
Jauktais koris “Tērvete” jau 
ieskandina Līgo svētkus

LR2 projekts “Gadsimta garākā Līgodziesma” 
un jauktais koris “Tērvete” jau piecus gadus  ir 
nešķirami draugi. Arī šogad dziesma vīsies cauri 
Tērvetei, bet tomēr savādāk kā iepriekš. Nemainīgs 
paliek dziesmas ierakstīšanas veids – ar telefonu. 
Katram dziesmas dalībnieku korim šogad iedalīts 
savs pantiņš, arī melodijas atšķiras. 

Tas bija sava veida izaicinājums, jo šoreiz 
svarīgs bija organizatoru noteiktais dziesmas 
temps, lai tas būtu vienāds visiem koristiem, kas 
piedalās dziesmas ierakstā. Tērvetnieki, ievērojot šī 
brīža distancēšanās noteikumus, pēc ilgākas 
pauzes satikās kora mēģinājumā, kā rezultātā 
uzdevums paveikts un dziesmas ieraksts nosūtīts. 
Kāpēc tik ātri? 

Lai gadsimta garākā Līgodziesma atskanētu 
21. jūnijā LR2 ēterā, mūziķis Kristaps  Krievkalns 
rūpēsies, lai  skanīgā dziesmā apvienotu 11 koru 
un 10 folkloras kopu ierakstus no vairākiem 
Latvijas novadiem. Taps arī virtuālais kopkoris! Ar 
interesi gaidīsim galarezultātu. Nedēļā no 8.–13. 
jūnijam LR2 sākas “Gadsimta garākās 
Līgodziesmas” ielīgošana – sazināšanās ar 
kolektīvu vadītājiem radio ēterā. 11. jūnijā pl. 9.35 
zvans uz Tērveti!     

Lai top!  Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore

Kurbada zemē 
Tērvetē atklāti divi 
jauni atpūtas parki

Kurbada zeme ir jauna tematiskā daļa, kas 
atrodas LVM dabas parkā Tērvetē, iepretim 
autobusu stāvvietai. Šobrīd zināmajai Sprīdīša 
pasaulei ar koka skulptūrām, miniatūrajiem pasaku 
namiņiem un stāstiem pievienojas Kurbada zeme – 
ar sportiskām aktivitātēm, meža izziņu un 
piedzīvojumu. Ja Sprīdīša pasaule vairāk piemērota 
bērniem līdz 9 gadu vecumam, tad Kurbada zemē 
labi jutīsies arī pusaudži un jaunieši.

Maija izskaņā Kurbada zemē, piedaloties 
Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei 
Reinikai, LVM un preses pārstāvjiem, atvērts jauns 
parks – TĒRVETES  TARZĀNS. 

Te kokos izveidotas deviņas dažādu grūtības 
līmeņu trases ar vairāk nekā 100 šķēršļiem. Ievērojot 

valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, atklāšana 
notika divas stundas ātrāk nekā parks bija pie ejams 
apmeklētājiem. Uzņēmējs Ivars Ciaguns, kurš 
Tarzāna parkus uzbūvējis Siguldā, Liepājā, Jūrmalā 
un Daugavpilī, skaidroja, ka Tērvete izvēlēta, pa
teicoties LVM dabas parka atpazīstamībai ne  
tikai Latvijā, bet arī Baltijā, kā arī izdevīgajam 
ģeogrāfiskajam stāvoklim. “Neviens no Tarzāna 
parkiem Latvijas pilsētās nav pratis tik veiksmīgi 
piesaistīt tūristus no Lietuvas, kā dabas parks 
Tērvetē,” atzina uzņēmējs Ivars Ciaguns.

Kaimiņos Tērvetes Tarzānam piepulcējies vēl 
viens jaunums – TĒRVETES TĪKLU PARKS. Tā 
izveidei apvienojušies trīs uzņēmēji, nodibinot 
pilnsabiedrību “Tērvete adventures”. Šobrīd Tērvetē 
ir lielākais tīklu parks Baltijā. Tīklu parka trases 
veidotas kokos aptuveni 6 metru augstumā un tajās 
var doties aizraujošās pastaigās divu līmeņu 
labirintā, tīklu tornī un namiņos kokos augstu virs 
zemes. Parka batutos un bumbu laukumos var 
izlēkāties pēc sirds patikas. 

“Kurbada pasauli plānots attīstīt kā pusaudžu 
atpūtas un vides izziņas parku. Pirmā “bezdelīga” 
izlidojusi jau pagājušajā gadā – te tika atklāts 
TĒRVETES VELO PIEDZĪVOJUMU PARKS. 
Šobrīd mēs varam priecāties par vēl diviem jauniem 
parkiem. Ceram, ka tas būs spēcīgs impulss, lai 
teritorija attīstītos kā Baltijā lielākais meža vidē 
veidotais mācību – atpūtas parks. Šogad tika atceltas 
gaidītās un rūpīgi plānotās jau trešās Latvijas Meža 
dienas, tomēr arī tā ir jauna, citāda pieredze. Un 
atkal pierādās visiem zināmais – nekas jau 
nebeidzas, ir tikai jāsaskata jaunas iespējas,” tā par 
jaunumiem Tērvetē teic parka attīstības ideju autors 
Normunds Namnieks.

Dabas parks Tērvetē – vieta dažādām interesēm. 
Te var rast mieru klusos meža nostūros un garās 
pastaigās vai doties aizraujošā piedzīvojumā un 
meža izziņā.    

Lilita Kauste, LVM Parki un ezeri 
informācijas centra vadītāja

Tērvetes novada izglītības iestādēs 
aizvadīti 9. klašu izlaidumi

Esošā situācija valstī šogad visus izlaidumus 
padara neparastus, tomēr tas nemazina prieku par 
šo svinīgo brīdi, jo tas ir nozīmīgs viena dzīves 
posma noslēgums jauniešu dzīvē.

5. jūnijā 28 skolu jaunieši ieguva pamatizglītību, 
absolvējot Augstkalnes vidusskolu un Annas 
Brigaderes pamatskolu. Tās dienas mirklis 
jauniešiem paliks īpaši atmiņā! 

Augstkalnes vidusskolā mirklis sirsnīgs un 
veltīts tikai absolventiem! Visi nosacījumi, ar 
kādiem drīkstēja organizēt izlaidumu, tika ievēroti.

Paldies par darba ieguldījumu klases 
audzinātājai Marijai Pelnikai! Lai veiksmīgs turp
mākais izglītības ceļš ikvienam no absolventiem! 

Annas Brigaderes 
pamatskolā katrs no 
9 absolventiem sev līdzi 
varēja aicināt kādu no 
vecākiem, ko nelielais 
absolventu skaits un 
esošā situācija atļāva  
svinībās nevairāk kā 
25  cilvēki. Tā bija 
atbalstoša pleca sajūta.

Lai veiksme un iz
došanās katram turp
mākajam dzīves solim!    

Inita Roze,
izglītības darba 

koordinatore
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Ņem spēku no Jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.

Ikvienam vēlam gaišu 
svētku noskaņu!

Lai galdā pīrāgi, alus un 
siers, lai gaiši deg 

Jāņuguns un skanīgas 
līgodziesmas!

Un pīsim Jāņu vainagus – no ozollapām 
un trejdeviņām jāņuzālēm, lai tie, kā latvju 
dzīvesziņa māca, kalpotu kā maģiskais 
aizsardzības vairogs pret visu ļauno.   

Tērvetes novada dome

KULTŪRAS AFIŠA JŪNIJAM
21. jūnijā pl. 22.21
Pie Tērvetes pilskalna 
Turpināsim ilggadējo tradīciju  kursim vasaras 
saulgriežu ugunis un vienosimies Līgo dziesmā. 
Aicinām kopā piedzīvot saules rietu un nākt ar 
trejdeviņu zāļu pušķīti. Paņem līdzi rotu, kurā vēlies 
saglabāt saulgriežu laika enerģiju. Ugunskuram 
varēsi ziedot arī savu pērno vainagu.
Kā top zāļu pušķītis? Pirmie 9 ziedi/zariņi tiek vākti 
sev, vēlot labu veselību, veiksmi darbā, ģimenē. 
Nākamie 9 ziedi tiek lasīti par tuviniekiem, domās 
tiem vēlot laimi un veselību. Pēdējie 9 ziedi tiek lasīti 
par lielajām apritēm - valsti, zemi, planētu, Visumu. 

Saliekot šos trīs mazos pušķīšus kopā, veidojas Jāņu 
pušķis. 
Lai mūsu vēlējumi, kurus izsakām, lasot augus, 
piepildītos, pušķītis Jāņu ugunskurā ir jāsadedzina.  

Atgādinām un aicinām ievērot, ka spēkā ir  
distancēšanās noteikumi – 2m. Esi atbildīgs par savu 
un citu veselību!

Gatavojamies!
16.–18. jūlijā neierastāk, kā līdz šim, bet svinēsim 
Tērvetes novada svētkus! 
Sekojiet reklāmai par šo un arī citiem 
pasākumiem, kas pamazām varēs atgriezties mūsu 
ikdienā!

Informāciju sagatavoja Ineta Strazdiņa
kultūras pasākumu organizatore

Nora Marta Izaka un Beatrise Lība Šalna saņem 
Tērvetes novada skolēna GODA MEDAĻU. Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika ar 
lepnumu paziņo, ka abas absolventes 9. klasi beidz 
ar vidējo vērtējumu 9,38 balles.

Nora Marta IzakaNora Marta Izaka

Beatrise Lība ŠalnaBeatrise Lība Šalna

Annas Brigaderes pamatskolas absolventiAnnas Brigaderes pamatskolas absolventi

Augstkalnes vidusskolas absolventiAugstkalnes vidusskolas absolventi



Domes sēdeDomes sēde

2020. gada 28. maijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Dome informē          Dome informē          

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane. 
Sēdē piedalījās visi deputāti, izņemot Ievu Krūmiņu – 
attaisnojošu iemeslu dēļ.

Sākotnēji Domes sēde tika izsludināta ar 33 darba 
kārtības jautājumiem, savukārt Domes priekšsēdētāja to 
papildināja ar vēl astoņiem. Rezultātā sēdē tika pieņemts 
41 lēmums atbilstoši apstiprinātjai darba kārtībai.  

Tērvetes novada domes izpilddirektora 
Māra Berlanda 

ziņojums par pašvaldības darbu
 11. maijā trim pretendentiem – SIA “Mega Sargs”, 

SIA “Kalipso apsardze” un SIA “Rīgas Apsardzes 
Sabiedrība” tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu 
aptaujā “Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas 
iekārtu apkalpošana un tehniskās apsardzes 
nodrošināšana Tērvetes novada pašvaldības objektos”.  
Līdz noteiktajam iesniegšanas datumam tika saņemts 
tikai viens piedāvājums no SIA “Mega Sargs” par 
5220  EUR, bez PVN. Pakalpojums jānodrošina 
12  mēnešu laikā 11 objektos Tērvetes novadā. Sekojoši 
tika sagatavots un izsūtīts parakstīšanai pakalpojuma 
līgums. 

 Saskaņā ar noslēgto līgumu par “Tērvetes pašvaldības 
ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu” maija mēnesī 
ir pabeigts asfalta bedrīšu remonts pašvaldības ceļiem ar 
melno segumu.

 7. maijā noslēdzās  cenu aptauja “Būvuzraudzības 
pakalpojums būvobjektā “PII Zvaniņi” ēkas jumta 
seguma atjaunošanas darbi” Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads”. Tika saņemti visu trīs uzaicināto 
pretendentu piedāvājumi. SIA “RS Būvnieks” piedāvāja 
sniegt būvuzraudzības pakalpojumu par 3000 EUR, SIA 
“Kaims” – 3050 EUR, bet zemāko cenu piedāvāja SIA 
“BĒRZIŅA BŪVFIRMA” – 2600 EUR, bez PVN. 
Tādējādi ir noslēgts būvuzraudzības pakalpojuma līgums 
ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “BĒRZIŅA 
BŪVFIRMA”.

 7. maijā notika četras Tērvetes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu izsoles.
Izsolei nekustamajam īpašumam “Indrānu mežs”, 
Tērvetes pagastā, sastāvošam no vienas zemes vienības ar 
platību 2,55 ha un uz tās atrodošos mežaudzi, ar objekta 
nosacīto sākuma cenu 6700 EUR bija reģistrējies viens 
dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par vienu soli virs 
sākotnēji noteiktās cenas, t.i. 7000 EUR.

Savukārt uz nekustamo īpašumu “Skuju mežs”, 
Augstkalnes pagastā sastāvošu  no vienas zemes vienības 
ar kopējo platību 1,16 ha un uz tās atrodošos mežaudzi, 

ar sākotnēji nosacīto cenu 2800 EUR nebija reģistrējies 
neviens dalībnieks, tādējādi izsole noslēdzās bez 
rezultātiem.  

Arī izsolāmajam nekustamajam īpašumam “Puriņu 
mežs”, Augstkalnes pagastā,  sastāvošu no zemes vienības 
ar kopējo platību 2,51 ha uz tās atrodošos mežaudzi ar 
objekta sākuma cenu 15 700 EUR, izsole noslēdzās bez 
rezultātiem, jo nebija pieteicies neviens dalībnieks.

Tērvetes pagastā atrodošais nekustamais īpašums 
“Namdaru birzs’’, sastāvošs no zemes vienības un uz tās 
atrodošās mežaudzes ar platību 0,71 ha ar objekta 
nosacīto sākuma cenu 1 500 EUR arī netika izsolīts, jo 
izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

 19. maijā tika izsludināts iepirkums “SAC “Tērvete” 
darbinieku veselības apdrošināšana”. Pretendentiem 
piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

 26. maijā noslēdzās 13. maijā izsludinātais iepirkums 
“Ūdens sūkņu piegāde”. Iepirkums tika organizēts kā 
atsevišķa sadaļa SAC “Tērvete” ūdensvadu pārbūves 
projekta īstenošanai.

 Maija mēnesī turpinās jau iesāktie būvdarbi šādos 
objektos:
• Pālenu kapličai Tērvetes kapsētā tiek restaurēta ārējā 

fasāde, notīrot to ar smilšu strūklu, aizdarot šuves, 
atsevišķas vietas retušējot ar lazējošu krāsu un 
apstrādājot fasādes sienas ar hidrofobu;

• Kroņauces stadionā turpinās projekta otrajā kārtā 
paredzētie darbi. Trešās kārtas pārbūves darbu 
iepirkums ir pārtraukts un būs izsludināts atkārtoti, 
jo tiek veiktas būtiskas izmaiņas un papildinājumi 
projekta tehniskajā specifikācijā: 

• Treneru moduļtipa namiņš ar atsevišķu WC tiks 
pievienots centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas 
sistēmai, aizstājot iepriekš paredzētās pārvietojamās 
biotualetes, izmainīta žoga trajektorija, saglabājot 
stadiona malā augošo koku rindu, stadiona brīvajā 
zonā tiks uzstādīti astoņi āra trenažieri un vingrošanas 
rīki, kā arī vairāki  rotaļu elementi bērniem;

• Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 
ēkai «Zvaniņi» ir uzsākta jumta nomaiņa. Darbi 
jāpabeidz 3 mēnešu laikā;

• Turpinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas  
2014.–2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektam 
“Pašvaldības autoceļa Te8 “Mālzemnieki – Īkšķīši” 
0,000–0,766 km posma pārbūve”. Autoceļš Te-8 ir 
pēdējais šīs programmas rekonstruējamais grants 
ceļa posms. Būvniecību paredzēts pabeigt pēc divām 
nedēļām;

• Noslēgts būvdarbu līgums objektam “Gājēju-
velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P103 
“Dobele-Bauska” no koka gājēju tilta 17,44 km līdz 
18,26 km”. Pašreiz notiek būvniecības atļauju 
saskaņošana. Darbus paredzēts uzsākt pēc būvdarbu 
saskaņojuma saņemšanas no Nacionālās kultūras  
mantojumu pārvaldes, jo objekts atrodas kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā. Līguma izpildes 
termiņš 4 mēneši;

• uzsāktas sarunas par projekta dokumentācijas 
izstrādi ielu apgaismojuma rekonstrukcijai 
Augstkalnes pagasta centrā gar pašvaldības autoceļu 
Au1 “ŠalkasLapsas – KlintiStūri” un gar valsts 
autoceļu V1056 “SvēteAugstkalne” 550 m garā 
posmā;

• līdz 18. jūnijam jāpabeidz divu tehnisko projektu 
izstrāde – Gājēju celiņa izbūve Bukaišu pagasta 
centrā gar valsts autoceļu V1106 “AugstkalneBēne” 
un  Gājēju celiņa izbūve gar valsts autoceļu V1112 
“Tērvete-Penkule”, Tērvetes pagastā, posmā no 
veikala ELVI līdz mājai “Labrenči”.
 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 

piedziņas komisijas darbu.
Maijā komisijā saņemti un izskatīti 2 iesniegumi:

	y komisija piekrita iznomāt pašvaldībai piederošas 

pagraba telpas, rīkojot telpu nomas izsoli;
	y pamatojoties uz personas iesniegumu, tika pārtrauks 

dzīvojamo telpu īres līgums. 

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR ZEMES IZNOMĀŠANU
Deputāti vienbalsīgi pieņēma 16 lēmumus, kas saistīti ar 
zemes nomas līguma pagarināšanu, noslēdza 4 zemes 
nomas līgumus un pieņēma lēmumu par zemes vienības 
“Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads iznomāšanu 
ar līguma termiņu uz 10 gadiem.
PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
Dome pieņēma lēmumu  Atdalīt no nekustamā īpašuma 
”Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, visu zemes 
vienību 1,2 ha platībā, atdalāmajai zemes vienībai 
piešķirot jaunu nosaukumu – „Eglīši”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, un visā tās platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja piecu nekustamo īpašumu izsoļu 
noteikumus.
Dome atsavināja Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamos īpašumus:
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 67, “Labrenči”, Tērvete, Tērve

tes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu ista
bu dzīvokļa ar kopējo platību 49,1 m2, pārdodot to 
par cenu 3900 EUR,
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 44, “Labrenči”, Tērvete, Tērve

tes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu ista
bu dzīvokļa ar kopējo platību 50,4 m2, pārdodot to 
par cenu 4000,00 EUR,
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas dzīvok
ļa ar kopējo platību 22,1 m2, pārdodot to par cenu 
660 EUR,
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Mirdzas”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas dzīvok
ļa ar kopējo platību 26,6 m2, pārdodot to par cenu 
780 EUR,
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Sarmas”, Bukaiši,  Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 51,3 m2, pārdodot to par 
cenu 2200 EUR,
	� dzīvokļa īpašumu Nr. 2, “Spīdolas”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 
trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,3 m2, pārdo
dot to par cenu 4000 EUR.    

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Piedalies un 
laimē! 

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

“ELEKTRONIKAS 
ŠĶIRATLONS”.

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

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

kā pieteikšanās datumu nosakot  
15. jūniju.

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

Jūsu “Eco Baltia vide”

UZMANĪBU – BITES 
ZIEDOŠOS TĪRUMOS!
Lai novērstu dažādus pārpratumus bitenieku un 

lauksaimnieku vidū, atgādinām, ka biteniekiem ir 
jāinformē lauksaimnieki par izvietotajiem bišu 
stropiem tīrumu tuvumā 2 km rādiusā. Saņemot 
informāciju par izvietotajiem bišu stropiem, 
lauksaimniekiem ir iespēja izpildīt Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 950 “Augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas noteikumi” prasības un informēt bitenieku 
par plānoto atļauto smidzinājumu ar augu aiz
sardzības līdzekļiem, tādējādi ļaujot biteniekam 
pašam izvērtēt tālākās darbības. 

SVARĪGI BITENIEKIEM – ja Jums nav 
informācijas par blakus esošo tīrumu apsaim
niekotājiem, ir iespēja griezties pašvaldībā pēc 
palīdzības, sazinoties ar uzņēmējdarbības speciālisti 
Madaru Dargužu, tel. 22495447 vai nekustamo 
īpašumu speciālisti Andru Šafari, tel. 63726001.

Balstīsim sadarbību uz pozitīvu komunikāciju 
visām iesaistītajām pusēm! 
Veiksmīgu un ražīgu sezonu vēlot, Madara Darguža,

Tērvetes novada uzņēmējdarbības speciāliste

Dobeles lauku partnerība 
izsludina LEADER projektu 
konkursa 5. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai:  
2020. gada 7.jūnijs - 7.jūlijs.

Izsludinātās aktivitātes:
Rīcība Nr.1 
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai 

un konkurētspējas celšanai 261 826 EUR. Maksimālā 
attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 
40 000 EUR. 

Rīcība Nr.2 
Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras 

objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības 
veicināšana iedzīvotājiem – 65 538 EUR. Maksimālā 
attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 
50 000 EUR.

Vairāk informācija Dobeles lauku partnerības 
mājas lapā: http://www.dobelespartneriba.lv/ 

Dace Vācere, projektu speciāliste

NVA organizētie 
skolēnu 

nodarbinātības 
pasākumi šovasar tomēr 

notiks
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie 

skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi 2020. gadā 
norisināsies divus mēnešus – no 1. jūlija līdz 
31.  augustam.  Iepriekš pieņemtais lēmums –
pasākumus nerīkot – atcelts, ņemot vērā COVID19 
situācijas stabilizēšanos.

Skolēni pasākumam varēs reģistrēties 
elektroniski NVA tīmekļvietnē. Zemgalē reģistrēšanās 
sāksies 13. jūnijā. Reģistrēties varēs līdz 17. augustam.

Plašāka informācija pieejama un regulāri tiks 
aktualizēta  NVA tīmekļvietnē  un sociālo tīklu 
kontos Facebook  un Twitter.   

Valsts meža dienests 
joprojām atgādina, ka 

visā Latvijā 
ir noteikts meža 

ugunsnedrošais periods!
Visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežā, ir 

jāievēro ugunsdrošības prasības – aizliegumi un 
ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot 
administratīvo, civiltiesisko un arī krimināl-
atbildību. 

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

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

Būsim atbildīgi!  
Valsts Meža dienests

IZSOLES
Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Druķīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošs no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes vienības, platība 5,16 ha.
Nosacītā sākumcena – 39 000 EUR. 

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošs no divām zemes vienībām ar 
kopējo platību 5,67 ha.     
Nosacītā sākumcena – 51 000 EUR.

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Puriņu mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošs no vienas zemes vienības, 
platība 2,51 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes.
Nosacītā sākumcena – 12 600 EUR.

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Skuju mežs”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošs no vienas zemes vienības, 
platība 1,16 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes.
Nosacītā sākumcena – 2 300 EUR.

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Namdaru birzs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošs no vienas zemes vienības, 
platība 0,71 ha, un uz tās atrodošās mežaudzes.
Nosacītā sākumcena – 1200 EUR.

Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu 
ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek 
Tērvetes novada pašvaldības domē, kas atrodas 
„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 
19. jūnija līdz 2020. gada 22. jūlija plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta un laiks -  
2020. gada 23. jūlijs. 

Māris Berlands,
izpilddirektors 

ATGĀDINĀJUMS!
Ar 2020. gada  

1. janvāri spēkā stājusies 
Ugunsdrošības prasība,
kas noteic, ka visos mājokļos jābūt 

uzstādītiem  
DŪMU DETEKTORIEM, bet 

privātmājām jābūt nodrošinātām arī 
AR UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU. 
Dūmu detektoram jābūt uzstādītam mājoklī, 

lai ar skaņas signālu savlaicīgi ziņotu par radušos 
sadūmojumu! Dūmu detektors ir jāuzstāda pie 
griestiem tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā 
uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki. 
Vai esi atbildīgs pret sevi, saviem mājiniekiem?

Vai esi uzstādījis dūmu detektoru?  
Vai esi iegādājies ugunsdzēsības aparātu?    

Tērvetes novada dome



Īstenojam projektusĪstenojam projektus IzglītībaIzglītība

Pabeigti Pālenu kapličas iekštelpas 
restaurācijas darbi

Tērvetes novada domes projekta 
„Pālenu kapličas iekštelpu restaurācija” 
Nr.  1906AL30A019.2201000006 ietvaros tika 
atrestaurēta Pālenu kapličas iekštelpa, tai skaitā 
nomainīti logi un to režģi, restaurēts altāris.

Pālēnu kapliča būvēta 1906.gadā kā grāfu 
Pālenu dzimtas kapenes, tā atrodas blakus 
Tērvetes (Kalnamuižas) baznīcai. Kapliča ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir neliela, bet 
iespaidīga celtne, kurai par celtniecības materiālu 
izmantots no Itālijas vestais travertīns, iekštelpas 
apdarē izmantots gaišs marmors. Jūgendstila 
valdīšanas laikā tapusī celtne sevī ietver gan baroka 
majestātiskumu, gan Bizantijas kolonu kapiteļu 
ornamentiku un neogotikas dekoru atskaņas. 
Celtnes izteiksmīgumu papildina metālā kalti 
vārti un logu režģi. Pagraba kapenēs ir četri grāfu 
Pālenu dzimtas locekļu apbedījumi, bet kapelā – 
marmora piemiņas plāksnes ar uzrakstiem. Tās 
austrumu puses nišā sākotnēji bijis neliels altāris 
ar mozaīkas tehnikā darinātu ikonu.

Šodien par altāri liecina vairs tikai divas 
marmorā darinātas kolonas. Nav ziņu par to, 
kāds liktenis piemeklējis ikonu un epitāfijas starp 
apbedījumiem kapličā. Ir izpostīts arī viens no 
apbedījumiem. Kapliča ir Tērvetes novada domes 
īpašums un tiek izmantota kā sēru ceremoniju 
telpa.

2015.gada martā un aprīlī čehu restauratori 
veica kapličas apskati un uzmērīšanu, lai 
noteiktu nepieciešamās izpētes saturu un 
apjomu, kā rezultātā 2017.gadā ir izstrādāts 
kapličas restaurācijas projekts. Projekta autori: 
Milošs   Gavenda, Miloslavs Hanzls. Tika 
konstatēts, ka altārdaļas arku balstošā kolona ir 
izkustējusies un nepieciešama rīcība, lai novērstu 
nopietnus turpmākos bojājumus. Nepieciešams 
arī apturēt ēkas sienās notiekošos procesus, ko 
savulaik izraisījis iekļuvušais mitrums un kas 
izraisa sienu bojājumus.

2017. gadā, piesaistot Valsts Kultūrkapitāla 
fonda līdzfinansējumu, altāris tika nojaukts, 
saglabājot tā daļas turpmākai restaurācijai.

Kapličas restaurācijas darbus veica SIA 
„WARSS++”.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR  53 567, 
t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansējums EUR 45000 un Tērvetes 
novada domes līdzfinansējums EUR 8 567.

Šobrīd no Tērvetes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem notiek kapličas ārējās fasādes 
restaurācija.   

Foto no M. Markovskis  
Informāciju sagatavoja Tērvetes novada 

pašvaldības projektu koordinatore Dace Vācere

Klajā nāk 72 stundu buklets 
“Kā rīkoties krīzes gadījumā”

Mūsdienu pasaulē krīze var pienākt negaidot; 
dabas katastrofas, satricinājumi elektroniskajā vidē 
u.c. draudi var radīt ķēdes reakciju, kuras rezultātā 
var tikt apgrūtināts ikdienas dzīves ritums – 
nestrādāt veikali, norēķinu kartes, var nebūt 
pieejams internets, ierobežota ūdens vai siltuma 
apgāde. Varētu tikt apgrūtināta ārstniecības 
iestāžu un glābšanas dienestu darbība. Šādā 
situācijā būtisks ir katra iedzīvotāja ieguldījums 
krīzes risināšanā.

2020. gada 3. jūnijā Aizsardzības ministrija 
prezentēja bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, 
kura mērķis ir palīdzēt sagatavoties iespējamajai 
krīzei. Bukletā ir ietverta svarīgākā informācija 
gan par to, kā cilvēks var sagatavoties iespējamajai 
krīzei, gan par to, kur meklēt palīdzību un 
informāciju. Tāpat bukletā ir iekļauti dažādi vērtīgi 
padomi, piemēram, ko iekļaut ārkārtas gadījumu 
somā, kādi ir mājās nepieciešamie medikamenti 
un kādi jautājumi jau šodien būtu jāpārrunā ar 
saviem ģimenes locekļiem, lai parūpētos par viņu 
drošību

Bukleta simbols ir starptautiski atzītais 
standarts “72 stundas”. Šis ir periods, kura laikā 
katram Latvijas iedzīvotājam būtu jāspēj parūpēties 
pašam par sevi, tādējādi ļaujot atbildīgajiem 
dienestiem krīzes pirmajās dienās sniegt palīdzību 
tur, kur tā visvairāk nepieciešama.

Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie 
spēki īstenos apdraudējuma pārvarēšanas 

pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt spējīgam 
noturēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 
stundas. 

Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus 
tuviniekus, ir savlaicīgi sagatavoties jebkādai 
krīzes situācijai, tostarp:
	� izrunāt ar saviem tuviniekiem iespējamās 

krīzes situācijas un vienoties par rīcību;
	� būt gatavam nodrošināt pārtikas, ūdens un 

pirmās nepieciešamības preču krājumus 
pirmajām 3 dienām;

	� regulāri atsvaidzināt zināšanas par pirmās 
medicīniskās palīdzības sniegšanu, iegūt 
informāciju un zināšanas, kas var palīdzēt Tev 
un Tavai ģimenei ekstremālos apstākļos.
Šādas brošūras tūlītēju nepieciešamību ir 

apliecinājusi Covid19 pandēmijas pieredze. 
Pēc atbildīgo dienestu apkopotās informācijas, 

ikvienam valsts iedzīvotājam ir jābūt nodrošinātam 
ar šādām precēm, ko jebkurā brīdī likt ārkārtas 
gadījumu somā: dokumenti, nauda, medikamenti, 
ilgi uzglabājama pārtika – ūdens krājumi, viss 
nepieciešamais, lai bez elektrības, gāzes un ūdens – 
cilvēks spētu nodrošināt savas pamata vajadzības.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības 
ministrs dr. Artis Pabriks, uzrunājot iedzīvotājus, 
norāda: “Šie pirmie soļi ļaus Jums jau tagad būt 
modriem, lai negaidītas krīzes nepārsteigtu mūs 
nesagatavotus, bet emocionāli apbruņotu un 
neļautu krist liekā panikā. DROŠI IR ZINĀT!”

Reaģējot uz mūsdienu drošības izaicināju
miem, līdzīgi informatīvie materiāli ir sagatavoti 
arī citās Eiropas valstīs, nodrošinot to pieejamību 
katrā mājsaimniecībā.

Šobrīd buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā” 
skatāms Aizsardzības ministrijas, kā arī Tērvetes 
novada mājas lapā www.tervetesnovads.lv.   

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības aicinājuma 
informāciju no Aizsardzības ministrijas mājas 

lapas apkopoja
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lūdzam vecākus pievērst uzmanību 
bērnu drošībai vasarā!

Aicinām bērnu un jauniešu vecākus 
pārrunāt savās ģimenēs drošības 
jautājumus un sekot līdzi viņu darbībām!

1. Drošība mājās: 
	� sadzīves ķīmija,
	� karsti priekšmeti,
	� dažāda veida kritieni (it sevišķi mazajiem 

bērniem),
	� atvērti logi,
	� elektroierīces (cik tās ir drošas, cik bērni ir 

apmācīti ar tām rīkoties),
	� mājas drošības plāns (kā izkļūt, ja, piemēram, 

izceļas ugunsgrēks).
Uz ielas: 
	� uzvedība kā gājējiem,
	� kā velobraucējiem u.c. (ķivere, vadītāja apliecība),
	� automašīnas.

Brīvā dabā: 
	� ugunskuri, grili,
	� batuti,
	� dzīvnieku kodumi,

	� ūdenstilpnes (tikai oficiālās peldvietās, neiet 
vienam, informēt

	� pieaugušo par došanos ūdenī, nelekt ūdenī),
	� atturēties no graustiem, pamestām ēkām, 

būvlaukumiem.
2. Noteikti būt informētiem, kur un ar ko kopā 

ir bērns (bērna pienākums informēt vecākus).
3. 112 – nebaidīties zvanīt, ja noticis nelaimes 

gadījums. Nekādā gadījumā neblēņoties ar viltus 
trauksmes zvaniem, nejokoties ar operatīvo 
dienestu!

4. Neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam 
bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 
gadiem, klātbūtnes.

5. Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu 
vecumu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā 
vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga 
par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Par nakts laiku 
uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.   

Baiba Opmane,  
Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Turpinās Augstkalnes – Mežmuižas  
ev. lut. baznīcas atjaunošanas darbi

Teici to Kungu,mana dvēsele,un neaizmirsti, ko 
Viņš tev labu darījis.

(103 psalms).

Pērnā gada nogalē tika apstiprināts projekts 
no LEADER par Augstkalnes – Mežmuižas ev. 
lut .baznīcas zvanu torņa logu izgatavošanu un 
nomaiņu. Pēc iepriekš izstrādātā SIA “VIRTU” 
būvprojekta ”Baznīcas torņa logu nomaiņa” firma 
SIA “K.R.H.” noslēdza līgumu ar galdnieku un 
izgatavoja  jaunus, vēsturiski identiskus logus. 

Projektā  līdzdalību ņēma arī Tērvetes novada 
pašvaldība ar līdzfinansējumu 937 EUR. 

Paldies LEADER projekta atbalstītājiem, 
Tērvetes novada domei par finansiālo ieguldījumu 
dievnama atjaunošanā! Pateicība arī galdniekam 
A. Dobrovoļskim par ieguldīto milzu darbu, veicot 
logu atjaunošanas darbus! 

Vienlaikus varu informēt, ka turpinās arī 
baznīcas labiekārtošanas darbi, kurus veicam 
ar draudzes locekļu spēkiem. Esam aizsākuši 
arī baznīcas ērģeļu atgriešanās stāstu, par ko 
informēsim rudens pusē.   

Jauku, siltu, saulainu, notikumiem bagātu vasaru 
vēlot, Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. draudzes 

padomes priekšsēdētājs Edvīns Beržinskis

Altāris pēc darbu pabeigšanasAltāris pēc darbu pabeigšanas

Vienmēr paliks atmiņā baznīcas veco logu gaismaVienmēr paliks atmiņā baznīcas veco logu gaisma

Atjaunotie kapličas vārtiAtjaunotie kapličas vārti

Gadsimta atklājums Tērvetē
Laikā no 22. līdz 23.maijam Dabas parka 

Tērvetē teritorijā tika veikta arheoloģiskā izpēte. 
Darba mērķis bija pārbaudīt Tērvetes vēstures 

muzeja vadītājam, LU Latvijas Vēstures institūta 
Arheoloģijas nodaļas zinātniskajam asistentam 
Normundam Jērumam sniegtās ziņas par senlietu 
atradumiem. Lai veiktu izpēti, tika saņemtas visas 
nepieciešamās atļaujas, kā arī darbam tika 
pieaicināti dažādu nozaru speciālisti no LU 
Latvijas Vēstures institūta, Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja un Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes. Vienlaikus izpētei tika 
iemērīti seši laukumi, kopumā izpētot 11,5 m2 
platību.

Rezultātā jāatzīst, ka tas ir viens no lielākajiem 
atklājumiem Latvijas arheoloģijā un zemgaļu 
pētniecības vēsturē pēdējās desmitgadēs, kas 
sniedz jaunas atziņas par zemgaļu apbedīšanas 
tradīcijām 12.–13.  gadsimtā. Līdz šim brīdim 
jaunatklātais kapulauks ir vienīgais, arheologiem 
zināmais 12.–13. gs. zemgaļu ugunskapu kapulauks 
Zemgalē un zemgaļu apdzīvotajās teritorijās 
Lietuvā. 

Līdz šim zemgaļu vēstures pētniecībā 
neatminēta mīkla bija tas, kāpēc līdzenajos 
kapulaukos mirušo apbedīšana konstatējama tikai 
līdz 11.gadsimta beigām, bet 12. un 13.  gs. 
apbedījumi tiek atrasti retos gadījumos. Atklātais 
ugunskapu kapulauks apliecina, ka zemgaļiem, 
līdzīgi kā kuršiem 12. un13.  gs., izplatītākais 
apbedīšanas veids bija mirušo kremācija. 

Izpētes un apzināšanas darbus vadīja mg.hist. 
Normunds Jērums. Izrakumos piedalījās: mg.hist. 
Mārcis Kalniņš, dr.hist., LZA īstenais loceklis 
Guntis Zemītis, dr.hist.Vitolds Muižnieks, mg.hist. 
Eduards Plankājs, Māra Maija Vēbere.     

Video sižets skatāms www.tervetesnovads.lv 
Ilona Līduma, 

Tērvetes tūrisma informācijas centra vadītāja
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Ar gandarījumu par sasniegumiem 
2019./2020. mācību gadā

Skolēni, kas saņēmuši Tērvetes novada domes 
SKOLĒNA GODA MEDAĻU par augstāko 
vidējo vērtējums mācību gada noslēgumā

AUGSTKALNES VIDUSSKOLĀ
Pamatskolas posmā
6. klases skolniece Agate Misule 
7. klases skolniece Kristiāna Līva Lāce 
9. klases absolventes Nora Marta Izaka un 
Beatrise Lība Šalna

Vidusskolas posmā
12. klases absolvente Samanta Anna Labalaika 

Pēc vidējo vērtējumu sasniegumiem 
sākumskolas skolēni saņēma: 
Zelta liecības (vērtējumi tikai 9 un 10 balles): 
3. klase – Artis Rūdolfs Voitehovičs un Iļja 
Samofalovs, 2. klase – Gustavs Jankevičs.
 
Sudraba liecības (vērtējumi tikai 8, 9 un  
10 balles): 
3. klase – Baiba Tirzīte un Kristiana Eva Jekševica, 
2. klase – Katrīna Tīna Alksne, Malvīne Černaja, 
Elizabete Petkus. 

Bronzas liecības (viens vērtējums 7, pārējie 
vērtējumi tikai 8, 9 un 10 balles): 
4. klase – Amanda Andersone, Regnārs Kokins, 
Viktorija Štāle, 3. klase – Aleksandra Ģērmane, 
Sandis Mitrevics, Gatis Butkus,  
2. klase – Kevins Mitrevics, Arvis Pēcis.
 

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLĀ
Tērvetes novada SKOLĒNA GODA MEDAĻU 
saņēma
4. klases skolniece Adriāna Granauska 
5. klases skolniece Ance Lagzdiņa
8. klases skolnieks Niks Kaufmanis

Zelta liecības saņēma (vidējais vērtējums 9 un 
vairāk):
3. klase – Laura Pļenkova un Renārs Prokofjevs;  
4. klase – Adriāna Granauska; 5. klase – Ance 
Lagzdiņa, 1. klase – Una Girgensone, Keita 
Kursina un Viljams Upenieks. 

Sudraba liecības saņēma (vidējais vērtējums ir  
8 balles un vairāk):
5. klase – Linards Štrauss, Kristers Sprincis, Alise 
Janvāre, Beatrise Panova, Ksenija Žandarova, 
Alekss Kursins, Elīna Redisone, Paula Pļenkova,  
6. klase – Amanda Štrausa un Ralfs Emīls 
Skadiņš, 8. klase – Niks Kaufmanis un Annija 
Arta Ingevica, 4. klase – Greisa Izabella Laizāne, 
3. klase – Evelīna Strazdiņa un Patrīcija Bubjane, 
2. klase – Krišjānis Lagzdiņš, Elīza Veilande,  
1. klase – Samanta Arkliņa, Jānis Burnovskis, 
Demijans Iļkevičs, Marks Janvāris, Emīls 
Kuļikovs, Karlīna Leijere un Diāna Muciniece.

PALDIES skolu jauniešiem un viņu vecākiem par 
atbildīgu un ieinteresētu ieguldījumu izglītošanās 

procesā! Īpaši PALDIES par spēju saglabāt noturīgas 
zināšanas attālinātā mācību procesa laikā!   

Sadarbībā ar skolu direktoriem vidējie vērtējumi 
apkopoti pēc izglītības iestāžu 

eklases datiem

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs

Aizvadītajā 2019./2020. mācību gadā skolu 
jaunieši mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 
tikai līdz 12. martam, jo pēc skolēnu brīvlaika tās 
tika pārtrauktas, kas ierastā laikā tradicionāli būtu 
turpinājušās vēl aprīlī. 

Tomēr šajā neierasti īsajā mācību priekšmetu 
olimpiāžu norises laikā mūsu skolu jaunieši 
paspēja plūkt laurus zinību laukā. No sirds 
lepojamies ar skolu jauniešu sasniegumiem.
AUGSTKALNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU 
SASNIEGUMI 
Valdemārs Lācis (9. klase)
1. vieta bioloģijas valsts 42. olimpiādes 2. posmā 
(starpnovadu) un Atzinība bioloģijas valsts 42 
olimpiādes 3. posmā (valsts mērogā);
1. vieta vēstures valsts 26. olimpiādes 2. posmā 
(starpnovadu);
1. vieta  ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes 2. posmā 
(starpnovadu). Īpašs lepnums un prieks, ka 
Valdemārs starpnovadu posmā startēja vienīgais 9. 
klases skolēns 10.–12. klašu skolēnu grupā. Viņš 
saņēma 75, 5 punktus, aiz sevis atstājot Dobeles 
Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēnu ar 63 
punktiem.
Nora Marta Izaka (9. klase)
2. vieta bioloģijas valsts 42. olimpiādes 2. posmā 
(starpnovadu);
3. vieta latviešu valodas un literatūras valsts 46. 
olimpiādes 2. posmā (starpnovadu);
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Beatrise Lība Šalna (9. klase)
1. vieta latviešu valodas un literatūras valsts 46. 
olimpiādes 2. posmā (starpnovadu). Ar šādiem 
sasniegumiem Beatrisei Lībai bija tiesības startēt 
olimpiādes posmā valsts mērogā, kam viņa arī 
nopietni gatavojās, tomēr ārkārtas situācija 
olimpiādes norisi atcēla.
Kristers Jankevičs (9. klase)
2. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada  
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē; 
Atzinība bioloģijas valsts 42. olimpiādes 2. posmā 
(starpnovadu).
Madara Bružus (7. klase)
2. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Amanda Andersone (4. klase)
2. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē.
Gustavs Jankevičs (2. klase)
2. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
sākumskolas olimpiādē.
Kristīne Bērzone (8. klase) 
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.

Enija Ruva (4. klase)
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
vizuālās mākslas olimpiādē.
Endijs Šnepsts (7. klase)
Atzinība Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Gundars Jekševics (7. klase)
Atzinība Auces, Dobeles un Tērvetes novada angļu 
valodas olimpiādē.

PALDIES skolotājiem, kas sagatavoja 
skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm – 
Marijai Pelnikai, Inesei Blūmai, Guntrai 
Engelsonei, Selgai Tisenkopfai, Aijai 
Klūgai, Dacei Briedītei, Sandrai Vasilei, 
Nadeem Zia un Jānim Kalniņam!

ANNAS BRIGADERES PAMATSKOLAS 
SKOLĒNU SASNIEGUMI 
Poļina Žandarova (9.klase)
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
vizuālās mākslas olimpiādē.
Amanda Štrausa (8. klase)
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē.
Alise Janvāre (6. klase)
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Krišjānis Lagzdiņš (2. klase)
3. vieta Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
sākumskolas olimpiādē.
Ance Lagzdiņa (5. klase)
Atzinība Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
matemātikas olimpiādē.
Roberts Šumajevs (8. klase)
Atzinība Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
krievu valodas olimpiādē.

PALDIES skolotājiem, kas sagatavoja 
skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm – 
Gitai Čigānei, Sandrai Geislerei, Ingrīdai 
Kļaviņai, un Svetlanai Kursinai!

Pamatojoties uz Tērvetes novada domes 
nolikumu „Par Tērvetes novada vispārizglītojošo 
skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un 
apbalvošanas kārtību”, Tērvetes novada izglītības 
iestāžu iesniegtajiem skolēnu mācību priekšmetu 
olimpiādēs iegūtajiem rezultātiem, Dobeles 
novada izglītības pārvaldes mācību priekšmetu un 
Valsts atklāto mācību priekšmetu rezultātu 
protokoliem un 2020. gada 15. maija Pedagoģiskās 
komisijas lēmumu tika aprēķinātas un izmaksātas 
naudas balvas Tērvetes novada izglītības iestāžu 
skolēniem par sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs 2019./2020.mācību gadā, kopsummā – 
410 euro.  

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

“Esi aktīvs Tērvetes novadā!” 
dalībnieki tikās klātienē

Šis gads ieguls mūsu atmiņās kā savāds gads, 
kad ikdienai piespiedu kārtā bija jākļūst rimtākai, 
klusākai un piesardzīgākai. Kā pārvarēt šo laiku? 
Pārmaiņas rosināja pavēdināt ideju kambarus.  Un 
tieši tā, pateicoties Sporta nodaļas vadītājai Lindai 
Karlovičai tapa neplānotais virtuālais Tērvetes 
novada sporta un veselības veicināšanas pasākums 
“Esi aktīvs Tērvetes novadā!”. 

Lindas Karloviča par ideju stāsta: “Latvijā   
ieviestie nosacījumi sakarā ar Covid19 bija 
tendēti uz saukli ,,Paliec mājās!”. Mums te ir tik 
pateicīga daba, ka palikt mājās nav iespējams ( tas 
protams joks), bet jebkuram Tērvetes   novada 
iedzīvotājam šajā laikā, neskatoties uz visu, 
svarīgi bija stiprināt sava imunitāti, novērst 
uzmanību no lietām, kuras nomāca mūs visus. Šis 
mānīgais stresa stāvoklis, kurš atspoguļojās ik 
dienu masu informācijas līdzekļos par Covid19, 
radīja ikvienā domīgumu un  to gribējās izmainīt. 
Kā? Es skatījos, ko dara citi novadi un atradu, ka 
šādas aktivitātes notiek Iecavas novadā. “Tas ir 
tas, ko mums vajag!”, es nodomāju. Šis pasākums 
bija arī kā enerģijas lādiņš tiem, kas to nebija 
darījuši, nebija stundām ilgi staigājuši, braukuši 
ar riteni, skrējuši. Galvenā doma bija iesaistīt   
ikdienas sportiskā aktivitātē pēc iespējas vairāk   
novada iedzīvotājus, lai mazinātu radušos stresu 
un stiprinātu imunitāti. Tika izveidota arī 
Endomondo platforma, lai pilnvērtīgi veiktu   
dalībnieku reģistrāciju un veikto distanču 
uzskaiti. Šajā procesā palīgs bija Anda Sirsone. 
Grupu koordinēšanai tik piesaistītas Tērvetes 
novada kultūras nama darbinieces Ineta Strazdiņa 
un Monta Bērziņa. Bijām gatavi startam trīs 
aktivitātēs – skriešanā, soļošanā un velo 
braukšanā.”

No 15. aprīļa līdz 14. maijam 68 aktīvi 
cilvēki ikdienā veltīja laiku dalībai pasākumā, 
kopā pieveicot 15244,73 km!!! Soļojot tika 
veikti 6841,58 km, skrienot – 3185,42 km, bet 
riteņbraucēju veikums – 5217,73 km. Lai arī 
Endomondo platforma sevi neattaisnoja pilnībā, 
iecerēto paveicām, jo paralēli darbojās alternatīvs 
veids – trīs Whatsapp grupas un tās deva gaidītos 
rezultātus. Grupās tika fiksēti ikdienas rezultāti 
un paralēli arī saņemtas interesantas, jautras 
fotogrāfijas (galerija skatāma www.
tervetesnovads.lv/galerijas/).

Sākotnēji bija iecerēta apbalvošana video 
ierakstā, tomēr 17. maijā dalībnieki tikās klātienē, 
ievērojot šī laika publisko pasākumu rīkošanas 
noteikumus. Prieks biju visus redzēt vaigā, 
dzirdēt katra personīgos iespaidus par pasākumu. 
Dalībniekus uzrunāja Tērvetes novada domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika. Uz improvizētā 
pjedestāla kāpa katras grupas uzvarētāji. 

Soļotāju grupā 1.v. Sigitai Lukažei 
(603,25  km), 2.v. Montai Ziediņai (499,59 km), 
3.  v. Santai Janvārei (430, 27 km), 4. v. Santai 
Hibšmanei (388,98 km). 

Skrējēju grupā 1.–4. vietu ieguva attiecīgi 
Baiba Latiša (403,11 km), Viesturs Dude (401, 
7  km), Ivo Geriks (331, 3 km), Dace Mačevska 
(275,84 km). 

Velo braukšanā 1.–4. vieta izkārtojās šādi: 
Jānis Švītiņš (1236,63 km), Asnate Egle (952,95 
km), Liāna Misule (628,11 km), Inese Blūma (483, 
48 km). 

“Sasniegtais rezultāts ir labs,” atskatoties uz 
paveikto pauž Linda Karloviča “cilvēki ir ap
mierināti ar to, ka beidzot ir sanācis kā nekad 
iepriekš izstaigāt, izbraukt skaisto Tērvetes novadu, 
papildus tam  iepazīt jaunās tehnoloģijas iespējas, 
sajust saikni ar dabu, un novērtēt vietu, kurā tu 
dzīvo. Tās ir vērtības ar pluss zīmi.”  
Ineta Strazdiņa, kultūras pasākumu organizatore

Pastaiga ģimenei ne tikai kā aktīva 
atpūta, bet arī gandarījums

Noslēdzies pasākums, kas aizrāva 35 
komandas. PALDIES ikvienam, kas izvēlējās šo 
aktivitāti!

Pastaiga ģimenei piedāvāja iespēju paskatīties 
uz daļu Tērvetes ar citādākām acīm, iepazīt to 
atraktīvākā veidā. Kopumā bija jāveic 26 uzdevumi 
– jāfotografē, jāatrod, jāizgatavo, jāatmin, jāskaita, 
jāzina, jābūt atraktīviem, attapīgiem un uzmanīgiem. 

Atbilžu varianti rindojās cits pie cita, jo ik 
pārdienas kāds bija devies pastaigā. 16 uzdevumu 
lapas pat atceļoja no Dobeles, Auces un Jelgavas 
novadiem, Liepājas, Jelgavas, Rīgas un  Babītes. 

Atbildes pārskatot, prieks mijās ar pārsteigumu, 
interese auga ar katru dalībnieku komandu. Bija 
redzama  cilvēku atšķirīgā  pieeja, jautājumos 
slēpās kāds āķis, arī precīzāka norāde, tādēļ 
uzmanību nedrīkstēja zaudēt ne mirkli! 

Nācās būt stingriem vērtētājiem. Diemžēl 
pareizi atbildēja tikai viena komanda – “Atraktīvais 
trijnieks” (Santa un Alise Janvāres, Jekaterina 
Rozīte). 2. vietā, atkārtoti izvērtējot atbildes, 
ierindojās komanda “ARS 3” (Anda Briede, Rasa 
Logina un Santa Hibšmane), bet 3. vietā, izlozējot 
starp trīs komandām, ierindojās Brahmaņu ģimene 
no Rīgas. 

Balvu tūre ar to vēl nebeidzās, jo vēlējāmies 
pateikties vēl dažām komandām. Pirmā balva tika 
komandai “Čaklie Sprīdīši” no Jelgavas nominācijā 
“Kas pirmie brauc, tie pirmie maļ”. Viņu uzdevumu 
lapas tika saņemtas pirmās un tās arī bija pirmās 
emocijas par šo aktivitāti, kas lika sajusties 
gandarītiem. Ar izlozes palīdzību balvas ceļos arī 
pie komandām, kuras atbildēja pareizi uz 
jautājumiem, kurā “slēpās” kāds āķis un bija 
mazliet vairāk jāpadomā – par Annas Brigaderes 
vecumu uz aktivitātes laiku, jautājums par tilta (pie 
Zviedru kalna) uzcelšanas laiku. Balvas ieguva 
komanda “Cukuriņi” no Vilces un “Magimazi+” 

no Zaļeniekiem. Nākamā izloze notika starp 
visiem dalībniekiem, jo katra komanda, mūsuprāt, 
bija sasniegusi savu mazo uzvaru. Ceturtā 
uzmundrinājuma balva tika Kroņauces komandai 
“Mēs no Mūrniekiem”.

Īpašs prieks bija par iesūtītajām fotogrāfijām, 
kas iepazīstināja gan ar katru dalībnieku, gan 
sveicienu, kas veidots no dabas materiāliem. Visi 
sveicieni un atbildes tika sūtītas Whatsapp, tomēr, 
kad šo “sveicienu” ieraugi uz takas dzīvē, tad 
emocijas sit augstu vilni. Kultūras darbinieka 
labākais atalgojums ir sajust cilvēku prieku, nejauši 
ceļā satikt komandas skaļi pārspriežam atbildes. 

Šis savādais laiks, kad ikdiena ir mazliet 
citādāka, ļāva saskatīt  vēl vienu iespēju veidu, kā 
būt aktīviem un dažādot mūsu novada kultūras 
dzīvi. Šāda veida pasākums noteikti paliks kā 
ikgadēja aktivitāte. Paldies par ieteikumiem, arī 
paši esam izpratuši, kas jāuzlabo, kas jāmaina. 
Mums tas bija izaicinājums un piedzīvojums. 
Jaunas takas un jauni, vēl āķīgāki uzdevumi  jūs 
gaidīs arī turpmāk!   

Pastaigas dalībniekiem līdzi juta un rezultātus 
apkopoja Ineta Strazdiņa, 

kultūras pasākumu organizatore


