 

7) veikti elektriskie mērījumi SIA “Rehabilitācijas centrs “ Tērvete”” ēkai 

“Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, kadastra apzīmējums 4688 003 0040 009; 

8) veikta SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ēkas “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””, kadastra apzīmējums 4688 003 0040 009, tehniskā apsekošana un saņemts 

objekta apsekošanas slēdziens atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem 

tiesību aktiem; 

9) izstrādāts projekts – principiālie interjera risinājumi fizioterapijas zālēm 2.un 

3.stāvā; 

10) 2019. gada nogalē uzsākti centra fizioterapijas zāles (telpa Nr.200) 

atjaunošanas darbi. Saskaņā ar līgumu darbi jāpabeidz 2020.gadā; 

11)iegādāts mikroautobuss MAN TGE operatīvajā nomā no SIA “AVAR AUTO”. 

 

Visi ieplānotie un realizētie darbi 2019. gadā ir veikti, ieguldot Sabiedrības finanšu 

līdzekļus. SIA RC “Tērvete” neto apgrozījums 2019.gadā  EUR 1 130 176, pieaugums 

+6.7%,  salīdzinot ar 2018.gada EUR 1 058 950. Sabiedrība 2019. gadu noslēdza ar EUR 

168228 peļņu. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu, tika strādāts pie 

esošo  darbinieku skaita un piedāvājamo pakalpojumu klāsta saglabāšanas. Vidējais 

darbinieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,  palika nemainīgs – 62 personas. 

Personāla izmaksas pieaugušas vidēji par 3.9% (599,12 tūkst. eiro pret 622,78 tūkst. eiro), 

jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika veikts algas paaugstinājums visu kategoriju 

darbiniekiem. 

Pēdējo gadu laikā nostabilizējies apkalpoto pacientu skaits. Ja 2017. gadā tika 

apkalpotas 1404 personas, 2018. gadā – 1451 persona, tad 2019. gadā apkalpoto pacientu 

skaits atkal bija 1404 personas. 
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Salīdzinot faktiski apkalpoto pacientu skaitu ar Stratēģijā paredzēto, redzams, ka    

2017.gada plāns pārsniegts par 12.32% (plānots 1250 pacientu), bet 2018.gada plāns 

pārsniegts par 11.61% (plānots 1300 pacientu), bet 2019.gada plāns nav sasniegts par 

3.17%. Tā kā plānojot nebija līdz galam zināmi līguma nosacījumi ar Nacionālo veselības 

dienestu, tad šāda atkāpe ir pieļaujama, jo līguma kopsumma par medicīniskās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2019. gadā ir izpildīta, kā arī personāla kapacitāte 

neļauj kvalitatīvi apkalpot kvantitatīvi lielāku pacientu skaitu. 

Centra speciālisti aktīvi darbojas Latvijas ārstu biedrībā, Latvijas ārstu 

rehabilitologu asociācijā, Latvijas fizioterapeitu asociācijā, Latvijas mākslas terapijas 

asociācijā, Uztura speciālistu asociācijā, Latvijas veselības tūrisma klasterī, Latvijas Kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrībā, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju, gūstot 

informāciju par aktualitātēm nozarē, informējot sabiedrību un veselības aprūpes nozares 

speciālistus par  rehabilitācijas iespējām Tērvetē. 

 

 

5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

2019.gadā tika  pabeigts darbs pie Tērvetes novada teritorijas plānojuma izstrādes: 

1. 2019.gada 31.janvāra sēdē Tērvetes novada dome  pieņēma lēmumu par Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma 3. redakcijas pilnveidošanu un 4. redakcijas 

apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2. 2019.gada 25.aprīļa sēdē Tērvetes novada dome pieņēma lēmumu par Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.8 “Tērvetes 

novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas  un apbūves 

noteikumi” izdošanu. 

2019.gada 8.jūlija sēdē Tērvetes novada dome  apstiprināja precizējumus Tērvetes 

novada Investīciju plānā 2018. - 2024. gadam.  
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5.1. Pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2019. gadā 

 

Tērvetes pagasta pārvaldes telpās ēkā ”Sprīdītis” Kroņaucē turpina darbu Tērvetes 

novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.  

 

Projekts „Pašvaldību labie darbi parkos 

Latvijas simtgadei”. Projekta ieviešanas datums: 

20.09.2019., projekta ieviešanas vieta – 

Mežmuižas pils parks, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads. Kopējais projekta finansējums 

EUR 1000, kas ir 100% Meža attīstības fonda 

finansējums. 

 

 

5.2. Tērvetes novada pašvaldības īstenotie un uzsāktie projekti 2019. gadā ar ES 

finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu 

 

Īstenots projekts „Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve”. Projekta sākuma datums: 

01.08.2018., projekta ieviešanas vieta – Bukaišu pagasts. Kopējais projekta finansējums 

EUR 444 358, t.sk. ELFLA finansējums EUR 399 922, Tērvetes novada domes 

līdzfinansējums EUR 44 436. 

 

Īstenots projekts „Pašvaldības ceļa Te67 pārbūve”. Projekta sākuma datums: 

29.04.2019., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais projekta finansējums 

EUR 264 174, t.sk. ELFLA finansējums EUR 233 764, Tērvetes novada domes 

līdzfinansējums EUR 30 410. 

 

Īstenots projekts „Tērvetes pilsdrupu konservācijas projekta dokumentācijas 

izstrāde”. Projekta sākuma datums: 24.04.2019., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes 

pagasts. Kopējais projekta finansējums EUR 9943, t.sk. NKMP finansējums EUR 7000, 

Tērvetes novada domes līdzfinansējums EUR 2943. 

 

Īstenots projekts „Tērvetes novada Bukaišu 

pagasta senioru deju kolektīva „Vārpa” 

piedalīšanās starptautiskā festivālā Vācijā”. Projekta 

sākuma datums: 09.07.2019., projekta ieviešanas vieta 

– Sūssena (Süssen), Vācija. Kopējais projekta 

finansējums EUR 5500, t.sk. VKKF finansējums EUR 

500, Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums 

EUR 1000, privātais līdzfinansējums EUR 4 000. 

 

Īstenots projekts "Rotaļu-atpūtas laukuma 

pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči". 

Projekta sākuma datums: 23.03.2018., projekta 

ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais projekta 

finansējums EUR 11 283, t.sk. ELFLA finansējums 

EUR 10 155, Tērvetes novada domes līdzfinansējums 

EUR 1128. 
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Īstenots projekts „Gājēju celiņa 

atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve 

Tērvetes kapos”. Projekta sākuma 

datums: 05.06.2018., projekta ieviešanas 

vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais 

projekta finansējums EUR 40 399, t.sk. 

ELFLA finansējums EUR 24 986, 

Tērvetes novada domes līdzfinansējums 

EUR 15 413. 

 

Īstenots projekts „Eco Active”. Projekts uzsākts 2016.gadā, projekta ieviešanas 

vieta – Kroņauce, Tērvetes pagasts. 

 

Projekts “Vietējo publisko drošības 

pakalpojumu efektivitātes un pieejamības 

uzlabošana Latvijas un Lietuvas 

pierobežā”/ Improvement of 4 effiency 

and availability of local public security 

services in cross border regions of Latvia 

and Lithuania (Safe borderlands)”. 

Projekts uzsākts 2017.gadā, projekta 

ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. 2019. 

gadā projekta ietvaros iegādāta jauna 

ugunsdzēsēju mašīna.  Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020.gadā. 

 

Projekts "Explore Zemgale by Bicycle". Projekts uzsākts 2017.gadā, projekta 

ieviešanas vieta – Tērvetes novads. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020.gadā. 

Projekts "Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija”. Projekta sākuma datums: 

18.11.2019., projekta ieviešanas vieta – Tērvetes pagasts. Kopējais projekta finansējums 

EUR 57 779, t.sk. ELFLA finansējums EUR 45 000, Tērvetes novada domes 

līdzfinansējums EUR 12 779. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020.gadā. 

 

 

6. Tērvetes novada domes līdzdalība sadarbības projektos 

 
Pašvaldība ir sadarbības partneris Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” projektā “PROTI un DARI!”. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris LIAA pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pašvaldība ir sadarbības partneris Slimību profilakses un kontroles centra projektā 

“Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, ko 

līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 
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Pašvaldība ir sadarbības partneris Nodarbinātības valsts aģentūrai par algotu pagaidu 

sabiedrisko darbu organizēšanu Tērvetes novada teritorijā. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

 biedrībā „Dobeles rajona lauku partnerība”; 

 biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”.  

 

Pašvaldība ir dalībnieks Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. Zemgales 

plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā 

esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 

pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 

 

 

 

7. Tērvetes novada domes sadarbība  ar nevalstiskajām organizācijām 
     

Tērvetes novada dome 2019. gadā izsludināja projektu konkursu „Mēs - Tērvetes 

novadam”. Projektus īstenoja nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvu grupas – 

iedzīvotāju iniciatīvu grupa Kroņaucē, biedrība “Tērvetes handbola, florbola sporta klubs”, 

biedrība „Labrenči”,  biedrība „Skaties tālāk” un biedrība „Tērvetes mājražotāji un 

amatnieki”. Ar Tērvetes novada domes atbalstu realizēti projekti par kopsummu 

EUR 4580,43. 

Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu  atbalstīja  Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski 

luteriskās baznīcas draudzes projektu  “Baznīcas zvanu torņa logu izgatavošana un 

nomaiņa”.  Projekta kopējais finansējums 9379,32 EUR, tai skaitā Tērvetes novada domes 

līdzfinansējums 937,93 EUR  

 

 

 

8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

 
Lai paaugstinātu pašvaldības darbinieku profesionālās zināšanas un vispārējo 

izglītības līmeni, 2019. gadā tika apmeklēti dažādi semināri – bāriņtiesas vadības un 

organizācijas jautājumos, jautājumos, kas skar sociālā dienesta un policijas darbu, ar 

izglītības, kultūras, tūrisma un sporta darbu saistītos jautājumos, jautājumos par projektu 

īstenošanu, ar būvvaldi un nekustamo īpašumu saistītos jautājumos,  dzimtsarakstu 

jautājumos. 2019. gadā tika turpināta ZZ dats lietvedības moduļa Lietvaris ieviešana un 

apgūšana. 
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9. Tērvetes novada pašvaldībā veiktais darbs                                              

pa darbības jomām 2019. gadā 

 
9.1. Izglītība 

 

Tērvetes novadā ir divas pašvaldības izglītības iestādes - Augstkalnes vidusskola un 

Annas Brigaderes pamatskola, kas izglītojamajiem nodrošina vispārējo pirmsskolas, 

pamatskolas un vidusskolas izglītību. Skolās tiek īstenotas daudzveidīgas interešu 

izglītības programmas. Sadarbību starp skolām, skolu sadarbību ar pašvaldību, Izglītības 

un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes dienestu  

koordinē Tērvetes novada izglītības darba koordinators. Atsevišķu pašvaldības izglītības 

funkciju īstenošana joprojām tiek deleģēta Dobeles novada Izglītības pārvaldei, ar kuru ir 

noslēgts Sadarbības līgums. 

Tērvetes novada izglītības iestādēs mācās 422 izglītojamie, t.sk. 152 - pirmsskolas 

izglītības grupās (turpmāk – PIG), 261 – iegūst pamatizglītību, 9 jaunieši iegūst vispārējo 

vidējo izglītību, skolās strādā 62 pedagoģiskie un 38 tehniskie darbinieki. 

 

Augstkalnes vidusskola 

2019. gada 8. jūnijā  Augstkalnes vidusskola ar svinīgu pasākumu atzīmēja 65. 

jubileju. 

Augstkalnes vidusskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma, 

Pamatizglītības programma un Vispārējās vidējās izglītības programma.  

Obligātās pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota PIG “Zvaniņi”, kurā 

darbojas  četras dažāda vecuma bērnu grupas. Jaunākajā grupā ir bērni, kas līdz kalendārā 

gada 31. decembrim sasniedz 3 gadu vecumu.  

Augstkalnes vidusskolā strādā  7 pirmsskolas pedagogi un 4 pedagoga palīgi, kopš 

2019. gada 1. septembra arī pirmsskolas metodiķis (0,286 likmes). Četrās PIG “Zvaniņi” 

grupās ir  54 audzēkņi. Pirmsskolas bērnu vecākiem ir iespēja saņemt arī vasaras grupu 

pakalpojumu. 

Skolā strādā 23 vispārizglītojošo izglītības programmu pedagogi un 17 tehniskie 

darbinieki. 2018./2019. mācību gada 2. semestrī audzēkņu skaits 1. – 9. klasē bija 146 

skolēni un 10. – 12. klasē – 26 jaunieši.  

Iepazīstoties ar  2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583 

„Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, par to informējot skolēnus un viņu 

vecākus, izveidojās situācija, ka 2019./ 2020. mācību gadā Augstkalnes vidusskolā netika 

nokomplektētas vidusskolas posma 10. un 11. klase, tādēļ skolēnu skaits, īpaši vidusskolas 

posmā, strauji samazinājās: 1. – 9. klasē – 136  un 12. klasē – 9 izglītojamie. Pateicoties 

labam skolēnu sagatavotības līmenim, lielākā daļa skolēnu mācības izvēlējās turpināt 

Dobeles Valsts ģimnāzijā. 

Skolai ir ļoti labi sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs. Iegūtas piecas 1. vietas, piecas 2. vietas, divpadsmit 3. vietas un astoņas 

atzinības. Pieci skolēni veiksmīgi piedalījās Valsts atklātajās olimpiādēs, trīs no tiem 

mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jāņa Kalniņa vadībā un divi angļu valodas olimpiādē, 

kam palīdzēja sagatavoties skolotājs Nadeems Ziā, kopumā iegūstot četras atzinības. 

Reģionālajā Zinātniski pētniecisko darbu skatē iegūts trešās pakāpes diploms.  

Ārpusstundu un ārpusskolas darbā skolas gūtie sasniegumi: Auces, Dobeles un 

Tērvetes novadu skatuves runas konkursā iegūti divi pirmās pakāpes, viens otrās pakāpes 

un četri trešās pakāpes diplomi, kā arī Zemgales reģiona skatē – pirmās pakāpes diploms. 

Ļoti veiksmīgas 2019. gadā  bija Prāta sporta spēles „Zemgale 2019”, kur dambretes 
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sacensībās iegūtas divas pirmās vietas, krustvārdu mīklu konkursā 1., 2. un 3.vieta, 

konkursā „Gudrs, vēl gudrāks” pamatskolas grupā 2. vieta, konkursā „Vafeļu inženieri”- 3. 

vieta un orientēšanās sacensībās 3. vieta. „Esi līderis!” projekta konkursā „Profesionālis” 

un „Es savai skolai” – atzinība.  

Tautas deju kolektīvu skatē deju kolektīvam „Palēciens” 2. pakāpes diploms. Skolas 

ansambļi pirmo reizi piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis,” un abas grupas ieguva 

otrās pakāpes diplomus.  

15 skolēni skolotājas Aijas Klūgas vadībā piedalījās Aijas Eriņas piemiņas literārajā 

konkursā par tēmu “Mana Latvija”, kur ieguva balvu - konkursa organizētāju apmaksātu 

ekskursiju uz Latgali, kur noklausījās vokālistu sniegumu Gaigalavas kultūras namā un 

saņēma pateicības rakstus.  

Sporta jomā gūtie sasniegumi: Latvijas skolu sporta federācijas mini handbola 

sacensībās  iegūta 1. vieta, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu basketbola sacensībās 

vidējās  grupas zēniem - 3.vieta un vecākās grupas zēniem - 2. vieta. 

Skolēni piedalījās Latvijas čempionātā handbolā un ieguva U-13 grupā 3. vietu, U-14 

grupā 3. vietu, U-19 grupā 2. vietu, U-19 grupā 1. vietu. Divi jaunieši savās grupās ir 

Latvijas handbola izlases pārstāvji. 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Žagares ģimnāziju (Lietuvas Republika)  robotikas 

nodarbību un Baltu dienas organizēšanā. Joprojām turpinās sadarbība ar LVM dabas parku 

Tērvetē gan izglītojošu, gan savstarpēji atbalstošu pasākumu norisēs. 

2019. gadā Augstkalnes vidusskolā veiktie lielākie remontdarbi: izremontētas un 

siltinātas pirmsskolas grupas Zvaniņi 3- gadīgo un 4-gadīgo bērnu grupiņas; veikta skolas 

ieejas un terases rekonstrukcija. 

 

Annas Brigaderes pamatskola 

Annas Brigaderes pamatskolā tiek īstenotas: Pirmsskolas izglītības programma un  

Pamatizglītības programma. Skolai ir pirmsskolas izglītības grupa “Sprīdītis”, kurā ir 4 

rotaļgrupas bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma un 2 obligātās pirmsskolas izglītības 

grupas.  

Izglītības iestādē strādā – 13 pirmsskolas pedagogi, 17 pamatizglītības programmu 

pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Audzēkņu skaits PIG “Sprīdītis” -  98 mazuļi, 1. – 9. 

klasē – 128 skolēni. Pirmsskolas bērnu vecākiem ir iespēja saņemt arī vasaras grupu 

pakalpojumu. 

2019.gada vasarā Annas Brigaderes pamatskolā izremontēta mūzikas klase un mazā 

korpusa otrā stāva koridora telpas, 4. klases mācību telpā uzstādīts interaktīvais panelis, 

iegādāti trīs portatīvie datori un aktu zāles apskaņošanas aprīkojums. 

Pirmsskolas izglītības grupā ,,Sprīdītis” iegādātas trīs trauku mazgājamās mašīnas, 

divi datori, krāsu printeris, galdi, rotaļu laukumā uzstādītas divas āra konstrukcijas un 

papildu āra apgaismojums. 

Annas Brigaderes pamatskola var lepoties ar mācību sasniegumiem gan Valsts un 

Zemgales reģiona, gan Auces, Dobeles un Tērvetes novada mācību priekšmetu olimpiādēs:  

viena 3. vieta un viena Atzinība  - Valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 22 

dalībnieki piedalījās dažādās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, no tiem 

godalgoti 12 skolēni, Tērvetes novada olimpiādēs piedalījās 19 skolēni, no kuriem 

godalgoti 15. 

Savukārt starpnovadu skatuves runas konkursā saņemti viens II pakāpes, viens III 

pakāpes diploms, kā arī A pakāpes diploms. Starpnovadu muzikālajā konkursā ,,Balsis” 

iegūts II un III pakāpes diploms, starpnovadu dambretes turnīrā iegūta 3. vieta, prāta sporta 

spēļu konkursā “Radi, rādi, spēlē!” iegūta 2. vieta. Visi skolēni aktīvi iesaistījās 

makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”. 
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8. klases kolektīvs iesaistījās konkursā “Radi dizainu jogurta pudelei”, kā rezultātā 

skolēnu zīmējumi tika izmantoti jogurtu iepakojumu noformēšanai. 

Sadarbībā ar Dobeles novada bibliotēku jau otro gadu skolā tiek organizēts Skaļās 

lasīšanas konkurss, skola tradicionāli organizē Starpnovadu diktāta rakstīšanu Auces, 

Dobeles un Tērvetes novadu 5. klašu skolēniem. 

Pavasarī 10 skolēni un viņu pavadošie skolotāji viesojās Igaunijā sadarbības skolā 

Lasilā.   

Starptautiskā Erasmus+ projekta „EkoAktīvs” ietvaros 2 izglītojamie apmeklēja 

izglītības iestādes projekta sadarbības skolu Nīderlandē. 

Skola aktīvi iesaistās Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk – SPKC) 

projektu ietvaros īstenotajā izglītojošā pasākumu kopumā „Veselības grupa” (1. - 9.klases 

izglītojamie), “Veselīga uztura olimpiāde vispārējo izglītības iestāžu 3. – 4.klašu 

skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem”, „Izglītojošo nodarbību kopums 

pusaudžiem (8.-9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas 

kaitīgo ietekmi un sekām” . 

Sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” dabas parku Tērvetē izglītojamie piedalās 

Skābekļa dienā, koku stādīšanas akcijās, putnu būrīšu gatavošanas un tīrīšanas akcijās, 

radošās vides aktivitātēs, Lielajā talkā, Mammasdabas meistarklases aktivitātēs, vides 

izglītības programmās, Meža dienās. Skola organizēja akciju „Lai ķepām silti!”, sniedzot 

atbalstu LLU Mazo dzīvnieku izolatoram –patversmei. 

Projektu nedēļas ietvaros izglītojamie apmeklēja AS „Latvenergo” Elektrum 

Energoefektivitātes centru. Pēc vēstures skolotājas iniciatīvas 7.-9.klases izglītojamiem 

tika noorganizēta izzinoša mācību ekskursija uz Ložmetējkalnu Tīreļpurvā.  

Skolai ir iestrādes tematisko dienu organizēšanā: drošības diena, putras diena, 

sporta diena, orientēšanās diena. Šīs aktivitātes saistītas ar dalību starptautiskajā Erasmus+ 

projektā programmas „EkoAktīvs” īstenošanā, kur izglītojamie iesaistās Eko nedēļas 

aktivitātēs, padziļinātu uzmanību pievēršot tēmām resursi, ūdens, enerģija, veselīgs 

dzīvesveids, kā arī apmeklējot Enerģētikas muzeju, zooloģisko dārzu, iesaistoties vitamīnu 

nedēļas aktivitātēs. 

Pirmsskolas izglītības grupu pedagogi mācību gada sākumā Tērvetes novada 

pašvaldības administrāciju un Domes deputātus iepazīstināja ar ieguldīto darbu, lai uzsāktu 

jauno kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā.  

 

Annas Brigaderes pamatskolas 

pirmsskolas izglītības grupā “Sprīdītis” 

oktobra mēnesī pieredzes apmaiņas vizītē 

ciemojās PIG pedagogi no Kokneses un 

Mērsraga novadiem, savukārt mūsu pedagogi 

devās uz Rīgas PII “Maziņš kā jūra”, lai 

mācītos alternatīvās pieejas bērnu izglītošanā. 

 

 

 

Metodiskais darbs  

Pedagogu metodiskā darba pilnveidei un skolēnu konkurētspējas nodrošināšanai 

2019. gadā tika turpināta sadarbība ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, kas nodrošina 

sadarbības līgumā iekļautās aktivitātes: pedagogu darbs metodiskajās apvienībās, 

iesaistīšanās pieredzes apmaiņas pasākumos un darbs profesionālajā pilnveidē. Līgums 
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paredz arī sadarbību starpnovadu apvienoto centralizēto eksāmenu organizēšanā, skolēnu 

iesaistīšanā mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, interešu izglītības 

aktivitātēs.  

Skolas aktīvi piedalās Auces, Dobeles un Tērvetes novadu (starpnovadu) mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kam paralēli tiek rīkotas arī Tērvetes novada mācību priekšmetu 

olimpiādes.  

Skolu direktoriem un vietniekiem Tērvetes novadā tika organizēti informatīvie un 

pieredzes apmaiņas semināri. Tērvetes novada izglītības darba koordinatore regulāri 

apmeklē Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotos informatīvos un darba plānošanas 

seminārus. 2019. gada 30. augustā Domes priekšsēdētāja, izglītības darba koordinatore un 

skolu direktori IZM tikās ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku, Valsts izglītības satura 

centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kā arī ar Vispārējās izglītības departamenta 

pārstāvjiem, lai pārrunātu Tērvetes novada izglītības sistēmas plānošanu perspektīvē. 

Mūsu novada un katras skolas lepnums ir skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji, kas atbilstoši Tērvetes novada domes nolikumam “Par Tērvetes novada 

vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” saņēma 

Tērvetes novada domes pateicības un naudas balvas.  

 

 
Auces, Dobeles un Tērvetes novadu mācību priekšmetu absolūti augstāko rezultātu 

ieguvēju salidojums LVM dabas parka Tērvetē informācijas centrā. 

 

Pateicības saņēma arī skolēni, kas kultūras un sporta ārpusskolas aktivitātēs 

popularizējuši Tērvetes novada vārdu Auces, Dobeles un Tērvetes novadā, kā arī Zemgales 

reģionā.  

Godalgoto vietu ieguvējiem atbilstoši Tērvetes  novada domes noteikumiem 

“Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusa un mikroautobusu 

izmantošana un maksas pakalpojumu sniegšana” bija iespēja baudīt izzinošu un radošu 

ekskursiju kā dāvanu par sasniegumiem sevis izglītošanā. 

2019. gadā Tērvetes novada izglītības iestādes aktīvi iesaistījās  Kultūras ministrijas 

Latvijas simtgades biroja projektā “Latvijas Skolas soma”. Ar Kultūras ministriju ir 

noslēgts sadarbības līgums.  

Augstkalnes vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas izglītojamie piedalās 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" pasākumos, kas tiek organizēti Dobeles novadā, savukārt 2019. gada 8. 
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maijā Dobeles un Tērvetes novadu 6. un 7. klašu skolēni tikās Tērvetē, lai teorētiski un 

praktiski iepazītos ar mājražotājiem Tērvetē.  

Skolu jaunieši visu mācību gadu atbalsta un piedalās LVM dabas parka Tērvetē 

piedāvātajās izglītojošajās un kultūras aktivitātēs. Maija nogalē apmeklēja  Baltijā lielāko 

meža nozares izglītojošo pasākumu  “Meža dienas”, kas norisinās Tērvetē. 

Rūpējoties par pirmsskolas bērnu vecākiem un viņu izglītošanu, Tērvetes novads 

abonē izglītojošu žurnālu “Mammām un tētiem. Bērnudārznieks”, kas nokļūst līdz katrai 

pirmsskolas bērnu ģimenei. 

Informācija par Tērvetes novada izglītības iestāžu aktivitātēm un sasniegumiem gan 

mācībās, gan sportā tiek ievietota Tērvetes novada bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“Laikam līdzi” un Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv. 

 

 

9.2. Jauniešu iniciatīvu centrs 

  

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk - 

Centrs), kas ir Tērvetes novada pašvaldības Tērvetes 

pagasta pārvaldes struktūrvienība, savu darbību uzsācis 

2014. gada janvārī. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus 

jaunatnes pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajos 

procesos un atbilstoši katra jaunieša vecumam un 

vajadzībām nodrošināt iespēju pilnveidot savas radošās 

prasmes, attīstīt savu talantu un organizēt jauniešu brīvā 

laika pavadīšanu. Centra darbību regulē aktivitāšu plāns 

kārtējam gadam, LR Jaunatnes likums un Centra nolikums. 

Centram, uzsākot darbu, bija svarīgi apzināties tā identitāti, 

pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots logo. 

Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes 

2019. gadā (6 mēnešus) koordinēja  jauniešu iniciatīvu 

pulciņa vadītājs. Nozīmīgākās jauniešu centra aktivitātes 

2019. gadā: spēļu pēcpusdienas, sveču liešana, dažādas 

radošās darbnīcas, Zemes stunda. Sadarbība ar Augstkalnes 

vidusskolas skolēnu pašpārvaldi erudīcijas konkursa 

organizēšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   

                       Spēļu pēcpusdiena                             Sveču liešana 

 

 

Jauniešu iniciatīvu  centra 

logo 

http://www.tervetesnovads.lv/
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9.3. Kultūra 

 

Kultūras pakalpojumus novadā nodrošina Tērvetes novada kultūras nams (5 

darbinieki). Bukaišu un Augstkalnes pagastos katrā ir kultūras pasākumu organizators. 

Novada administratīvajā teritorijā darbojās 7  amatiermākslas kolektīvi  (kopā 134 

dalībnieki)  un 3 interešu pulciņi (103 interesenti). Lepojamies, ka mūsu mazajā lauku 

novadā ir pārstāvēti visu nozaru amatiermākslas kolektīvi ar ilggadēju darbību. 

2019. gadā tika īstenoti Tērvetes novada kultūras nozares attīstības stratēģijā 2017.-

2020.gadam plānotie mērķi un uzdevumi: 

 Noorganizētas 4 novada amatiermākslas kolektīvu jubilejas (MI, U2, R6).  Gada 

sākumā 20 gadus atzīmēja Tērvetes novada k/n amatierteātra “Trīne” kolektīvs. 

Pavasarī ar koncertu Tērvetes estrādē deju kopas “Avots” jauniešu un vidējās 

paaudzes kolektīvi ar koncertu svinēja savu piecdesmitgadi. Gada nogalē  Tērvetes 

novada Bukaišu pagasta senioru deju kolektīvs “Vārpa” izdejoja savus pirmos 5 

darbības gadus;  

 Noorganizēts jaunrades pasākums, kas nostiprina un popularizē Tērvetes novadā 

esošās tradīcijas,  iesaista jaunus interesentus (MII,U4, R12). Tika ieviestas jaunas 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas aktivitātes. Novada svētku 

gājiens tika veltīts Baltijas ceļa trīsdesmitgadei. Ziemassvētkos Tērvetes novada k/n 

notika profesionālu mākslinieku koncerts;  

 Tika veikts plānotais kultūras nama foajē un aktiertelpas remonts (MIII, U6, R21); 

 Īstenota vienojoša pasākumu programma “Tērvetei 800”(MV,U10, R32) . Bērnu 

svētkiem tika izvēlēts nosaukums “Svētki 800. pieturā”. Astoņsimtgadei tika veltīts 

skrējiens pa Tērvetes pagastu; 

 Izveidota jauna štata vienība – skaņu un gaismu operators (MVI, U12, R37); 

 Atbalstīta kultūras darbinieku tālākizglītība ( MVI, U11, R36); 

 Veikti patstāvīgie plānotie uzdevumi. 

 

 

Tērvetes pagasts 

Tērvetes pagastā atrodas Tērvetes novada kultūras  nams, kas  ir pašvaldības vienīgā 

kultūras iestāde (Tērvetes pašvaldības  2009.gada 17.septembra Saistošie noteikumi Nr. 8 

„Tērvetes pašvaldības nolikums" ). No 2019.gada kultūras namā strādā 5 darbinieki - 

kultūras nama vadītāja (no 2019.gada februāra Monta Bērziņa), kultūras pasākumu 

organizatore, skaņu un gaismu operators (štata vienība izveidota 2019.g.), sētniece, 

apkopēja. Kultūras nams nodrošina  novada  mēroga  kultūras  pasākumu  plānošanu  un  

organizēšanu. Gadu gaitā pasākumu organizēšanā un plānošanā ir izveidojusies lieliska 

sadarbība ar  LVM dabas parku Tērvetē ,Tērvetes pils vēstures muzeju, biedrību “Tērvetes 

mājražotāji un amatnieki” , kā arī ar Bukaišu un Augstkalnes pagastu kultūras pasākumu 

organizatoriem. Šī sadarbība ļauj daudzveidīgot, kā arī papildināt kultūras klāsta 

piedāvājumu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Ar kultūras nama aktivitātēm var 

iepazīties Tērvetes novada mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv/, informatīvajā 

izdevumā “Laikam līdzi”, kā arī Facebook vietnē 

https://www.facebook.com/terveteskn2016/  vairākus gadus darbojas Tērvetes novada 

kultūras nama lapa. Informācija virtuālajā vidē paplašinājusi iespēju informēt plašāku 

interesentu loku, izzināt iedzīvotāju viedokli par norisēm, kas notiek, kā arī par tām, ko 

vēlamies ieviest no jauna. 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
https://www.facebook.com/terveteskn2016/
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Tērvetes novada kultūras nama organizētie pasākumi 2019. gadā: 

 Sadarbībā ar Bukaišu pagasta SDK “Vārpa” rīkotais deju koncerts “Raganu danči” 

  “Mazais tērvetnieks”  - Tērvetes novada 2018. gadā dzimušo mazuļu godināšana 

 Koru sadraudzības koncerts “Pavasara nošu raksti” 

 Tērvetes novada izglītības iestāžu interešu pulciņu koncerts “Nākam kopā dižoties”,  

darbu izstāde 

 Lieldienu pasākums Tērvetes vēsturiskajā centrā 

 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums, Baltā galdauta 

svētki. Svētku ietvaros pirmreizēja aktivitāte “Stipro skrējiens Tērvetes pilskalnā”  

 

         
 

 Ūsiņdiena pie Tērvetes pilskalna 

 Deju kopas “Avots” 50. jubilejas koncerts Tērvetes estrādē “Viņi dejoja 50 

vasaras”. Gatavojoties jubilejai, uz kopīgiem mēģinājumiem bija sarosījušies arī 

kādreizējie kolektīva dalībnieki. 

 Bērnu dienas pasākums “Ģimeņu svētki 800. pieturā” 

 Sezonas atklāšanas balle 

 Vasaras saulgrieži brīvdabas estrādē 

 Līgo vakara balle  

 Tērvetes novada svētki “Gadu simtos uzzied Tērvete!”  

2019. gadā pirmo reizi svētki norisinājās trīs dienas ierasto divu vietā. Mežmuižas 

pils terasē ceturtdien notika Tērvetes novada AT “Trīne” brīvdabas izrāde, piektdien 

izskanēja Latviešu kamermūzikas programma. Svētku kulminācija sestdien Tērvetes 

vēsturiskajā centrā - Tērvetes novada mājražotāju un  amatnieku tirdziņš, bērnu svētku 

programma, lielkoncerts  ar rokgrupu “Menuets” un “Dzelzs vilks” piedalīšanos un balli 

“Zaļās Galma kapellas” pavadībā. Tradicionālais svētku gājiens mainīja savu formu, tādā 

veidā kļūstot par pirmreizēju aktivitāti .Gājiens kļuva par savdabīgu tiltu, kas simboliski 

savienoja trīs nozīmīgus notikumus– Tērvetes astoņsimtgadi, Baltijas ceļa trīsdesmitgadi 

un novada svētkus.  

Tradicionāli uz  balti klātā galda  

tērvetnieču ceptās maizes rikas, ievārījums un 

medus. Ar tiem cienājās visi pasākuma dalībnieki, 

jo īpaši tie, kas atguva spēkus pēc skriešanas 

kalnā  vai mērot kalna apkārtmēru nestandarta 

vienībās. Sacensības noritēja vairākās vecuma 

grupās, atsevišķi startēja sievietes un vīrieši . 

Tradīciju kā Neatkarības svētku aktivitāti  

nolemts turpināt, paplašinot dalībnieku skaitu. 
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 Pirmreizējs pasākums “Izbrauc, izskrien un izsoļo Tērvetes pagastu cauri 

gadsimtiem!” 1219. gadā pirmo reizi rakstu liecībās tika minēts apdzīvotas vietas vārds  

TĒRVETE, tādēļ 2019. gada 24. augustā ikviens Tērvetes iedzīvotājs tika aicināts sirsnīgi 

sveikt savu Tērveti dzimšanas dienā! Sveicieni nāca pa simboliskiem 8 dažādiem ceļiem, 

kas apskauj Tērveti, sevī glabādami īpašus stāstus astoņu gadu simtu garumā. Pasākumā 

piedalījās  dažāda vecuma dalībnieki, kopumā 81, kopā veicot 48,2 km . 

       
Tradīciju sadarbībā ar novada sporta nodaļu ir plānots turpināt un  2020. gadā izskriet 

vai izsoļot Bukaišu pagastu, iepazīstot pagasta vēsturiskās un nozīmīgās vietas. 

 

 Vasaras sezonas noslēguma balle 

 Tērvetes novada Senioru balle  

 Koru koncerts “Rudens ekspresis Sigulda -Rīga- Tērvete”  

 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums “Par 

tevi, par mani, par Latviju” – svinīgā represēto tikšanās ar domes priekšsēdētāju, 

novada apbalvojumu pasniegšana, svētku balle.  

Iedzīvotāji tika aicināti sadoties rokās, 

kā reiz to darīja pirms 30 gadiem Baltijas ceļā, 

tā veidojot simbolisku vēstures ceļu, kurā devās 

mūsu novada karogs – no rokas rokā. Ceļa 

sākums  - Tērvetes pilskalns, mūsu Tērvetes 800 

gadu senās vēstures liecinieks. 

Svinīgo uzrunu 20 m augstajā Tērvetes 

pilskalnā teica Tērvetes senvēstures muzeja un 

Tērvetes koka pils īpašnieks Normunds Jērums. 

Viņš arī nodeva karogu tālāk. 
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 Svētbrīdis Latvijai Tērvetes brīvdabas estrādē  

 SDK “Vārpa” 5. jubilejas koncerts 

 Ziemassvētku egles iedegšana Tērvetes vēsturiskajā centrā 

 Tērvetes novada lauksaimnieku un  uzņēmēju gada balle  

 Ziemassvētku pasākums Tērvetes novada pirmsskolas vecuma bērniem, kas 

neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes  

 Labrenča Ziemassvētku tirdziņš Tērvetes brīvdabas  estrādē 

 Ziemassvētku koncerts ar profesionāļu piedalīšanos  

 Izklaides sarīkojumi, izrādes bērniem 

 Filmu kino seansi 

 Amatieru un profesionāļu darbu  izstādes 

   

  

     

 

    

                  

Novada izglītības iestāžu interešu 

pulciņu pasākuma  

“Nākam kopā dižoties!”  

ietvaros tiek rīkota skolēnu darbu  

izstāde 

JDK un VPDK “AVOTS” 50. jubilejas 

koncerts  Tērvetes estrādē 

Grozu pīšanas darbnīca –viena no radošajām 

darbnīcām Miķeļdienas Labrenča tirgū 

Lieldienas pie Klosterkalna Tērvetē Ziemassvētku Labrenča tirgū tiek 

rakstītas vēstules Ziemassvētku vecītim. 
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Tērvetes novada kultūras nama amatierkolektīvi:  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “AVOTS” 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs  “Avots”  ( vad. Ligita Urbele)  koncertē  

tradicionālajos  Tērvetes novada  pasākumos, kā arī viesojas pie draugu kolektīviem ārpus 

novada robežām ( Penkulē, Lieģos, Rīgā).  Kolektīvs labprāt pavada laiku kopā arī ārpus 

mēģinājumiem, viens no veidiem- ekskursijā. Ik gadu pašu sarūpētas dāvanas ceļo pie 

pensionāriem un krīzes situācijā nonākušajiem cilvēkiem no Augstkalnes, Bukaišiem un 

Tērvetes. 

 

Pēc Latvijas Republikas goda konsulāta Slovākijā uzaicinājuma kolektīvs   

koncertēja  Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos Slovākijā vairākās  pilsētiņās. 

Piedalījās Dobeles, Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē, ieguva I pakāpes 

diplomu E grupā.  

 

 

Jauniešu deju kolektīvs “AVOTS” 

 

Jauniešu deju kolektīvs “Avots” (vad. 

Monta Bērziņa)  piedalās Tērvetes novada 

nozīmīgākajos pasākumos, kā arī koncertējis 

ārpus novada robežām ( Rīgā, Vilcē). 

Kolektīva saliedēšanu veicina kopīga 

ekskursija vasarā.  

Kolektīvs piedalījās Dobeles, Auces un 

Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē B grupā, 

iegūstot  I pakāpes diploms.  

 

   JDK “Avots” Tērvetes novada svētku  

  Koncertā “Gadu simtos uzzied Tērvete” 

VPDK “Avots” 

kopā ar ilggadējo draugu  

VPDK “Čiekurs” 

Slovākijā 

Maijā  jauniešu un  vidējās paaudzes deju 

kolektīvi, kuri vēsturiski nes vienu vārdu “Avots”,  

ar deju koncertu Tērvetes estrādē atzīmēja kopīgo 

50 gadu jubileju. Kolektīvam dots nosaukums 

“Avots”, pateicoties avotam, kas čalo Tērvetes 

upes krastā pie rakstnieces Annas Brigaderes 

mājas “Sprīdīši”. Deju tradīcijas pirmsākumi 

Tērvetē meklējami jau no 1969.gada, kad pirmo 

reizi kopā sanāca tolaik tik varenie valšu griezēji. 
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Amatierteātris “TRĪNE” 

 

2019. gadā režisores Dzintras Zimaišas vadībā uzsākts darbs pie jauna iestudējuma.  

Gunāra Priedes luga “Zilā” tika iestudēta kā kamerizrāde, pirmizrāde notika 2020. gadā. 

2019. gadā Tērvetes novada svētku  programmā tika iekļauta amatierteātra brīvdabas 

izrāde, kuru novada iedzīvotāji un viesi varēja skatīt Augstkalnē, Mežmuižas pils terasē. 

Kolektīvu ar  izrādēm  labprāt gaida ciemos gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē. 

Notikušas regulāras izbraukuma izrādes ārpus novada  ( Krimūnās, Jēkabniekos, Aucē, 

Dobelē, XIV Latvijas amatierteātru festivālā Alūksnē, Amatierteātru festivālā “Bīne” 

Vircavā). Piedaloties Zemgales reģiona amatierteātru skatē  “Gada izrāde 2018”,  iegūts II 

pakāpes diploms. 

 

Jauktais koris “TĒRVETE” 

   

 Koris (vad. Dace Reinika)  piedalās   Tērvetes novada nozīmīgākajos pasākumos 

(Novada svētki, vasaras saulgrieži), kā arī turpina tradīciju Lieldienu laikā koncertēt SAC 

“Tērvete”, rīko koru sadraudzības koncertus Tērvetes novada k/n. Koris koncertējis arī 

Rīgā, Ozolniekos, Jelgavā, Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājā.  Repertuārā ir 

daudzveidīga rakstura dziesmas, nemainīga vērtība - kora dalībnieka mūziķa Artūra 

Reinika  dziesmas.  

Kolektīvs jau ceturto gadu iesaistījās  LR2 rīkotajā projektā “Gadsimta garākā Līgo 

dziesma”, radio ētera tiešraidē iedziedot Līgo dziesmu.  

2019.gadā Dobeles, Auces un Tērvetes novada koru skatē kolektīvs A grupā saņēma 

I pakāpes diplomu ( 42,5 p.).  

 

Koris “Gadsimta garāko Līgo dziesmu”  

izdzied Annas Brigaderes memoriālā 

muzeja “Sprīdīši” 

teritorijā  

 

 

 Amatierteātrim “Trīne” jubilejas vakarā tika 

uzdāvināts iedzīvotāju kopīgi darināts 

musturdeķis. 

Novada iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties šajā 

aktivitātē, kā rezultātā 25 autoru adītie un 

tamborētie kvadrātiņi prasmīgas 

rokdarbnieces rokās pārtapa par vienu 

veselumu. 

Šis jauniegūtais rekvizīts tika izmantots 

nākamajā iestudējumā. 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

37  

Folkloras kopa “CEĻTEKA” 

 

Nodarbībās Andas Ābeles vadībā  tiek apgūtas gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas, 

tradīcijas. Notiek kokles spēles apmācības. Tas notiek gan individuāli, gan folkloras kopas 

repertuāra apguves procesā kopā ar jau zinošākiem kopas dalībniekiem. Kolektīvā darbojas 

arī bērni, tādā veidā arī jaunā paaudze iepazīst latvisko kultūras mantojumu. 

“Ceļteka”  iesaistījusies latviešu gadskārtu pasākumos, pēc savas iniciatīvas 

organizējusi  vakarēšanas, Dieva un Māras daudzinājuma vakarus Tērvetes novadā,  

koncertējusi LVM dabas parkā Tērvetē . Par tradīciju ir kļuvusi  Ūsiņa godināšana pie 

Tērvetes pilskalna  un vasaras Saulgriežu vakars . Par šīm ieražām apmeklētāju interese 

gadu gaitā nav noplakusi. “Ceļtekas” vārds ir kļuvis pazīstams arī ārpus novada robežām, 

viena no koncerta vietām Abgunstes muiža. Kopīgi muzicējot, turpinās ilggadēja sadarbība 

ar Rīgas kultūras un mākslas centra “Ritums” folkloras kopu “Laiva”. 2019. gada nogalē 

kolektīvs uzsāka gatavošanos 5 gadu jubilejai. 

 

Sporta deju pulciņš 

Pulciņa (vad. Sanda Biteriņa) pirmā sezona no vecāku puses tika atzinīgi novērtēta, 

tāpēc tas turpināja darbu arī jaunajā sezonā. Lai pilnvērtīgāk bērni darbotos, sporta deju 

nodarbības notiek trīs grupās - 3-4 g., 4-7 g., 8 -13 gadi. Tiek apgūtas populārākās balles 

deju figūras, attīstīta stāja, kustību plastiskums. Nodarbībās tiek veltīts laiks sporta deju 

elementu pielāgošanai publiskajām ballēm. Vairāki dalībnieki, kuri apmeklē nodarbības 

Tērvetes novada kultūras namā, jau startējuši dažādās sacensībās.  

 

Vingrošanas pulciņš 

2018./2019. gada sezonā pulciņš (vad. Austra Podniece) nedarbojās, bet, uzklausot 

iedzīvotāju vēlmi kustēties fiziski speciālista pavadībā, pulciņš savu darbību atsāka jaunajā 

2019./2020.gada sezonā. Programmā iekļauti elpošanas, ķermeņa stiprināšanas, 

koordinācijas un lokanības vingrinājumi. Tiek izmantoti palīglīdzekļi - hanteles, bumbas, 

vingrošanas gumijas un  vingrošanas nūjas. 

 

 

Augstkalnes pagasts 

Pagastā nav sava kultūras nama, pasākumiem tiek izmantota Augstkalnes 

vidusskolas  zāle. Pagasta kultūras pasākumu organizators nestrādā pilnas slodzes darba 

laiku. Ir izveidojusies laba sadarbība ar vidusskolas kolektīvu pasākumu organizēšanā. 

Augstkalnes vidusskola atrodas Mežmuižas pils ēkā. Tieši pateicoties tās senatnīgajam 

izskatam un skaistajai ainavai, kas paveras no skolas, tur jau vairākus gadus Tērvetes 

novada svētku ietvaros piektdienas vakarā notiek svētku atklāšanas koncerts. 2019. gadā 

Folkloras kopa “Ceļteka” 

vasaras saulgriežos 

 Tērvetes pilskalnā 
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svētki tika  ieskandināti  jau ceturtdien ar Tērvetes novada k/n AT “Trīne” brīvdabas 

izrādi. 

 

Kultūras pasākumi Augstkalnes pagastā  2019. gadā: 

 

 Komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis 

 Lieldienu pasākums  

 Augstkalnes pagasta Sporta svētki 

 Lāčplēša dienas lāpu gājiens 

 Ziemassvētku egles iedegšana Augstkalnē 

 Kinoseansi, teātra izrādes, izklaides pasākumi 

 

Augstkalnes pagasta amatierkolektīvi: 

 

Augstkalnes pagasta amatierteātris “ŠARĀDE” 

 

Kolektīvā darbojas augstkalnieki, viņus vieno prieks spēlēt teātri. Kolektīvs Ingrīdas 

Samohvalovas vadībā darbojas jau piekto gadu. Izrādes tiek spēlētas arī kaimiņu pagastos. 

 

 

Bukaišu pagasts 

Bukaišu pagastā par kultūras dzīves norisēm rūpējas kultūras pasākumu organizators, 

kurš strādā uz nepilnu slodzi. Kultūras aktivitātes notiek Bukaišu Tautas namā un tā 

pieguļošajā teritorijā. Lai palielinātu potenciālo apmeklētāju skaitu, Facebook vietnē 

izveidota  lapa “Bukaiši”.  

 

Kultūras pasākumi Bukaišu pagastā 2019.gadā: 

 

 Kustību un deju nodarbību pavasara cikls 

 Valentīndienas balle 

 Dzejas pēcpusdiena “Viss par mīlestību” 

 Baltā galdauta svētki. Ieskats Bukaišu biedrību vēsturē. Grāmatas “Latviešu 

biedrības Latvijā. Vēsture vai nākotne?” prezentācija  

 Vieslekcija “Sievietes spēks” ar programmas autori  

 Saulstāvju svinības ar folkloras kopu “Varabungas”, SDK “Vārpa”. Meldru 

vainadziņu pīšanas meistarklase, nakts balle 

 Bukaišu pagasta un sporta svētki  – sporta aktivitātes ģimenēm,  Bukaišu vēstures 

piemiņas istabas ekspozīcijas prezentēšana, sporta aktivitātes, stafetes bērniem, 

Augstkalnes amatierteātra “Šarāde” 

iestudējums- Baibas Juhņēvičas luga  

“Pilsētnieki”. 

Viesizrāde Bukaišu tautas namā 
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dambretes un šautriņu turnīri, zupas vārīšana un pasākuma apmeklētāju cienāšana, 

muzikāli izklaidējoša vakara programma un balle. Pasākuma filmēšana ar dronu un 

fotogrāfiju projekciju translēšana Tautas namā 

 Veltījums Latvijas Republikas 101. gadadienai ar prezentāciju “Roberta Sēļa stāsts 

Leišmalei”. Pasākuma gaitā tika prezentēts R. Sēļa piemiņas istabas izbūves 

projekts 

 Bukaišu pagasta egles iedegšana un multiplikācijas filma bērniem  

 Jaungada Masku balle 

 Radošo darbu izstādes, kinoseansi, viesizrādes. 

 

Bukaišu pagasta amatiermākslas kolektīvi:  

Senioru deju kolektīvs “VĀRPA” 

 

Senioru deju kolektīvs (vadītāja Liāna Kozlovska) ar savu dalību atbalsta  Bukaišu  

pagasta un novada kultūras aktivitātes. Kolektīvs koncertējis arī ārpus pagasta robežām 

(Penkulē, Vilcē, Aizputē). Tiek rīkoti kopīgi pasākumi ar draugu kolektīvu no Žagares, 

kapellu  “Vysneles”.  

Pirmajos pastāvēšanas gados sadraudzības koncerti tika rīkoti Bukaišu Tautas namā 

un kādreizējā Bukaišu pamatskolā. Deju draugu pulks audzis, tāpēc tradicionālais senioru 

kolektīvu  sadancis notika Tērvetes novada kultūras namā. 

Kolektīvs viesojās Vācijā, lai pārstāvētu Latviju 39. starptautiskajā folkloras festivālā 

Sūssenas pilsētā .  

SDK “Vārpa”  piedalījās Dobeles , Auces un Tērvetes novadu Deju kolektīvu skatē, 

F grupā iegūstot  I pakāpes diplomu. 

 

Vides pulciņš  

Ilggadējās vadītājas  Skaidrītes Urbānes vadībā pulciņā darbojas  10 pastāvīgi 

dalībnieki. Dažādās pulciņa rīkotajās aktivitātēs iesaistās arī citi pagasta iedzīvotāji.  

 

SDK “Vārpa”  

5 gadu jubilejas koncertā 

Tērvetes novada kultūras 

namā 

 

Bijušajā Bukaišu pamatskolā izveidota 

ekspozīcija  “Bukaišu pagasta daba un 

vēsture”. 
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Tiek rīkotas tematiskas izstādes. Vides pulciņa dalībnieki vāc zīles, kastaņus un stāda 

jaunus kociņus. Nozīmīgs viņu veikums ir pagastā augošo dižkoku apzināšana, Bukaišu 

parkā esošo, pat eksotisko augu atklāšana. Pateicoties Vides pulciņam un daiļdārzniecei  

Antrai Lācei, vecais Bukaišu parks pilnveidojas un top jauni stādījumi. 

Skaidrītes Urbānes  mudināti,   pulciņa dalībnieki un arī citi interesenti iepazīst 

Bukaišu pagasta vēsturi, vāc materiālus par savu dzimtu vēsturi un veido dzimtas kokus.  

 

 

Bibliotēkas 

Novadā darbojas 4 bibliotēkas, kas nodrošina visa veida bibliotekāros pakalpojumus  

un informācijas pieejamību gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Bibliotēkās ir  

nodrošināta visu vecumu iedzīvotāju personīgā un sociālā attīstība, interešu izglītība un 

izklaide. Bibliotēkās tiek sekmēta domu apmaiņa starp cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, 

zināšanām un vajadzībām. 

 2019.gadā bibliotēkas popularizēja abonētās datu bāzes: www.letonika.lv 

www.news.lv , kā arī  e-grāmatu portālu www.3td.lv lasītava. 

Atklāti novadnieku daudzveidīgie talanti, veidojot tematiskās un autorizstādes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukaišu bibliotēkā Vides pulciņa 

dalībnieces vēlas noskaidrot, kas par 

putnu redzams laikraksta “Zemgale” 

TV programmā 

 

 

Emocionāli piesātināts bija 

bibliotēku kopīgi organizētais 

pasākums dzejas dienās – Sarmas 

Upeslejas, Anitas Stikānes un Māra 

Reinberga autorvakars. 

 

http://www.news.lv/
http://www.3td.lv/
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Bibliotēku darba galvenie rādītāji  

1. 

Bibliotēka Lietotāju skaits Apmeklējums Izsniegums 

Augstkalne 319 6114 4266 

Bite 190 2220 5084 

Bukaiši 230 4148 6302 

Tērvete 306 8377 7156 

Kopā 1045 20859 22808 

 

2. 

Bibliotēka Krājums 
Jaunieguvumi 

(grāmatas) 
Izslēgti dokumenti 

Augstkalne 6807 130 593 

Bite 7240 152 272 

Bukaiši 6465 131 725 

Tērvete 5960 126 731 

Kopā   26472       539 2321 

 

3. 

Bibliotēka 

Grāmatu 

krājuma 

apgrozība 

Periodisko 

izdevumu 

apgrozība 

Finanses krājuma 

komplektēšanai 

(grāmatas,seriālizdevumi) 

EUR 

Augstkalne 0,7 2.1 1950 

Bite 0,7 0,8 2061 

Bukaiši 0,34 3.84 1985 

Tērvete 1,41 1.51 1944 

Kopā 7940 

                                          

Bibliotēkas popularizējošie pasākumi 

 

Augstkalnes bibliotēkā regulāri notiek 

tikšanās lasītāju klubiņā „Skats no malas”, kur 

pārsvarā sapulcējas seniori, daloties iespaidos par 

izlasīto un gremdējoties atmiņās. Regulāri tiek 

apskatītas grāmatu izstādes.   

 

 

Pēcpusdienās bibliotēkā pulcējas bērni, spēlējot  

attīstošās spēles.  2019. gada beigās lasītājiem kļuva 

pieejamas audiogrāmatas Tās izmanto lasītāji, kuriem ir 

redzes problēmas. 
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Bites bibliotēkā darbojas interešu klubs 

“Kamenītes” ,  kas vienreiz mēnesī pulcējas uz 

pasākumu bibliotēkā  vai arī apmeklē  

pasākumus pie saviem sadarbības partneriem. 

2019. gads Bites bibliotēkā  uzsākās ar 

Veselības ministrijas rīkoto sociālo kampaņu 

“Kustinācija” – interešu kluba dalībnieki tika  

pamatīgi izlocīti, izkustināti, tādējādi apgūstot 

arī prasmes, ko pielietot katram savās mājās.  

 Tika organizētas tematiskās 

pēcpusdienas:  „Baltā galdauta svētki”, gadskārtu tradīcijas, novada dzejas dienas. Tika 

organizētas tikšanās  ar Tērvetes novada pašvaldības policijas   darbiniekiem- J.Kozuliņu 

un Ē. Zandersonu, ar Tērvetes novada domes priekšsēdētāju D.Reiniku un Tērvetes pagasta 

pārvaldes vadītāju D.Vāceri u.c. 

2019.gadā bibliotēkā praksē pusgadu bija 2 audzēkņi no Dobeles Amatniecības un 

vispārējās vidusskolas. Prakses programma ”Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”.  

Audzēkņi  mācījās paši, kā arī  palīdzēja 

bibliotēkas lietotājiem  dažādos jautājumos 

saistībā ar datoriem. Lietotāji tika informēti  par 

3td e-grāmatu izmantošanu. 

 Pavisam bibliotēkā tika organizētas 28 

grāmatu izstādes. 2019. gadā notika  pieredzes 

apmaiņas brauciens  uz Kuldīgu, Kabili, 

Kandavu. Neaizmirstam arī savu novadu: 

apciemojām Vecstēguļu muižu, kur dzīvo un 

saimnieko Zalcmaņu ģimene. Zaļenieku 

pagastā apmeklējām Abgunstes muižu, kur 

uzbūvēts Baltijā lielākais  keramikas ceplis. Piedalījāmies pasākumā “Radio mazā lasītava” 

muzejā “Sprīdīši”, kur tikāmies ar žurnālisti I.Strautmani, aktieri G.Āboliņu, grāmatas 

“Nameja gredzena kods” līdzautori I.Zveju.  Neizpalika arī pasākumi ar skolēniem un 

bērnudārza audzēkņiem. 2019.gadā  Bites bibliotēka atzīmēja bibliotēkas 70 gadu jubileju 

un interešu kluba “Kamenītes” 18 gadu jubileju. Mūs priecēja mākslinieces ‘Māsas  

Legzdiņas”. Bites bibliotēkas vadītāja 2019. gadā 

saņēma  Tērvetes novada domes Atzinības rakstu 

nominācijā “Mūža ieguldījums.” 

 

Bukaišu bibliotēkā apmeklētājiem tiek 

piedāvātas grāmatu izstādes, bibliotēkas pakalpojumu 

lietotāju hobiji – stāstījumi par ceļojumiem. 

Sadarbībā ar Bukaišu tautas namu katru gadu tiek 

organizēti 3-4 tematiskie pasākumi.  

          Lielākās izstādes veltītas dažādiem nozīmīgiem  

notikumiem. Dažas no tām: 

 R.Sēļa darbu izstāde;   

 Organizētas foto izstādes „Atpazīsti krāšņo 

rudeni Bukaišos”, „SDK „Vārpa” svin 5 

gadus”, „Bukaiši un bukaišnieki”, „Rudens  

burciņā” u.c. 
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 Lielākie tematiskie pasākumi tiek organizēti kopā ar 

Bukaišu Tautas namu.  Interesantākie un lielākie bija:   

 “Viss par mīlestību” – muzikāls dzejas pasākums 

(I.Spillere, I. Jonkus, A.Celma un S. Kārkliņš). 

 Grāmatas „Latviešu biedrības nami: vēsture vai 

nākotne ”( I. Būmanes grāmatas prezentācija un Baltā 

galdauta svētki).  

 „Iedegsim svecīti  mūsu Latvijai” – svecīšu iedegšana 

pie karoga Melnā stārķa  parkā.  

 

Daudzi tematiski pasākumi bibliotēkā notiek Bukaišu 

vides pulciņa dalībniekiem S. Urbānes vadībā, piem.: 

 pulciņa dalībnieki apguva darbošanos ar datoru 

www.raduraksti.lv;    

 notika radošā darbnīca „Palīdzēsim radīt krāšņu segu amatierteātrim  “Trīne””  - 

adīja un tamborēja krāšņus 20x20 cm lielus darbiņus, no kuriem, saliekot kopā, 

izveidoja krāšņu segu izrādei.  

 

Tērvetes bibliotēkai laba sadarbība turpinās ar Annas Brigaderes pamatskolu un 

Augstkalnes vidusskolu, kā arī ar PII “Sprīdītis”. Bibliotēkā 2019. gadā bija skatāmas            

Annas Brigaderes pamatskolas skolēnu rokdarbu izstādes,  

pirmsskolas izglītības grupas  „Sprīdītis” bērni paši rakstīja 

dzejoļus un veidoja dzejoļu grāmatiņas. Trešo gadu pēc kārtas 

piedalījāmies konkursā „Skaļā lasīšana”. 2019. gadā  

sacensībās piedalījās 8 skolēni, kas ir vairāk nekā iepriekšējos 

divos gados. Bibliotēkā ar bērniem  pirms pirmās adventes 

kopīgi tika veidoti  adventes vainagi, bet īsi pirms Jaungada 

tika sarīkots  jauks pasākums ar spēlēm, dejām, mīklu 

minēšanu, un noslēgumā neizpalika   Ziemassvētku vecīša 

dāvanas.  Tērvetes 

bibliotēkas interešu 

klubiņš „Kopā” 2019. gadā turpina darboties un 

iesaistīties dažādos pasākumos, doties pieredzes 

apmaiņas braucienos. Bibliotēkai tika nosvinēta 

110 dzimšanas diena, un bibliotēkas interešu 

klubiņam “Kopā” nosvinēta 15. dzimšanas diena. 

Sagaidot Cūkas gadu,  tika izlikta novada 

iedzīvotājas cūciņu  kolekcijas izstāde, 

Annas Brigaderes pamatskolas skolēnu rokdarbu 

izstāde, Kroņauces floristikas pulciņa rokdarbu 

izstāde u.c. 

 

 

9.4. Sports 

 

Tērvetes novadā par sporta attīstību ir atbildīga Tērvetes novada Sporta nodaļa, kas 

darbojās saskaņā ar Tērvetes novada Sporta nodaļas nolikumu, kas tika apstiprināts 

2016.gada 26.maijā. Tērvetes novada Sporta nodaļas mērķis ir veidot veselīgu un aktīvu 

sabiedrību, kas ietver sporta attīstības veicināšanu un pieejamību novada iedzīvotājiem. 

Sporta nodaļā ir viens vadītājs, darbojās divi sertificēti un licencēti  handbola treneri, 
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licencēta vingrošanas speciāliste. Handbola treneri 2019.gadā strādāja ar Tērvetes novada 

bērniem un jauniešiem, bet vingrošanas speciāliste nodarbojās ar pieaugušo iesaisti aktīvās 

vingrošanas nodarbībās Kroņauces ciemā. Pieaugušo  vingrošanas pulciņu, kā arī sporta 

spēļu pulciņa darbība notiek arī Augstkalnes pagastā un Tērvetes pagastā. Visi Tērvetes 

novada  sporta  pulciņu vadītāji ir licencēti.  

Tērvetes novadā var izdalīt četrus sporta novirzienus: 

 augstu sasniegumu sports ir sports nacionālo un starptautisko sacensību līmenī, 

ieskaitot treniņu procesu, lai tām sagatavotos; 

 sports visiem (arī tautas, masu sports, ) ir dažādas fiziskās aktivitātes garīgās 

labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas 

nodrošināšanai, kā arī atpūtai ar mērķi iesaistīt sportā visu sociālo grupu cilvēkus, 

dažādu vecuma grupu Tērvetes novada iedzīvotājus, nodrošināt tiem iespējami 

labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām; 

 veselības sports ir fiziskās aktivitātes ar mērķi uzlabot un nostiprināt garīgo 

labsajūtu un fizisko veselību; 

 no sporta politikas virzieniem par prioritāru ir atzīta bērnu un jauniešu sporta 

attīstība ne tikai valstī, bet arī mūsu novadā. 

 

Augstu sasniegumu sports Tērvetes novadā.  

 

Sporta spēles 
Šogad pirmo reizi Latvijas handbola vēsturē Latvijas vīriešu handbola izlase pirmo 

reizi piedalījās Eiropas handbola čempionāta finālturnīrā. Latvijas izlases rindās bija divi 

Tērvetes novada spēlētāji -  Ingars Dude, Latvijas  komandas izlases kapteinis, kā arī 

Antons Šuleiko, jaunākais vīriešu izlases komandas dalībnieks. Latvijas vīriešu handbola 

izlase 2019.gadā tika nosaukta par labāko sporta spēļu komandu. 

Mūsu novads lepojas ar Kārli Podnieku, kurš ir 2019.gada Eiropas čempions 

riteņbasketbolā,  Vācijas čempionāta un Vācijas kausa izcīņas uzvarētājs. Spēlējis Top 

līgās, Eiropas riteņbasketbola zvaigzne, Latvijas izlases dalībnieks riteņbasketbolā.  

 

   

 
Latvijas handbola  virslīgas komandas 2019. gadā  tika plaši pārstāvētas ar 

Tērvetes novada spēlētājiem un spēlētājām: 

 Asnate Egle 2019.gadā  pārstāvēja Latvijas sieviešu handbola virslīgas klubu 

,,Dobele /Reir ”; 

 Sintija Veide pārstāvēja  2019. gadā sieviešu komandu LSPA  Latvijas sieviešu 

virslīgas čempionātā; 

Ingars Dude  handbolā 

spēles brīdī Francijā 
 

Antons Šuleiko ( att. otrais no 

labās puses) kopā ar komandu 

“Tērvete” 

 

Kārlis Podnieks 
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 vārtsargs Ivo Čižauskis savu meistarību pilnveido  Latvijas handbola virslīgas 

klubā  ,, ASK/ Robežsardze”; 

 Kristers Ozols handbola sezonu aizvada arī komandā,,ASK /Robežsardze” ; 

 Antons Šuleiko  2019. gadā pārstāv virslīgas čempionklubu komandu 

,,Dobele/Tenax“, bet Elvis Vilsons komandu  “ASK/Robežsardze”; 

 Kristiāns Pavļenko 2019.gadā spēlēja Latvijas handbola  čempiona vienības 

komandā ,,Dobele/Tenax”; 

 Kristers Suharevs 2019.gadā tika iekļauts Latvijas jaunatnes handbola izlasē U-15 

un piedalījās starptautiskajās handbola sacensībās  Baltkrievijā. 

 

Komandas, kuras pārstāv Tērvetes novadu Latvijas  čempionātā 2019.gadā  

 Komanda ,, Dobele/ Tērvete” startē 1.līgas Latvijas handbola čempionātā. 

 Komanda ,, Tērvete” piedalās Latvijas 2.līgas florbola čempionātā. 

 

 

Individuālie sporta veidi Tērvetes novadā 2019.gadā 

 Jānis Īzaks 2019.gadā brīvajā cīņā veterānu konkurencē  ir ieguvis Baltijas 

čempiona titulu un ir kļuvis par  Latvijas čempionu savā vecuma grupā vīriešiem 

 Juris Redisons - aktīvs ,, Stirnu buku” godalgotu vietu ieguvējs Latvijas mēroga 

sacensībās, florbola  komandas ,,Tērvete” spēlētājs 

Orientēšanās sports un taku orientēšanās 

 Kristaps Mierlauks, Normunds Narvaišs  piedalījās Pasaules un Eiropas  kausu 

sacensībās Slovēnijā, Pasaules čempionātā Portugālē un citās valstīs. Latvijas 

čempionātā  Normunds Narvaišs ieguva  divas 1. vietas, bet Kristaps Mierlauks  trīs 

bronzas medaļas  taku orientēšanās sacensībās dažādās distancēs. 

 Latvijas čempionātā taku stafetē desmit komandu konkurencē Kristapam 

Mierlaukam un Normundam Narvaišam zelta medaļa. 

 

Pieaugušo komandu sporta veidi, Tērvetes novada sportisti, kas sekmīgi 

startējuši starptautiskajās, Latvijas un starpnovadu sporta sacensībās. 

 

 

2019.gada 20.septembrī Jelgavā, Lielupes labajā 

krastā pretī Jelgavas pilij  jau 16.reizi notika VUGD 

Zemgales reģiona brigādes, Latvijas ugunsdzēsības 

sporta federācijas un Jelgavas pilsētas pašvaldības 

rīkotās sacensības “Brašais ugunsdzēsējs”, kurās tika 

noskaidrotas veiklākās komandas ugunsdzēsības sporta 

disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa. 

 

Tērvetes novada sieviešu ugunsdzēsēju 

komanda 2019.gadā Latvijas čempionātā ieguva 

3.vietu, bet Jelgavas ugunsdzēsēju sacensībās ieguva 1. 

vietu. Attēlā Tērvetes novada sieviešu ugunsdzēsēju  

komanda Tērvetes sporta svētkos 2019.g. 
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Tērvetes novada vīriešu basketbola komanda ieguva 

otro vietu Dobeles novada vīriešu  basketbola čempionātā 

2019.gadā. 

 

 

 

Tērvetes komanda ,, Sigus-B “ 2019. gadā  kļuva par 

Dobeles novada čempioniem volejbolā vīriešu komandu 

konkurencē 

 

 

 

Bērnu un jauniešu sports Tērvetes novadā 

 

 

 

Tērvetes jauniešu handbola komanda “Tērvete” 

Latvijas jaunatnes handbola čempionātā 2019.gadā  jau 

septīto reizi ieguva Latvijas jaunatnes čempiona  

nosaukumu U-19 vecuma grupā.            
 
 
                 

 
 

Tērvetes zēnu komandas U-13 un U-14 Latvijas handbola 

čempionātā ieguva bronzas medaļas. 

 

 

 

 

 

 Attēlos Tērvetes novada zēnu, 

jauniešu handbola  komandas 

starptautiskajā handbola turnīrā 

Zviedrijā 2019.gadā un Lietuvas 

handbola  turnīrā Paņevežos, 

kur tika iegūta pirmā vieta  

turnīrā. 

 

 

 

Tērvetes novada meiteņu komanda Latvijas mini handbola 

turnīrā  Salaspilī ieguva otro vietu.Trenere Ieva Lapsa 
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Tērvetes novada sporta aktivitātes 2019. gadā 

 

Tērvetes novadā 2019.gadā notika dažādi sporta pasākumi un sabiedriskās 

aktivitātes: 

 skrējiens ,, Apkārt Augstkalnes ezeram” 

2019. gada 21. septembrī; 

 nūjošanas pārgājiens uz Lietuvas pilsētu Žagari, 

uz Nariškina muižu 2019. gada septembrī;  

 starpnovadu vieglatlētikas krosa sacensības 

skolēniem Augstkalnes pagastā pie skolas 

2019.gada 1.oktobrī; 

 Tērvetes novada sporta hallē 2019. gadā notika 

Latvijas jaunatnes  handbola čempionāta  
sacensības divās vecuma grupās un Latvijas 

2.līgas florbola čempionāta  spēles vīriešu florbola  komandai ,, Tērvete”’; 

 Tērvetes novada novusa turnīrs; 

 Augstkalnes amatieru basketbola turnīrs; 

 Leišmales telpu futbola turnīra sacensības; 

 Tērvetes novada sporta hallē notika trīs  Leišmales volejbola turnīri: sieviešu, 

vīriešu un amatieru volejbola komandām.Turnīros pulcējās sportisti no četriem 

novadiem. 

 Augstkalnes sporta svētki; 

 Tērvetes novada sporta svētki; 

 divi ,, Kustinācijas” sporta pasākumi Augstkalnes pagastā; 

 2019.gada augustā Tērvetes novada stadionā notika sporta kluba “Goldbarbell” 

rīkotais sporta pasākums bērniem, pieaugušajiem; 

 Latvijas klubu čempionāts badmintonā 2019. gada 6. un 7. aprīlī notika Tērvetes novada 

hallē, tajā piedalījās arī Tērvetes novada komanda; 

 sporta un kultūras pasākums “Tērvetei - 800”; 

 Tērvetes novada fotoorientēšanās sacensības un velo fotoorientēšanās sacensības; 

 sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu  Tērvetes novadā 2019.gadā notika   

starptautisks pasākums ,, Soļo kopā, soļo sev un savai veselībai”. Pasākums notika 

Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Dobeles novadu un Tērvetes novadu; 

 sadarbībā ar Veselības ministriju un Prakse.lv Tērvetes novadā 2019.gadā  tika 

realizētas bezmaksas vingrošanas nodarbības Tērvetes novada iedzīvotājiem, jaunāko 

klašu skolēniem. Projekts ilga divus mēnešus; 

 2019. gada 24. augustā sportiskās aktivitātēs iesaistījās dažādu vecuma grupu Tērvetes 

novada iedzīvotāji. Šajā dienā Tērvetes novadā  nūjoja, skrēja un  brauca ar 

velosipēdiem. Pa astoņiem dažādiem ceļiem notika sportiskās aktivitātes, simbolizējot 

Tērvetes novada astoņus gadsimtus. 

          
 ,, Tērvetei -800” 

Kustinācijas sporta pasākums 
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9.5. Tūrisms un uzņēmējdarbība 

 

Darbs tūrisma jomā 2019. gadā tika veikts atbilstoši Tērvetes novada Tūrisma 

attīstības stratēģijas 2017. – 2020. gadam plānotajam. Tērvetes tūrisma informācijas centrs 

2019. gadā apkalpoja 7290 interesentus gan klātienē, gan atbildot uz telefona zvaniem. 

Informācijas centrs veica regulāru sadarbību ar tūrisma reģionālajām organizācijām - 

Zemgales Plānošanas reģionu, Zemgales tūrisma asociāciju un Dobeles, Auces, Jelgavas, 

Bauskas TIC,  veidojot kopējas tūrisma mārketinga aktivitātes – dalību starptautiskajās 

tūrisma izstādēs Latvijā un Lietuvā, organizējot žurnālistu vizītes, tūrisma uzņēmēju 

pieredzes apmaiņas braucienus. Tērvetes TIC pastāvīgi aktualizēja Tērvetes novada mājas 

lapu, ievietojot tūrisma jaunumus un pasākumus, kā arī aktīvi izmantoja plašsaziņas 

līdzekļus  tūrisma piedāvājuma popularizēšanai. 

Lielākais tūrisma objekts novadā ir LVM dabas parks Tērvetē. Tā attīstība ir 

noritējusi plānveidīgi un ar būtisku tūristu skaita pieaugumu. Pozitīvus rezultātus devusi 

sadarbība ar pašvaldību, metodiski un pārdomāti ticis strādāts pie dabas parka un Tērvetes 

novada kopējā tēla reklāmas uzlabošanas. 2019. gadā atjaunots tūrisma buklets “Ceļojums 

pa Tērvetes novadu” latviešu, krievu un lietuviešu valodā,  Tērvetes novads tika pārstāvēts 

tūrisma gadatirgū “Balttour 2019”.  

Tūristu, kas apmeklē Tērvetes novadu, skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu ir ļoti 

liels, sasniedzot aptuveni 160 000. 2019. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 27 

tūrisma objekti, t.sk. muzeji: Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”, XII gs. Tērvetes koka 

pils, grāmatnieku muzejs “Ķipi”,  Tērvetes skolas novadpētniecības krātuve, piemiņas 

istaba H. Cukuram;  arhitektūras pieminekļi: Tērvetes sanatorija, Tērvetes-Kalnamuižas ev. 

lut. baznīca, grāfu Pālenu kapliča, Mežmuižas pils un Mežmuižas ev.lut.baznīca; apskates 

saimniecības un uzņēmumi: Vīnogu dārzs, Tērvetes maizes ceptuve, Tērvetes vīna 

darītava, Tērvetes tauriņi, Tulpju dārzs “Viestardos”, Peoniju dārzs, Tērvetes alus darītava, 

AS “Agrofirma Tērvete” zirgaudzētava, lauku sēta “Ābelītes”, Augēnijas zirgu izjādes;  

dabas un aktīvā tūrisma objekti: LVM dabas parks Tērvetē, Tērvetes Gulbju ūdenskrātuve, 

Tērvetes pilskalns, Svētais kalns, Klosterkalns, Tērvetes Staburags, Veco priežu parks, 

Laimīgās zemes Gaisa takas, Tērvetes velo parks; piemiņas zīmes: mikrobiologam 

Kristapam Helmanim,  mecenātam Kristapam Morbergam, rakstniekam Robertam Sēlim, 

piemiņas akmens Rainim. 

Tērvetes novadā tūristiem tika piedāvātas 

vienpadsmit nakšņošanas vietas ar aptuveno 280 

kopējo gultas vietu skaitu, no tām: viena viesnīca, trīs 

viesu mājas, divi kempingi, glempings, divi 

apartamenti, rehabilitācijas centra “Tērvete” ēka. 

Vasaras sezonā vislielākais pieprasījums bija viesu 

mājās un kempingos. 2019. gada jaunums ir namiņš 

koku galotnēs “Glamping Tervete” Indrānu 

ūdenskrātuves krastā, priežu meža ielokā, kurš 

ieguvis ļoti lielu popularitāti.  

Viesnīca, restorāns “Zoltners” rekonstruētajā klēts ēkā ir gatavs vienlaicīgi 

nodrošināt līdz pat 70 viesu izmitināšanu, savukārt Pasākumu šķūnī organizēt kāzas, 

konferences, jubilejas, koncertus, kultūras pasākumus līdz pat 100 personām. 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedza 8 ēdināšanas iestādes: restorāns “Zoltners’, 

kafejnīcas “Sprīdīši’’, “Mēnestiņš”,  “Gaisma’’, ēdnīca “Saime”, trīs kafejnīcas izvietotas 

LVM dabas parkā - “Mammadaba”, “Lutauša galds”, “Bodīte”. 

2019. gadā īpašu atdzimšanu un paplašināšanos piedzīvoja LVM dabas parka 

Tērvetē tematiskā daļa – Rūķīšu mežs, kuru veido Rūķu ciems un pilsēta Čiekure. Tika 

Namiņš kokos “Glamping Tervete” 
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atjaunotas guļbaļķu mājiņas, savukārt pilsētā –  krāsainajām, tematiskajām ēkām 

pievienojās divi jauni kvartāli – Pinēju un Dziednieku. Darbs turpinās – šobrīd te var 

aplūkot jau 40 koka namiņus. 

2019. gada maijā LVM dabas parka Tērvetē jaunajā tematiskajā daļā “ Kurbada 

zeme”  tika atklāts Tērvetes velo parks -  iepretim parka autostāvvietai teju 3 km garumā 

pa mainīgo, dažādo meža vidi tika izbūvēta un labiekārtota velosipēdu piedzīvojuma taka. 

Velo trasē izvietoti desmit izglītojoši stendi, kas atspoguļo informāciju par meža dzīvi, tā 

kopšanu un attīstību. Taka brīvi pieejama gan Tērvetes iedzīvotājiem, gan viesiem.  

Tērvetes kultūrvēsturiskajā centrā realizēta ilgi lolotā iecere. Tērvetes pilskalnā, ko 

apsaimnieko novada pašvaldība, ir uzbūvētas koka kāpnes.  

Tūristu skaits ar katru gadu palielinās, lielāko Tērvetes novada atpazīstamību 

garantē tieši LVM dabas parks Tērvetē un tā darbība Latvijas tūrisma kontekstā. Pirms 

sešiem gadiem dabas parkā tika svinīgi sveikts gada 100 tūkstošais apmeklētājs, nu 

sasniegta nākamā virsotne – apmeklētāju skaits 2019.gadā sasniedza 159 tūkstošus. Pārējo 

tūrisma objektu apmeklējums ir salīdzinoši krietni mazāks, tomēr 2019. gadā palielinājies 

arī Tauriņu tropu mājas apmeklētāju skaits no 9600 līdz  19984, XII gs. Tērvetes koka pils 

apmeklētāju skaits palicis nemainīgs - ap 8000,  A. Brigaderes muzejā “Sprīdīši” - 1550. 

Tērvetes vīna darītavu apmeklējuši 1400, Tērvetes alus darītavu - 1623, pārējos objektos 

tūristu skaits nepārsniedz vienu tūkstoti apmeklētāju. Samērā daudz apmeklētāju ieradās no 

ārzemēm, 70% no tiem sastāda tuvējās kaimiņvalsts Lietuvas tūristi. Tērvetes novada 

apmeklētāji galvenokārt bija  ģimenes ar bērniem.  

Svarīga loma Tērvetes novadā  tiek ierādīta kultūras dzīvei, aktīvajā tūrisma sezonā 

kultūras pasākumi notiek Tērvetes estrādē un Tērvetes pilskalnā, tie tiek reklamēti un ir 

pieejami tūristiem. Lielākais pasākums ar plašu skanējumu, kas piesaista apmeklētājus ne 

tikai no Zemgales reģiona, ir  Zemgaļu svētki, ko organizē Normunds Jērums sadarbībā ar 

pašvaldību. 2019. gadā Normunds Jērums, vēsturnieks, XII gs. Tērvetes koka pils 

saimnieks, SIA “Lielķēniņš” valdes priekšsēdētājs, saņēma balvu “Gada uzņēmējs 

Zemgalē 2019”. 

Tūristu vidū iecienīti ir arī Tulpju svētki “Viestardos”, ko rīko Gundars un Kristīne 

Lāči. Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē tika organizēti 32 pasākumi, kuri tika plaši 

reklamēti, tie ir tūristu iecienīti un apmeklēti.  

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” aktīvi iesaistījās Tērvetes novadā 

ražotās produkcijas popularizēšanā. Pie ieejas dabas parkā izveidotā mājražotāju 

produkcijas tirdzniecības vieta sekmīgi darbojās aktīvajā tūrisma sezonā. 

 

 

9.6. Sociālā joma 

 

Sociālais dienests 

2019. gadā Tērvetes novada domes sociālajā dienestā  darbu  turpināja 9 darbinieki 

- sociālā dienesta vadītāja, 2 sociālie darbinieki, 1 sociālās palīdzības organizators,  

ģimenes atbalsta centra „Bērnu pasaule” interešu pulciņa  audzinātāja, bērnu pieskatīšanas 

istabas „Saule” interešu pulciņa  audzinātāja, Augstkalnes pagasta atbalsta centra 

administratore, Bukaišu pagasta atbalsta centra  administratore, šoferis -kurjers.  

Sociālā dienesta uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā.  

Sociālajam dienestam 2019. gadā  notikušas 28 sēdes, kurās  izskatīti  iesniegumi, 

kas saistīti ar iedzīvotāju vajadzībām pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem 

pakalpojumiem.  
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Galvenie iemesli,  kuru dēļ iedzīvotāji ir vērsušies sociālajā dienestā:  

 dokumentu kārtošana trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

iegūšanai; 

 dažāda veida pabalstu saņemšanai;   

 ēdināšanas atvieglojuma saņemšanai izglītības iestādē; 

 dokumentu kārtošana sociālā aprūpes pakalpojuma  saņemšanai;  

  dokumentu kārtošana valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņemšanai; 

 palīdzības saņemšana sadzīvisku  problēmu risināšanā sev vai ģimenes locekļiem 

saistībā ar ģimenes savstarpējo attiecību vai bērnu uzvedības problēmu risināšanu. 

 

Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar SIA 

„ZZ Dats” sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas datorprogrammas (SOPA) 

palīdzību. 2019.gadā SOPA sistēmā reģistrēti 416  iesniegumi saistībā ar  sociālo 

pakalpojumu un palīdzības saņemšanu, tai skaitā:  

 251 iesniegums pabalstiem; 

 25 iesniegumi saistībā ar  sociālajiem pakalpojumiem; 

 118 iesniegumi trūcīgas personas/ģimenes izziņas saņemšanai; 

 22 iesniegumi maznodrošinātas personas/ģimenes izziņas saņemšanai.   

Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir 50% no valstī 

noteiktās minimālās algas. 2019. gadā tas bija 215.00 eiro.   

Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, 

kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.  Saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu pašvaldība izdod 

saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un apmēriem, pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtību personām /ģimenēm, kuras ir tiesīgas saņemt šos 

pabalstus. Sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un  personu loku, kurām ir 

tiesības saņemt pabalstus, nosaka Tērvetes  novada domes 30.11.2017. izdotie saistošie 

noteikumi Nr.16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”.  

 Kopējā izmaksātā summa sociālās palīdzības  pabalstiem 2019. gadā bija  EUR  

20 466,00.  
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Pašvaldība var sniegt atbalstu ģimenēm arī tad, ja ģimene neatbilst trūcīgas 

ģimenes statusam. Personu loku, kurām ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu, nosaka 

Tērvetes  novada domes 30.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 15  “Par brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”. Kopējā iedzīvotājiem izmaksātā 

summa  2019. gadā brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem bija EUR 24 644,00. 

 
 

Gada garumā sociālā dienesta  kompetences ietvaros tiek veikta sarakste, sniegtas 

atskaites Labklājības ministrijai un atbildes dažādām institūcijām saistībā ar sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu jomu. 

No  2019. gada marta  stājās spēkā grozījumi  30.11.2017. saistošajos noteikumos 

Nr. 15  “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”, kas noteica 

lielāku atbalstu  jaundzimušajiem un aizbildņiem. Ja abi  jaundzimušā vecāki deklarēti  

pašvaldībā, pabalsta apmērs tika noteikts EUR 200,00,  ja pašvaldībā deklarēts viens 

vecāks un jaundzimušais - EUR 150,00, savukārt pabalsts aizbildnim tika noteikts EUR 

30.00 mēnesī.  

2019.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

sociālās aprūpes centros  apmaksāts  21 pieaugušai personai  par kopējo summu EUR  63 

219,00.  Institūcijas  sociālās aprūpes padomes sastāvā darbojas arī sociālā dienesta 

pārstāvis. Uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijā 

2019. gadā tika  apmaksāta 1 bērnam,  izlietoti EUR  11 300, 00,  mēneša maksa EUR 

850,00. 

Ģimenes atbalsta centru „Bērnu pasaule” vidēji dienā apmeklējuši 5-6 apmeklētāji. 

Bērnu pieskatīšanas istabu „Saule” vidēji dienā 6-7 apmeklētāji, vasaras periodā 12-15 

apmeklētāji. Centriņu  darba  virzība saistīta ar  sociālo prasmju un uzvedības normu 

pilnveidošanu un  apguvi,  kā arī  latvisko tradīciju  kopšana. 

Ņemot vērā, ka klienti bieži uzskata, ka viņa vai viņa ģimenes situāciju vai 

konkrēto problēmu, ar kuru vēršas sociālajā dienestā, ir iespējams uzlabot nevis pašu 

spēkiem, bet ar sociālā dienesta palīdzību, sociālais dienests plāno  strādāt pie jauna 

pakalpojuma veida  - ģimenes asistents-  ieviešanas.  
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Lai Sociālā dienesta speciālisti varētu strādāt kvalitatīvi un atbilstoši likumdošanā 

izvirzītajām prasībām, pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem  nodrošināja  

profesionālās pilnveides seminārus.  

 

 

Sociālās aprūpes centrs “TĒRVETE” 

 

Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” (turpmāk Centrs) ir Tērvetes novada pašvaldības 

iestāde, kura tika izveidota ar mērķi organizēt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu gan Tērvetes novada administratīvajā teritorijā, gan citos 

novados dzīvojošiem cilvēkiem. 

Par Centra dibināšanas laiku uzskatāms 1958. gads, kad Tērvetē pēc pārtraukuma 

atsāk savu darbību invalīdu (nespējnieku) nams. Kopš 1963. gada tas tiek pārdēvēts par 

Dobeles rajona pansionātu “Tērvete”. 1983. gadā sākas jauna pansionāta kompleksa 

celtniecība, un pēc septiņiem gadiem vecie ļaudis sāk apdzīvot jaunās telpas. No 1991. gada 

Centrā tika atvērta bērnu nodaļa. 1995. gada martā pansionāts tiek pārdēvēts par Sociālās 

aprūpes centru “Tērvete”. Ar 2018. gada 1. janvāri bērnu nodaļa tika likvidēta un Centrs 

turpina nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām- I 

un II grupas invalīdiem, pensijas vecumu sasniegušām personām un citām personām, kuras 

nespēj veikt pašaprūpi. 

Centrs līdz 2009. gada 30. septembrim bija Dobeles rajona pašvaldības, bet ar 2009. 

gada 1. oktobri ir Tērvetes novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestāde. 

Centrs darbojas saskaņā ar 2017. gada 30. novembra apstiprināto Tērvetes novada 

pašvaldības sociālās aprūpes centra “Tērvete” nolikumu, ievērojot Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumus par prasībām sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem un citus saistošos normatīvos aktus. 

 

      

Centram ir izstrādāta un  ar Tērvetes novada domes 2016. gada 22. septembra sēdes 

lēmumu apstiprināta „Sociālās aprūpes centra “Tērvete” attīstības programma 2017.- 2021. 

gadam”, kurā ir izvirzīti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai.  

Saskaņā ar to  2019. gadā tika veiktas sekojošas iegādes un remonti: 

 iegādāts inventārs un palīglīdzekļi- funkcionālās gultas 10 gb., apgaitas rati 2 gb., 

termo printeris ar presi apģērba marķēšanai, putekļu sūcēji 2gb., pretizgulējumu 

matrači 10 gb., veļas mašīna, riteņkrēsli 5 gb., televizori 5 gb., skapji 3gb., krēsli 30 

gb., tualetes krēsli, naktsskapīši,  plaukti, spoguļi, kā arī cits inventārs;  

 veikts remonts un aprīkoti sociālā darba speciālistu darba kabineti ar jaunām 

mēbelēm; 

 ierīkota videonovērošanas sistēma; 

 izstrādāts lodžiju stiprināšanas un piemaļu atjaunošanas projekts; 
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 veikta būvprojekta ekspertīze; 

 veikta  durvju blīvēšana ugunsdrošības nodrošināšanai; 

 veikts apjomīgs apkures katla remonts (t.sk. šneka izgatavošana, uzstādīšana); 

 veikti bruģēšanas darbi zem nojumēm; 

 veikts kosmētiskais remonts klientu istabiņās un koplietošanas telpās. 

Centra personāla kvalifikācijas paaugstināšana tiek plānota saskaņā ar MK 

noteikumiem   Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un saskaņā ar šo 

noteikumu 2.4. punktā minētajiem nosacījumiem. Izvērtējot apmācību nepieciešamību 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, tiek ņemts vērā Centra direktores, speciālistu un 

darbinieku viedoklis.  

2019. gada apmeklēto kursu un semināru rīkotāji- SIA “Trīs V”, SARIDA (Sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas direktoru asociācija), Profesionālās pilnveides un supervīzijas 

centrs “AISMA”, SIA “TZMO Latvija”, VSIA Slimnīca Ģintermuiža, psiholoģe Daina 

Reinfelde. 

 

 Kursu un semināru tēmas: 

1. Sociālā darba klienta personas datu aizsardzība.                           

2. Baltic Spring Conference- " Development of Sicial Services after Restoration of Latvias 

Independence".                                                                               

3. Komandas veidošana un efektīva attīstība institucionālajā aprūpē.  

4. Kā nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti. 

5.Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un 

ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija. 

6. Pacientu ar garīgiem traucējumiem inkontinences aprūpe. 

7. Mūsdienīgas ādas aprūpes nodrošināšana. 

8. Ikdienas aprūpe inkontinences gadījumos. 

9. Darba riska faktori garīgās veselības aprūpes jomā strādājošām māsām un māsu 

palīgiem. 

10. Garīgi un psihiski slimu pacientu aprūpes pamatprincipi. 

11.  Pacientu izglītošana psihiatrijā.  

12. Darba kolektīva psiholoģiskās likumsakarības darba vidē. 

Supervīzijas tēmas: 

“Darba kolektīvs un vadības komanda- psiholoģiskās likumsakarības darba vidē”. 

1. Priekšstats par labu, veiksmīgu un savā ikdienas darbībā rezultatīvu darba 

kolektīvu/komandu. Mācīsimies, kā objektīvi pavērtēt, tā arī paslavēt sevi! 

Kolektīva/komandas dinamika un krīzes situāciju klātbūtne šajā procesā. Kādu apstākļu 

rezultātā komandas darbs kolektīvā cieš neveiksmi?  

2. Veiksmīga darba kolektīva/vadības komandas darba raksturojums. Piecas galvenās 

rezultatīva kolektīva/komandas darba barjeras. Četri veidi, kā veicināt darba 

kolektīva/grupas/komandas darbu. 

3. SVID analīze kā dažādu darba procesu vadīšanas rīks. Tās formas un daudzveidīgās 

izmantošanas iespējas darba kolektīva/komandas ikdienas darbības ietvaros. 

4. Darba kolektīva/komandas cilvēkresursu apzināšana un efektīvākas izmantošanas 

iespēju meklēšana. Aptauja - komandu lomu tipi Belbina teorijā. Rezultātu apkopojums un 

analīze. 

5. Cilvēkresursu labturības iespējas konkrētās darba vides apstākļos. Apzinām un 

meklējam darbiniekus motivējošus faktorus, lai veidotos veiksmīgāks darba kolektīvs, 

komanda. 

6. Gudra (SMART) mērķu izvirzīšana darba kolektīva/komandas saliedēšanā, motivēšanā 

un sadarbības uzlabošanā. 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

54  

Centrā sniegtie pakalpojumi: centra pamatpakalpojums ir ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas sniegšana klientam. Vidējais klientu skaits 2019. gadā – 220. 

Centra uzdevums ir sniegt personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā, palīdzēt attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas, 

atbalstīt attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot. Ar 

profesionāļu komandas speciālistu palīdzību seniori mācās patstāvīgi risināt savas 

problēmas, kā arī uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. Centra mērķis ir sniegt 

klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, nodrošināt pamatvajadzību 

apmierināšanu un nepieļaut dzīves kvalitātes pazemināšanos.  

 Liela vērība ir pievērsta klientu izglītošanai jautājumos par veselīgu dzīvesveidu, 

kā arī slimību profilaksi.  

Centrā tiek organizēti dažādi pasākumi un svētku svinības, kuros ar koncertiem un 

teātra izrādēm klientus un darbiniekus priecē gan Latvijā populāri mākslinieki, gan 

pašdarbnieki. Kopīgajos pasākumos savas prasmes rāda arī Centra darbinieki un 

iemītnieki.  

 
2019. gadā ir liels pieprasījums pēc ilgstoša sociālās aprūpes pakalpojuma, attiecīgi 

SAC “Tērvete” visa gada periodā ir optimāls klientu skaits. Iestāde regulāri izvērtē sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un iespējas to uzlabošanai. 

2019. gadā tika turpināts regulārs darbs ar ziedojuma līdzekļu piesaisti. 

 

 

Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro 

bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija (Bāriņtiesu likums 4.pants). 

Tērvetes novada bāriņtiesa 2019.gadā strādāja šādā sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja 

(pilna slodze); priekšsēdētājas vietniece (0,75 slodzes); divas bāriņtiesas locekles (katra 0,5 

slodzes); viena  bāriņtiesas locekle (noteiktas stundas mēnesī). Bāriņtiesas locekles 

piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīves apstākļu 

pārbaudes un mantisko un personisko tiesību ievērošanas uzraudzību un citus bāriņtiesas 

priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amata aprakstu un likumu prasībām. 

2019.gadā bāriņtiesā strādāja arī sekretāre (0,5 slodzes) (t.sk. lietvedība, arhīvs). 

Bāriņtiesa veido un uztur arhīvu atbilstoši LR likumiem. 
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Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība, regulāri 

tiek celta profesionālā kvalifikācija.  

    Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot 

gadījumus, kad, konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai 

bīstamos apstākļos un jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus. 

Šajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, vietnieks vai bāriņtiesas loceklis pieņem 

vienpersonisku lēmumu par bērna nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, 

aizbildņa vai audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērna nogādāšanu 

drošā vietā. Bāriņtiesas darbs orientēts uz ģimenes vērtību veicināšanu kā bērnam 

piemērotāko augšanas un attīstības vidi.  

Bāriņtiesa darbojas biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”.  

Bāriņtiesa dalījusies pieredzē un labās prakses piemēros ar citu bāriņtiesu kolēģiem 

gan Zemgalē, gan citos reģionos. 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.  

Bāriņtiesa sniedz konsultācijas visiem Tērvetes novada iedzīvotājiem bāriņtiesas 

kompetences jautājumos. 2019.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus. Neviens no 

bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem nav pārsūdzēts tiesā. Bāriņtiesa sadarbojas ar Tērvetes 

novada sociālo dienestu, īpaši vecāku pienākumu un bērnu attīstības, drošības un aprūpes 

nodrošināšanā, psihologu, Tērvetes novada pašvaldības policiju, Valsts policiju, Tērvetes 

novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem un valsts un citu pašvaldību institūcijām.  

 

Pieņemto lēmumu skaits no 2017. līdz 2019. gadam 

 

Gads 2017 2018 2019 

Kopējais lēmumu skaits 26 18 15 

Vienpersonisko lēmumu skaits 1 0 0 

 

Piedalāmies starpinstitucionālajās sanāksmēs. Svarīgi ir preventīvie pasākumi 

ģimenēm ar bērniem. 2019.gadā samazinājušies gadījumi, kad bāriņtiesai vajadzējis izņemt 

bērnus no ģimenes, pārtraucot vecākiem aizgādības tiesības. Tomēr vienai mātei tika 

pārtrauktas aizgādības tiesības uz 1 bērnu. Nevienam vecākam netika atjaunotas 

pārtrauktās aizgādības tiesības. Pēc bāriņtiesas sagatavotajiem un tiesās iesniegtajiem 

prasību pieteikumiem un pierādījumiem ar tiesu spriedumiem četriem vecākiem atņemtas 

aizgādības tiesības uz 5 bērniem.  

2019.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 17 Tērvetes novada 

pašvaldības bērni, no kuriem 4 - audžuģimenēs, 12 - aizbildņu ģimenēs, 1 - ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kā arī bāriņtiesa veic pārraudzību 

pār četriem aizbildnībā esošiem bērniem un vienu audžubērnu, kuri dzīvo Tērvetes novadā, 

bet par viņiem ir lēmušas citas pašvaldības. 

   

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni 

 

Pārskata periodā uz 31. decembri 2018 2019 

Audžuģimenēs 3 4 

Aizbildnība 13 12 

Ilgstošas sociālās aprūpes un audzināšanas iestādē 1 1 
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Šobrīd Tērvetes novadā pavisam ir 2 audžuģimenes. 2019.gadā iesniegumu par 

audžuģimenes statusa piešķiršanu iesniegusi viena ģimene, kurai tas pēc izvērtēšanas ir 

piešķirts.  

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 sniegšanā pēc 

tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna 

dzīvesvietas un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu.  

Pārskata gadā bāriņtiesas darbinieki vairākkārt piedalījušies tiesas sēdēs Zemgales 

rajona tiesās Dobelē un Jelgavā. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi: 

 gan kā prasītājs lietās par aizgādības tiesību atņemšanu,  

 gan kā institūcija aizgādnības dibināšanai un par personas ierobežošanas 

rīcībspēju pilngadīgai personai,  

 gan bērna pārstāvis kriminālprocesa ietvaros,  

 gan bērna pārstāvis pirmstiesas izmeklēšanas laikā policijā, prokuratūrā. 

Pēc nepieciešamības notikusi sadarbība ar probācijas dienestu un policiju.  

Bāriņtiesa veic uzraudzību bērna mantisko tiesību ievērošanā. 2019.gada 

31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 2 aktīvas lietas par bērna mantas pārvaldību. Šajās 

lietās ir pieprasītas un saņemtas likumisko aizbildņu (vecāku) atskaites par nepilngadīgo 

mantas saglabāšanu un tās sastāvu.  

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.gadā periodiski ir bijusi nepieciešamība noformēt pilnvaras bērnu pārstāvībai.  

Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir 

nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma 

noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 

2019.gada 31.decembrī aktīvas ir 8 lietas par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu 

rīcībspēju. 2019.gadā ir saņemts 1 jauns tiesas spriedums lietā par personu ar rīcībspējas 

ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī bija jāpieņem lēmums par aizgādņa 

iecelšanu. 2019.gadā aktīva bija viena lieta par aizgādņa iecelšanu mantojumam pēc notāra 

izdota akta par mantojuma aizgādnības dibināšanu. 

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos: 

 ārpusģimenes aprūpē atrodošos bērnu viesošanos pie radiniekiem,  

 aizgādņa iecelšanu mantojumam saskaņā ar notāra izdoto notariālo aktu par 

aizgādnības nodibināšanu mantojumam,  

 risināti saskarsmes tiesību jautājumi.   

Bāriņtiesai jāiesaistās ģimeņu situāciju izpētē, kad no Tieslietu ministrijas tiek 

saņemta informācija par ārvalstīs izņemtajiem bērniem. Krimināllietās tiesās, kur bērns 

atzīts par cietušo, bāriņtiesa piedalījusies visās kriminālprocesa stadijās un tiesas sēdēs kā 

bērnu likumiskie pārstāvji. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) ir 

ievadīta informācija par pieņemtajiem lēmumiem 2019.gadā, kā arī nekavējoties tiek 

ievadītas ziņas VMIS.  

Saskaņā ar LR Bāriņtiesu likumu  apliecinājumu izdara un citus šajā nodaļā 

minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs. Tērvetes novada bāriņtiesā šo 

pienākumu veic priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece. 2019.gadā tika veikti 131 

dažādi apliecinājumi – pilnvaras, nostiprinājuma lūgumi, pirkšanas, pārdošanas, 

dāvinājuma līgumi u.c. Lai varētu veikt šos apliecinājumus, bāriņtiesai likums nosaka 

pārbaudīt personas datus VMIS sistēmā, NPAIS Nederīgo dokumentu reģistrā, 

Zemesgrāmatā. 



TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS  

 

 

  

57  

9.7. Dzimtsarakstu nodaļa 

 

2019.gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti  82 civilstāvokļa aktu 

reģistri: 20 dzimšanas, 16 laulības un 46 miršanas reģistri. Iereģistrēti un apstrādāti 91 

ienākošais dokuments un 34 izejošie dokumenti. 

 

Dzimšana –  reģistrēti 20 jaundzimušie – 12 zēni un 8 meitenes. Laulībā dzimuši 9 

bērni.  Pamatojoties uz abu vecāku iesniegumu, reizē ar dzimšanas reģistrāciju veiktas 11 

paternitātes. Pirmie bērniņi dzimuši sešām māmiņām, otrie – astoņām, trešie – četrām, 

ceturtie – divām māmiņām. 

Jaunākā māmiņa – 18-gadīga, vecākā – 38.  

Jaunākais tēvs – 25-gadīgs, vecākais – 43. 

 

Laulības – 2019.gadā Tērvetes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 16 laulības . 

No tām 13  pāri laulībā stājās pirmo reizi. Viens pāris laulībā stājās otro reizi. Divas  

līgavas laulībā stājās otro reizi. Trīs līgavaiņi laulībā stājās otro reizi. Viens līgavainis 

laulībā stājās trešo reizi.  

Jaunākā līgava 20 gadīga, vecākā - 73. 

Jaunākais līgavainis  26 gadīgs, vecākais -74. 

 

Miršana – 2019. gadā  nodaļā reģistrēti 46 miršanas gadījumi. Miruši – 20 vīrieši un 

26 sievietes. Tērvetes novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji – 31, t.sk.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Augstkalnes pagastā – 13; Bukaišu – 10; Tērvetes – 8; no citām pašvaldībām – 15. 
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9.8. Būvvalde 

 

Tērvetes novada būvvalde 

2019. gads 

 

Saņemtie būvniecības pieteikumi   43 

Izsniegtās izziņas     12 

Akceptētie būvprojekti     17 

Izsniegtās būvatļaujas     15 

Uzsākti būvdarbi objektos    18 

Pabeigti būvdarbi I grupas objektos   12     

Ekspluatācijā pieņemtie objekti    15  investētie līdzekļi 3 462 665,- EUR  

  

2019. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti Tērvetes novadā: 

Nr. Datums  Pasūtītājs  Objekts  Adrese  

1 03.01.2019. z/s “Strazdi” Pirts  „Ozolkroņi”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

2 31.01.2019. a/s „Latvijas valsts meži” Rūķu pilsētas WC bloks „Tērvetes sils”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

3 31.01.2019. VSIA ZMNĪ VNŪ Svēpaine atjaunošana Tērvetes novads 

4 04.03.2019. z/s “Sidrabes” Liellopu kūts “Sidrabes”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. 

5 16.04.2019. z/s “Stārki” Tehnikas novietne “Stārki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

6 27.05.2019. z/s „Jaunruči” L/s noliktava „Lielruči”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

7 26.06.2019. a/s Tērvetes AL Kompresoru ēka „Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

8 26.06.2019. a/s Tērvetes AL Graudu pārstrādes ēka „Alus darītava”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

9 09.07.2019.  Saimniecības ēka, pagrabs, pirts “Strautiņi”, Augstkalne, Tērvetes novads 

10 16.08.2019. z/s “Lielbērtulaiši” Šķidrmēslu krātuve Lielbērtulaiši, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

11 22.08.2019. Tērvetes novada dome Pašvaldības ceļa  Te67 pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes novads 

12 23.08.2019.  Dzīvojamā māja “Silkalniņi”, Tērvete, Tērvetes novads 

13 30.08.2019. Tērvetes novada dome Pašvaldības ceļa  Bu1 pārbūve Bukaišu pag., Tērvetes novads 

14. 15.10.2019.  Dzīvojamās mājas pārbūve, 

pirts, saimniecības ēka 

“Jaunlejiņas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

15. 21.11.2019. z/s ‘Kvietes” Meliorācijas sistēmas pārbūve “Siliņi”, “Audruves” Bukaišu pag., Tērvetes nov. 
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2019. gadā izsniegtās būvatļaujas Tērvetes novadā: 

 

Nr. Datums Pasūtītājs Objekts Adrese 

1 18.01.2019. a/s „Latvijas valsts meži” Sabata vieta dabas parkā Dabas parks Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes 

nov. 

2 07.02.2019. a/s „Latvijas valsts meži” Meža ceļš Šūbiņas ceļš Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

3 22.02.2019.  Saimniecības ēka, pagrabs, pirts “Strautiņi”, Augstkalne, Tērvetes novads 

4 27.02.2019.  Saimniecības ēka “Mazkalniņas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

5 02.04.2019. SIA Silāres Klēts un kūts pārbūve „Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes novads 

6 15.05.2019. SAC Tērvete Bojāto konstrukciju pastiprināšana 

galvenajā korpusā 

SAC Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

7 16.05.2019. SAC Tērvete Bojāto konstrukciju pastiprināšana 

2-stāvu korpusā 

SAC Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

8 22.05.2019. Tērvetes novada dome Ugunsdzēsēju garāžas pārbūve “Jaunzelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pag., 

Tērvetes nov. 

9 04.06.2019. Tērvetes novada dome Kroņauces stadiona pārbūve Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

10 04.06.2019.  Dzīvojamā māja “Kaijas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

11 18.06.2019. Tērvetes novada dome Gājēju-velo celiņš Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

12 05.08.2019. Tērvetes novada dome Pašvaldības ceļa Te8 pārbūve Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

13 11.09.2019. z/s „Rožkalni” Graudu noliktava „Rožkalni”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. 

14 10.10.2019.  Saimniecības ēka „Indrāni”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 

15 02.12.2019. z/s “Jaunruči” Vistu kūts „Lielruči”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. 
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Veiktās investīcijas būvniecībā Tērvetes novada teritorijā 

2012.-2019.gadā (milj. EUR) 
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9.9. Komunālā saimniecība  

 

Tērvetes novada domes Komunālā dienesta nodaļa sastāv no trīs dienestiem: Tērvetes 

pagasta komunālais dienests, Bukaišu pagasta komunālais dienests, Augstkalnes pagasta 

komunālais dienests, kurā pastāvīgi nodarbināto skaits 29 un uz sezonas darbiem papildus tiek 

nodarbināti 6 darbinieki uz 7 mēnešu periodu.   

Komunālā dienesta nodaļa Tērvetes novadā nodrošina iedzīvotājus un juridiskās 

personas ar dzeramo ūdeni, kura piegāde ir centralizēta, un nodrošina ar kanalizācijas 

notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Tiek nodrošināta siltumenerģijas piegāde, organizēta 

atkritumu savākšana, nodrošināts ielu apgaismojums.  

2019. gadā notika izmaiņas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Lai 

nodrošinātu to, ka pašvaldība neveic tai neraksturīgas funkcijas, ar 2019. gada 25. aprīļa 

Tērvetes novada domes sēdes lēmumu vienas pašvaldības pārvaldīšanā esošās mājas 

 pārvaldīšanas tiesības tika nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai, bet ar 2019. gada 13. 

septembra lēmumiem 17 pašvaldības pārvaldīšanā esošo māju pārvaldīšanas tiesības tika 

nodotas SIA “Jelgavas novada KU”, kā arī  6  pašvaldības pārvaldīšanā esošās mājas ar 2019. 

gada 28. oktobra Pilnvarojuma līgumu tika nodotas  pārvaldīšanā  SIA “Jelgavas novada 

KU”. Pašvaldības pārvaldīšanā palika piecas  dzīvojamās mājas. 

Lai sekmētu ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem par dažādiem 

aktuāliem jautājumiem, Tērvetes novada mājas lapā izveidota sadaļa Komunālās nodaļas 

informācija.  

Tērvetes pagastā 2019. gadā Tērvetes kapos veikta koku zāģēšana, malkas un zaru 

izvešana, un  lapu novietņu labiekārtošana. Liels darbs tika ieguldīts betona plāksnīšu taku  

atjaunošanā   Zelmeņos. Nomainītas un remontētas ceļa zīmes un norādes, atstarojošie stabiņi, 

barjeras. 2019. gadā notika  komunālā dienesta pārcelšanās no iepriekšējām nomātajām 

noliktavas telpām uz Jaunzelmeņiem, līdz ar to tika veikts komunālajam dienestam ierādīto 

garāžu un noliktavu–remontdarbnīcu griestu remonts “Jaunzelmeņos”, arī        teritorijas 

sakārtošana.  Regulāri uzraudzīti bērnu spēļu laukumi un nepieciešamības gadījumā veikti 

tajos izvietoto iekārtu remonti.  

Augstkalnes pagastā  2019. gadā izveidots gājēju celiņš Augstkalnes vidusskolas parkā 

no valsts ceļa V1056 līdz Mežmuižas baznīcai; izbūvēta ielu apgaismes līnija pie 

jaunizveidotā vidusskolas parka celiņa 170 m garumā; uzbērts dubultklājuma segums putekļu 

novēršanai pa centra ielu ceļam Au14- 0.380 km garumā; papildu ieklāts bruģis pie 

pirmsskolas grupas “Zvaniņi” – no bibliotēkas līdz zobārstniecības ieejas durvīm; sagatavota 

malka 200 m³ pirmsskolas grupas “Zvaniņi” katlu mājai; atjaunots pastaigu celiņš 

Augstkalnes parkā gar Svētes upi; veikti ikdienas ceļu uzturēšanas darbi- ceļa posmu seguma 

atjaunošana un greiderēšana; nomainīts bojātas kanalizācijas maģistrāles posms 80 m garumā 

gar V1056 no SIA “Silāres” darbnīcu iebrauktuves līdz ZS “Blīkšķi” iebrauktuvei. 

Bukaišu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir traktors MTZ50 ar rotējošo 

pļaujmašīnu, ekskavators MTZ82, traktors T150K ar 10 m3 mucu, kravas-pašizgāzēja 

automašīna GAZ53B un mini traktors JOHN DEER X354. Minētā tehnika daļēji tiek 

izmantota visa Tērvetes novada komunālās saimniecības vajadzībām. Sabiedriskajā ēkā 

„Lidoņi” ‘bērnu pieskatīšanas centram veikts logu remonts. Pašvaldības īpašumā esošajām 

ēkām veikta dūmvadu tīrīšana. Izgatavota un uzstādīta āra tualete mājai ”Upmaļi”. Pabeigts 

dzīvokļa remonts „Stallēnos dz.4”. Visu vasaru pašvaldības īpašumā esošā teritorija tika 

appļauta. Rudenī vāktas lapas, izmantojot iegādāto lapu savācēju, kurš uzmontēts uz mini 

traktora JD X534. 
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9.10. Ugunsdzēsības dienests 

 
Tērvetes novada Ugunsdzēsības dienests (turpmāk- Dienests) ir Tērvetes novada 

domes centrālās administrācijas struktūrvienība. Dienests veic ugunsdzēsības un glābšanas 

darbus Tērvetes novadā un pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma 

saņemšanas veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus arī ārpus novada teritorijas (aptuveni 15 

km rādiusā no Tērvetes novada robežas). 

2019. gadā Tērvetes ugunsdzēsības dienesta Tērvetes komanda veica 14 izbraukumus 

uz nelaimes gadījumu vietām, savukārt Bukaišu ugunsdzēsēju komanda veica 10 izbraukumus 

uz nelaimes gadījumu vietām. 

Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 

Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)  LatLit projekta LLI-302 ietvaros 

2019. gadā notikušas vairākas aktivitātes. Projekta mērķis: uzlabot pierobežas pašvaldību 

sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku 

dzīves vietu.   Projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu  2019. gadā iegādāta jauna 

ugunsdzēsēju mašīna.  

Janvārī notika Zemgales Plānošanas reģiona organizētais pieredzes apmaiņas 

pasākums Rokišķos Lietuvā „Kopīgais un atšķirīgais vietējo drošības dienestu darbībā Latvijā 

un Lietuvā”. Februārī apgūtas praktiskās apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana 

cietušajam”; martā ugunsdzēsības dienests piedalījās Zemgales Plānošanas reģiona 

organizētajā pieredzes apmaiņas pasākumā Tērvetē „Kopīgais un atšķirīgais vietējo drošības 

dienestu darbībā Latvijā un Lietuvā”. Maijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Pomerānijas reģionu Polijā, pieredzes apmaiņas braucienā uz Biržiem Lietuvā - „Pašvaldības 

pieredze sabiedriskās kārtības un drošības darbā”. 2019. gada 13. jūlijā notika izglītojoši 

informējošs pasākums „Ugunsdzēsēju diena” Tērvetē ar mērķi radīt interesi par ugunsdzēsēja 

arodu, iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar ugunsdzēsības dienesta darbību, tā aktivitātēm, 

apmācīt, kā rīkoties ārkārtas situācijā. 

Oktobrī ugunsdzēsības dienests piedalījās praktiskās apmācībās „Elpošanas aparātu 

izmantošana elpošanai nepiemērotā vidē” un Zemgales Plānošanas reģiona organizētā apaļā 

galda diskusijā „Ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu nodrošināšana pierobežā” Jelgavā. 

Novembrī notika pieredzes apmaiņas vizītes organizēšana Tērvetē „Uzlabotā video 

novērošanas pieredze un vietējo ugunsdzēsības dienestu vēsture” un Zemgales Plānošanas 

reģiona organizētā apaļā galda diskusijā Jelgavā „Uzlabojumi sadarbībai starp Latvijas un 

Lietuvas drošības dienestiem pārrobežu reģionos”. 

2019. gadā 31. jūlijā Tērvetes ugunsdzēsēju komanda piedalījās Latvijas čempionātā 

ugunsdzēsības sporta sacensībās Valkā, kur sieviešu  komanda izcīnīja 3.vietu. Septembrī 

Tērvetes novada ugunsdzēsēju komandas piedalījās VUGD Zemgales reģiona brigādes 

rīkotajās sacensībās “Brašais ugunsdzēsējs”, arī šajās sacensībās  jauniešu komanda izcīnīja 

4.vietu un sieviešu komanda godpilno 1.vietu un ceļojošo kausu. 
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9.11. Pašvaldības policija 

 

Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada pašvaldības pakļautības 

iestāde, kuras pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana, kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes lēmumi un 

noteikumi, savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo pārkāpumu lietvedību, sniegt 

palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības 

apkarošanu. 2019. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: priekšnieks un vecākais 

inspektors. Apkalpojamās teritorijas platība ir 223.8 km² ar 3524 iedzīvotājiem, uz vienu 

inspektoru 1762 iedzīvotāji. Abiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība, lai varētu ieņemt 

attiecīgo amatu.  Pašvaldības policija strādā, lai novērstu likumpārkāpumus  un  nodrošinātu  

kontroli  Tērvetes  novada  administratīvajā  teritorijā. 2019.gadā organizēti regulāri Tērvetes 

pašvaldības izglītības iestāžu preventīvie apmeklējumi, novadītas lekcijas – diskusijas, lai 

informētu skolēnus un pedagogus par pašvaldības policijas darbu, likumpārkāpumu 

prevenciju, veiktas individuālas pārrunas ar likumpārkāpējiem u.c. jautājumi. 

       5. septembrī norisinājās  DROŠĪBAS DIENA Tērvetes novada izglītības iestādēs. 2019. 

gadā par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa tika 

sastādīti pavisam 18 administratīvie pārkāpuma protokoli, bet par Tērvetes novada saistošo 

noteikumu neievērošanu 3 administratīvie pārkāpuma protokoli. Jāatzīmē, ka liela uzmanība 

tiek vērsta  uz īpašuma sakopšanu, apsekota visa Tērvetes novada administratīvā teritorija, 

izzinot īpašumus un īpašniekus, kuri nav savlaicīgi sakopuši savus īpašumus, par ko viņi ir 

gan mutiski, gan rakstiski brīdināti. Par Tērvetes novada saistošo noteikumu neievērošanu  

sastādīti trīs administratīvie protokoli un nosūtīti izskatīšanai Tērvetes novada 

administratīvajai komisijai. 2019. gadā saņemti 61 iedzīvotāja iesniegumi un sūdzības, 215 

izsaukumi uz notikuma vietām, izteikti 15 mutiski aizrādījumi par saistošo noteikumu un 

Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa neievērošanu. Sešas personas, kuras zaudējušas 

spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādātas uz medicīnisko iestādi vai dzīves vietu. Pēc 

piekritības citām iestādēm  izskatīšanai nosūtīti 11 materiāli. Kopā ar Bāriņtiesu un citām 

sociālās aprūpes struktūrvienībām veikti apsekošanas reidi. Atskatoties uz paveikto darbu,  ir 

jāsecina, ka ir pozitīvas izmaiņas nepilngadīgo smēķētāju jomā. Par veselībai kaitīgā 

netikuma piekopšanu sastādīts viens protokols nepilngadīgai personai. Palielinājies ir to 

pārkāpēju skaits, kas lieto alkoholu sabiedriskās vietās, par ko liecina sastādīto administratīvo 

protokolu skaits –  12.  2019. gadā netika saņemti ziņojumi par bezsaimnieku suņiem, kurus 

būtu nepieciešams nogādāt dzīvnieku patversmē.   
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10. Nākamajā gadā nozīmīgākie plānotie pasākumi 
 

2020.  gadā  veicamie uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Tērvetes novada attīstības 

programmu 2018. -2024. gadam:  

 

1. Pālenu dzimtas kapličas restaurācija Tērvetes kapos-  I un II kārta; 

2. Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve gar valsts reģionālo autoceļu P103 Dobele - 

Bauska no 17,44 km līdz 18,26 km - no koka gājēju tilta līdz  Tērvetes estrādei; 

3. Jumta seguma nomaiņa Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ēkai 

„Zvaniņi”;  

4. Augstkalnes vidusskolas ēkas  iekštelpu koka kāpņu atjaunošana   un fasādes 

izgaismošana; 

5. Kroņauces stadiona pārbūves  II un  III kārta;  

6. Gājēju celiņa izbūve Bukaišu ciemata centrā gar autoceļu V-1106 Augstkalne–

Bēne - 330 metru garumā; 

7. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes pagasta centrā; 

8. Cauruļu nomaiņa Lieljūgaiņu ūdens apgādes trasei Tērvetes pagastā;     

9. Gājēju tiltiņa izbūve pie Tērvetes pilskalna; 

10. Sporta laukuma  pilnveidošana Tērvetes pagasta Zelmeņos;  

11. Gājēju celiņa un laukuma sakārtošana Tērvetes pagasta   “Jaunzelmeņi” teritorijā; 

12. ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

projekta ietvaros pašvaldības ceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši pārbūve  766  

metru garumā; 

13. Sociālās aprūpes centrā “Tērvete” - ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas 

projekta īstenošana, lietusūdens kanalizācijas pārbūve, veļas mazgātavas remonts, 

ugunsdzēsības sūkņa iegāde, balkonu stiprināšana, dažāda inventāra iegāde. 
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11. Pielikumi 
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