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16. jūlijs

Skanēja Tērvetes pļavas

Tērvetes novada folkloras kopa “Ceļteka” ik gadu
vasaras saulgriežus ietērpj skanīgā līgotņu virtenē.
Šogad skanīgs bija 13. jūnija vakars Tērvetes upītes
krastos, kad ikviens tika aicināts uz Jāņu dziesmu
mācībām. Arī rotaļas bija šo mācību daļa, un izrādījās,
ka latviešu rotaļas var pielāgot arī 2m distancēšanās
noteikumiem, kas nemazināja jautrību.
Kopas vadītāja Anda Ābele bija piemeklējusi tieši šim
vakaram dažādos pagastos un kultūrvēsturiskajos
novados, īpaši Zemgalē, pierakstītas tautas dziesmas.
Dziesmu pūrs tovakar bija tik plašs, ka vakara krēslā
tika iekurts pat ugunskurs. Paldies Rasmai Rapai par
atbalstu šī skanīgā vakara organizēšanā!

2020. gada jūlijs

20.00 Tērvetes estrādē

Prieks ceļoja ar Līgo busiņu

TĒRVETES
AMATIERTEĀTRA
“TRĪNE”’
IZRĀDE . Ādolfs Alunāns, “Skolotāja tupeles”
AUTOBUSS: 19.25 Klūnas, 19.35 SAC Tērvete,
19.45 Kroņauce * 19.20 Bukaišu skola,
19.30 Augstkalne ,19.40 Zelmeņi* Dzeguzēni
19.20. Autobuss kursēs arī pēc izrādes.

17. jūlijs

cējot
Līgo busiņa pasažieri ik sētā ieradās muzi
un gavilējot

21.00 Augstkalnē,
Mežmuižas pils terasē
(sliktos laika apstākļos Mežmuižas ev. lut. baznīcā)
KLASIKAS MEISTARDARBI
SITAMINSTRUMENTIEM “PERPETUUM RITMICO”
SNIEGUMĀ.

“Perpetuum Ritmico” ir vienīgais pastāvīgi
koncertējošais sitaminstrumentu ansamblis Latvijā
Visi ansambļa mūziķi, (Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis,
Guntars Freibergs un Ernests Mediņš) ir koncertējoši
sitaminstrumentālisti, kas savu izglītību ieguvuši kā
Latvijā, tā ārzemēs.
Sēdvietas pie galdiņiem, kā arī solos un zālienā
(sev ērtu sēdvietu zālienā jāsarūpē pašiem).
Pasākuma ietvaros varēs iegādāties "Tērvetes vīni"
un "Kristīnes picērija un beķereja" gardumus.
AUTOBUSS: 19.45- Klūnas, 19.55 - SAC Tērvete,
20.05 - Kroņauce, 20.15 -Tērvete, 20.25- Zelmeņi *
20.20 -Bukaišu skola*20.35 - Dzeguzēni
Autobuss kursēs arī pēc koncerta.

Ja šogad Līgo svētkos nevarējām brīvi lustēties visi
daudzskaitliski kopā, tad jābrauc lūkot, ko līgotāji pa
savām sētām dara šai dienā. Tērvetes amatierteātris
“Trīne” ciemkukulī lika dziesmas, kādu danci un lustīgu
ainiņu no “Skroderdienām “Silmačos”” un…. devās ceļā.
ām
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Pasākuma dalībnieki
Apciemoti tika ļaudis Kroņaucē, sanatorijas ciematā
plāvā, kāds to izbauda basām kājām
Tērvetē, Zelmeņos, SAC “Tērvete”, Bukaišos un Klūnās.
Jautrības dzirksts braucējus nepameta nevienā no
ciemiem, jo sagaidīti tika ar smaidu un patiesu prieku par
šo “ceļojošo notikumu”. Svētki ir jāsvin un, ja kopābūšanu
varam baudīt šādi, tad svētki tiešām kļūst par svētkiem.
21. jūnijā, kad pirmā vasaras diena ritēja uz saulrieta pusi, Busiņa pasažieri ir pateicīgi visiem par brauciena laikā
pie Tērvetes pilskalna pulcējās tie, kas vēlējās piedzīvot sastaptajiem laipniem vārdiem, atvērtām sirdīm un 18.jūlijs
kopā īstu vasaras saulgriežu maģisko pieskārienu katra aplausiem!
10.00-12.40 daudzdzīvokļu mājas
dvēselei.
“Labrenči” sporta laukumā
Svētku noskaņu
Pilskalns šajā vakarā tērpās mistiskā dūmakā un gaismās.
ciemos palīdzēja
TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI
ra
dīt
“Silmaču” skrode
Uguns un gaismas mistērijā kopā ar novada deju
rdienu ainiņas
(individuālās sacensības visām paaudzēm)
kolektīviem un dziesminieci Maiju Lāci tika izstāstīts
 Šautriņu mešana
stāsts par mums pašiem, kas mītam šeit, mūsu Dievzemītē
 Šķēršļu josla jeb biatlons (sākot no 4 g.v.)
un ceļam godā senču tradīcijas. Tika izspēlēti Jāņu laika
 Mešana mērķī pāri volejbola tīklam, (sākot no 8 g.v.)
rituāli - no rīta peldes upītē, vainagu mešanas ozolā līdz
 Soda metieni ( sākot no 3 g.v.)
pundeles dedzināšanai pilskalnā virsotnē. Mūsu
 Skriešana pa pļavu AŠĀS KĀJAS (no 2 g.v.
ugunskurs saņēma atnākušo ziedojumus - ne tikai maizi,
(startēt var kopā ar vecāku)
ūdeni vai graudus, arī labās domas, pērnos Jāņu vainagus
 Noturies stienī ( no 7 g.v.)
un trejdeviņu ziedu pušķus. Ar labo domu, labo vārdu un
 Tērvetes novada stiprinieks un stipriniece (no 14 g.v.)
dziesmu mēs dodam no sevis to labāko. Tāda ir Jāņu nakts
 Prāta spēles (puzles un krustvārdu mīklas ar
burvība - ja dod daļu no savas sirds, tad burvība nepaies
kontroles laiku)
garām!

Mirdzēja Tērvetes pilskalns

APBALVOŠANA AP 12.40
AUTOBUSS: 9.20 Klūnas, 9.30 SAC Tērvete, 9.40
Kroņauce*, 9.15 Bukaišu skola ,9.25 Augstkalne,
9.35 Zelmeņi
13.00-15.00 Tērvetes pilskalnā
II STIPRO SKRĒJIENS Tērvetes pilskalnā
dažādās vecuma grupās

Par saulgriežu laika rituāliem var vēstīt

arī dejojot

Pasākuma apmeklētāji vienojās kopīgā spēka
virknē, tā savienojot domas un enerģiju

zus,
Jāņabērni izlustināja gan ma

gan lielus

Augstkalne

 Tandēms - vecāks+ bērns līdz 3 g.v. (100m
skrējiens kalna pakājē)
 Bērni līdz 5 g.v. (150m skrējiens kalna pakājē)
 Zēni un meitenes 6-8 g.v.
(250m skrējiens kalna pakājē )
 Zēni un meitenes 9-11.g.v. ( 250m)

Ar finišu pilskalna virsotnē

 Zēni un meitenes 12-14 g.v. ( 250m)
 14+ meitenes/sievietes ( 300m)
 14+ zēni/vīrieši ( 300m)

 35+ sievietes ( 250m)
 40+ vīrieši ( 250m)

VĒLAMS SKRĒJIENAM PIETEIKTIES –
18. jūlija individuālo sacensību laikā ( 10.00-12.30)
daudzdzīvokļu mājas «Labrenči» sporta laukumā
TĒRVETES ESTRĀDĒ
15.00 SVĒTKU TIRDZIŅŠ
15.00-19.00
"MEISTARIŅŠ"

piedāvā
mazuļiem aktivitātes pie gaismas smilšu galdiem,
attīstošajiem aktivitātes dēļiem. Bērnu plūsma
aktivitātēs tiks kontrolēta, tiks ievērotas
dezinficēšanas prasības.
Annas Brigaderes pamatskolas skolnieces Alises
Janvāres gleznu izstāde.
16.00 – 17.00 KONCERTUZVEDUMS
BĒRNIEM “Troļļu iespējamā misija”
( “Pasaku nams”)

AUTOBUSS: 14.30 Klūnas, 14.40 SAC Tērvete,
14.50 Kroņauce; 14.30 Bukaišu skola, 14.45
Augstkalne, 14.55 Zelmeņi; Dzeguzēni 14.30
18.30 SVINĪGA TĒRVETES NOVADA KAROGA PACELŠANA
19.00 – 20.10
KONCERTPROGRAMMA “ŠAI VASARAI”.

Ainars Bumbieris un Ineta Rudzīte , saksofonists
Raivo Stašāns un pavadošā grupa.
21.30 - 23.00
Grupas “Otra puse”
KONCERTPROGRAMMA
23.10 SALŪTS

AUTOBUSS: 17.40 Klūnas, 17.50 SAC Tērvete,
18.00 Kroņauce* 17.20 Bukaišu skola, 17.40
Augstkalne, 17.50 Zelmeņi *Dzeguzēni 17.30 .
Autobuss kursēs arī pēc salūta.

19. jūlijs

TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI (
komandu sports)
Zelmeņu ciema sporta laukumā no 11.0017.00.

11.00 VOLEJBOLS 3+1 (3 vīrieši+ 1 sieviete),
komandā var pieteikt 6 dalībniekus.
11.00 MINIFUTBOLS 4+1 (4 spēlētāji+ vārtsargs),
pieteikt var 7 dalībniekus.
13.00 STRĪTBOLS 2 grupās ( vīriešu un jauniešu
(no 14 g.v.) grupa; sieviešu un jauniešu (līdz
13.g.v.) grupa.
14.00 FLORBOLS uz mini vārtiem, 4:4 bez
vārtsarga, komandā var pieteikt 6 dalībniekus.
Vecuma grupa viena.

Piesakies andelei
novada svētkos!
Tērvetes novada mājražotāji, amatnieki tiek aicināti
pieteikties dalībai Tērvetes novada svētku tirdziņā 18.
jūlijā. Tirgošanās sākums plkst. 15:00 pie Tērvetes
estrādes. Pieteikties līdz 16. jūlijam zvanot 22495447,
vai rakstot e-pastā madara.darguza@gmail.com.
Madara Darguža,
Tērvetes novada uzņēmējdarbības speciāliste

SVĒTKU APMEKLĒTĀJIEM!

Jau maijā cerīgāk skatījāmies uz iespēju svinēt Tērvetes novada svētkus, kaut arī mazākā apmērā. Šobrīd
iespēju tos svinēt drošāk un plašākus sniedza atvieglotie Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi.
LŪGUMS – būsim atbildīgi un ievērosim epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai Līgo bu
siņu
sagaidīj Klūnu ciemā
a fan
svētku fa tastiskas
nfaras

etku rota - Dieva zīm
Pilskalnā iedegta svē
s
jum
bes
mūs sargājošais de

Vasaras saulgriežu laikam līdzi sekoja
Ineta Strazdiņa,

Tērvetes novada kultūras nama pasākumu organizatore

 No 1. jūlija līdz 31. jūlijam āra pasākumos vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 1000 cilvēku, ievērojot
nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2. Tāpēc pasākumos solos un daļā zāliena
sēdvietas tiks iezīmētas ( līdz ar to samazināsies vietu skaits solos). Šogad aicinām vairāk apsvērt alternatīvu
un sarūpēt pašiem ērtu sēdēšanu zālienā !
 Distance 2m.
 Ieejai un izejai Tērvetes estrādē izmantojiet abus vārtus, lai neveidotos drūzmēšanās.
 Izmantojiet publiski pieejamos dezinfekcijas līdzekļus!
 Nepieciešamības gadījumā izmantojiet mutes un deguna aizsegu vai masku!

Informējam, ka Tērvetes novada svētku pasākumos tiks fotografēts un filmēts. Materiāli tiks izmantoti
pasākumu publicitātes vajadzībām.

TIEKAMIES UN SVINAM DROŠI MŪSU MAZĀ UN ŅIPRĀ NOVADA SVĒTKUS!

Domes sēde

2020. gada 25. jūnijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Darba kārtībā tika izskatīti un pieņemti 18 Domes
lēmumi, uzklausīti divi ziņojumi. Sēdē piedalījās visi
deputāti.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu jūnijā
11. jūnijā notika divas no trim Tērvetes novada
pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm.
Izsolei nekustamam īpašumam "Alejas pašvaldības",
Bukaišu pagastā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar
platību 1,43 ha ar objekta nosacīto sākuma cenu 9 400
EUR bija reģistrējies viens dalībnieks, tādēļ objekts tika
nosolīts par vienu soli virs sākotnēji noteiktās cenas, t.i.
9 900 EUR.
Arī nekustamo īpašumu "Rozes", Bukaišu pagastā,
sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 0,26 ha
ar sākotnēji nosacīto cenu 1600 EUR nosolīja par vienu
soli virs sākotnēji noteiktās cenas 1700 EUR, jo pieteicies
izsolei bija tikai viens dalībnieks.
Savukārt atkārtoti izsolāmo nekustamo īpašumu "Druķi",
Bukaišu pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar
platību 0,727 ha un uz tās atrodošās vienas dzīvojamās
mājas un vienas saimniecības ēkas, neizsolīja, jo izsolei
nebija reģistrējies neviens dalībnieks.
10. jūnijā noslēdzās iepirkums "SAC "Tērvete"
darbinieku veselības apdrošināšana".
Pieteikumus
iesniedza trīs apdrošināšanas kompānijas - AAS
"BALTA" par 13 868,40 EUR, AAS "BTA Baltic Insurance
Company" par 16 934,40 EUR, bet Compensa Life Viena
Insurance Group SE Latvijas filiāle piedāvāja sniegt
apdrošināšanas pakalpojumu par 17 616,20 EUR, bez
PVN. Iepirkumu komisija konstatēja, ka visām iepirkuma
nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu par viszemāko cenu ir iesniedzis iepirkuma
pretendents AAS "BALTA", kam tika piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības.
Līgums paredz SAC "Tērvete" 70 darbinieku veselības
apdrošināšanu uz vienu gadu. Viena darbinieka
apdrošināšanas polises izmaksa ir 198,12 EUR, bez PVN.
Augstkalnes pagastā ir pabeigti pirmsskolas grupas
"Zvaniņi" ēkas jumta seguma atjaunošanas darbi. Notiek
būvniecības izpilddokumentācijas kārtošana.
26. maijā noslēdzās iepirkums "Ūdens sūkņu piegāde".
Iepirkums tika organizēts kā atsevišķa sadaļa SAC
"Tērvete" ūdensvadu pārbūves projektam, kas paredz
ugunsdzēsības sūkņu sistēmas piegādi 8 nedēļu laikā.
No diviem iepirkuma pretendentiem - SIA "UPRENT"
(piedāvājums 20 548 EUR) un SIA "Santehnikas resursi"
līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam
SIA "Santehnikas resursi" par 21 820 EUR, bez PVN,
jo saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
desmitās daļas 2. punkta nosacījumiem tika konstatēts,
ka pretendentam SIA "UPRENT" uz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējo dienu (26.05.2020) ir
bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR, tādējādi
iepirkuma pretendents tika kvalificēts kā neatbilstošs un
izslēdzams no dalības iepirkumā.
18. jūnijā notika 52,8 m2 nedzīvojamo telpu nomas
izsole Tērvetes pašvaldībai piederošajā ēkā "Virsaiši",
Augstkalnes pagastā, ar sākotnēji nosacīto nomas maksas
apmēru mēnesī 38,02 EUR, bez PVN. Izsolei bija pieteicies
viens dalībnieks, tādējādi telpu nomas maksa tika noteikta

sākotnēji nosacītās nomas maksas apmērā. Telpas tiks
iznomātas uz 10 gadiem komercdarbības veikšanai.
4. jūnijā trīs pretendenti - SIA "J.E.F.", SIA "TELMS",
SIA "Elektromontāžas serviss" tika uzaicināti piedalīties
cenu aptaujā "Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde 550 m garā posmā gar autoceļiem
V1056 "Svēte-Augstkalne" un Au-1 "Šalkas-Lapsas-KlintiStūri", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads saskaņā ar
projektēšanas uzdevumu".
Līdz 11. jūnijam tika saņemti visu trīs pretendentu
piedāvājumi - SIA"J.E.F." par 3450 EUR, SIA"TELMS"
par 4500 EUR, bet SIA "Elektromontāžas serviss" par
4500 EUR, bez PVN. Sekojoši ir sagatavots un nosūtīts
parakstīšanai līgums par tehniskā projekta izstrādi ar
lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA"J.E.F.".
17. jūnijā tika rīkota cenu aptauja "Sadzīves
kanalizācijas izplūdes pārbūve objektā "Jaunzelmeņi”,
Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads saskaņā ar
darba uzdevumu". Vienlaikus tika izsūtīti uzaicinājumi
piedalīties cenu aptaujā trim pretendentiem: SIA
"Ekostandarts tehnoloģijas", SIA "AJOR" un SIA "ŪKS
Tīkli". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 25. jūnijs.
Darba uzdevums paredz izstrādāt tehnisko projektu un
divu mēnešu laikā veikt ārējo kanalizācijas tīklu pārbūvi
objektā.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Jūnijā komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums:
komisija atteica iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvokli,
jo tiks ierosināta dzīvokļa atsavināšana, to pārdodot
izsolē.

Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas
ziņojums par 2019. gada darbu

Darbs tūrisma jomā 2019. gadā tika veikts atbilstoši
Tērvetes novada Tūrisma attīstības stratēģijā 2017. –
2020. gadam plānotajam.
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”.
 2019. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 27
tūrisma objekti, vienpadsmit nakšņošanas vietas
ar aptuveno 280 kopējo gultas vietu skaitu, 2019.
gada jaunums ir namiņš koku galotnēs “Glamping
Tervete”, kurš ieguvis ļoti lielu popularitāti. Īpašumā
ir uzcelts arī šķūnis nelielu pasākumu rīkošanai.
 Viesnīca, restorāns “Zoltners” tika rekonstruēta
klēts ēka, vienlaicīgi nodrošinot līdz pat 70 viesu
izmitināšanu, savukārt Pasākumu šķūnī ir iespēja
organizēt korporatīvus un kultūras pasākumus līdz
pat 100 personām.
 2019. gadā īpašu atdzimšanu un paplašināšanos
piedzīvoja LVM dabas parka Tērvetē tematiskā daļa
– Rūķīšu mežs, kuru veido Rūķu ciems un pilsēta
Čiekure. Tika atjaunotas guļbaļķu mājiņas, savukārt

pilsētā – pievienojās divi jauni kvartāli – Pinēju
un Dziednieku, 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. Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projekta ietvaros Velo trasē tika 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 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 sveikts gada 100 tūkstošais
apmeklētājs, nu sasniegta nākamā virsotne – apmeklētāju
skaits 2019. gadā sasniedza 159 tūkstošus.
Tērvetes tūrisma informācijas centrs 2019. gadā
apkalpoja aptuveni 7300 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,
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.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Par normatīviem dokumentiem

Dome apstiprināja precizējumus Tērvetes novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 27 “Grozījumi
Tērvetes novada domes 2018. gada 31.maija
saistošajos noteikumos Nr. 15
“Sabiedriskās
kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā””.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja Tērvetes novada
pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu.
Pārskats publicēts www.tervetesnovads.lv.

Par zemes nodošanu bezatlīdzības
lietošanā

Deputāti pieņēma lēmumu lūgt VAS ”Latvijas Valsts
ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā
zemes gabala daļu gar valsts autoceļu V1056 Svēte Augstkalne zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 34,828
km – 35,036 km, uzdodot domes priekšsēdētājai Dacei
Reinikai noslēgt attiecīgu līgumu.
Līguma darbības laikā nodrošināt bezatlīdzības
lietošanā nodotā valsts autoceļa nodalījuma joslas
uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Dome apstiprināja 2020. gada 11. jūnijā notikušās izsoles
protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Alejas pašvaldības”, Bukaišu pagasts,
Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
mantas nosolītājam Dobeles rajona Bukaišu pagasta
zemnieku saimniecībai par tās nosolīto un samaksāto
pirkuma maksu 9900 EUR.

Vienlaikus tika apstiprināts 2020. gada 11. jūnijā notikušās
izsoles protokols un Tērvetes novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Rozes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes
novads, izsoles rezultāts – atsavināt Tērvetes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rozes”,
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, mantas nosolītājam
Dobeles rajona Bukaišu pagasta zemnieku saimniecībai
par tās nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 1700 EUR.

Par nedzīvojamo telpu nomas
tiesību izsoli

Dome pieņēma lēmumu - Nodot nomā, rīkojot mutisku
izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošo ēkas daļu
“Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 83,4
m2 platībā. Dome apstiprināja izsoles objekta izsoles
sākumcenu 45,00
EUR mēnesī, bez PVN. Telpu
iznomāšanas mērķis noteikts – komercdarbība. Objekts
tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā.

Par nekustamajiem īpašumiem

Dome pieņēma četrus lēmumus par zemes nomas līguma
pagarināšanu.
Vienbalsīgi tika apstiprināta adrešu maiņa apbūvētajai
zemes vienībai „Dzirnupes”, Tērvetes pagasts un uz tās
atrodošajām ēkām „Dzirnupes”, no adreses „Dzirnupes”,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads uz adresi “Skuju
dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Ar lēmumu tika mainīts nosaukums nekustamajam
īpašumam “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, no “Skuju
dzirnavas” uz “Dzirnlejas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības projektu,
sadalot nekustamā īpašuma „Nameji”, Tērvetes pagasts,
zemes vienību ar divās atsevišķās zemes vienībās: 0,09 ha
platībā un 0,75 ha platībā.
Sadalītajam īpašumam „Nameji”, Tērvetes pagasts, tika
piešķirts nosaukums, adrese, un lietošanas mērķis:
paliekošajai zemes vienības daļai 0,75 ha platībā, atstāja
iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Nameji”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
atdalītajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,09 ha,
piešķīra jaunu nosaukumu – „Nameju mežs”, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.
Dome pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma
„Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu, kā arī
par nekustamā īpašuma „Labrenči ” 47, Tērvete, Tērvetes
pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu.

Par atvaļinājuma piešķiršanu

Ar Domes sēdes lēmumu tika piešķirts Tērvetes novada
domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai apmaksāts
atvaļinājums no 2020. gada 29. jūnija līdz 2020. gada 12.
jūlijam.
Atvaļinājuma laikā Domes priekšsēdētāja pienākumus
pilda Tērvetes novada domes priekšsēdētājas vietniece
Madara Darguža.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēžu audio ieraksts un protokols pieejams
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

IZSOLES
Tiek nodota nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada
pašvaldībai piederošo ēkas daļa “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes
novads, 83,4 m2 platībā.
 Izsoles objekta izsoles sākumcenu 45,00 EUR mēnesī, bez PVN.
 Telpu iznomāšanas mērķis – komercdarbība - tirdzniecības vai
pakalpojumu sniegšanas vietas ierīkošana un uzturēšana.
 Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā.
Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 23. jūlijā plkst. 15.15 Tērvetes
novada domes sēžu zālē “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.
Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada līdz
2020. gada 22. jūlijam plkst. 16.00.
  
Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Labrenči”- 47,Tērvete,
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienas istabas dzīvokļa
30,9 m2 platībā.
Nosacītā sākumcena – 4900 EUR
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Tērvetes novada pašvaldības
domē, darba laikā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 12. augusta
plkst. 12.00.
Izsoles norises laiks – 2020. gada 13. augusts
  
Tērvetes novada dome atzina par nenotikušu nekustamā īpašuma
„Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, otro izsoli, lemjot par trešo
mutisko izsoli.
Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Druķi”, Bukaišu pagasts,
Tērvetes novads, sastāvošs no vienas zemes vienības 0,727 ha platībā un
uz tās atrodošās vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
 Trešās izsoles nosacītā sākumcena - 2500 EUR.
 izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Tērvetes novada pašvaldības
domē, darba laikā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada
12. augusta plkst. 12.00.
 Izsoles norises laiks - 2020.gada 13.augusts.

Tērvetes novada dome

ATGĀDINA!

2018. gada februāra informatīvajā izdevumā
“Laikam līdzi” Tērvetes novada pašvaldība
izteica lūgumu līdz 2018. gada 1. maijam

privātmāju īpašniekiem, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju īpašniekiem un īrniekiem
veikt ūdens skaitītāju nomaiņu pret
verificētiem skaitītājiem.
VĒRŠAM UZMANĪBU tiem,
KAS to vēl NAV izdarījuši!
Lūdzam to veikt steidzamības kārtā, pretējā
gadījumā ūdens padeve tiks pārtraukta!
Pakalpojuma sniedzēja atstāto ūdens skaitītāja
maiņas akta vienu eksemplāru obligāti
jāiesniedz pagasta pārvaldē vai Tērvetes
novada domē.
PAKALPOJUMU SNIEDZ:
Sertificēts meistars

Igors Kisners, tālr. 29102654
vai
Sertificēts meistars

Dmitrijs Lukajanovs, tālr. 26276347
Jānis Melderis,
Tērvetes pagasta komunālā dienesta vadītājs

“Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atminas
un vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Glauda)

Kapu svētki Tērvetes
novada kapsētās
Tērvetes pagastā
1. augustā pl. 12.30 Tērvetes kapos

Augstkalnes pagastā
9. augustā pl. 15.00 Gaiļu kapos

Bukaišu pagastā
18. jūlijā pl. 12.00 Trušu kapos
9. augustā pl. 14.00 Priežu kapos
9. augustā pl. 16.00 Mednes kapos





Cien. Nekustamo īpašumu īpašnieki un
valdītāji!

ATKĀRTOTI ATGĀDINĀM!
Līdz 2020. gada 31. decembrim Tērvetes
novada pašvaldībā ir iesniedzami
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums.

Šādu prasību nosaka 2018. gada 31. maijā
apstiprinātie Tērvetes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Tērvetes novada pašvaldībā”.
Noteikumi attiecināmi uz ciema teritorijās esošajām
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.
Apliecinājuma veidlapas pieejamas iepriekšminēto
saistošo noteikumu pielikumā, www.tervetesnovads.
lv sadaļā dokumenti, kā arī pagastu pārvaldēs vai
Tērvetes novada domē pie sekretāres.
Māris Berlands,
Tērvetes novada domes izpilddirektors



Lietuvas republikas Žagares kapos
9. augustā pl. 13.30
Neskaidrību gadījumos interesēties Pagastu
pārvaldēs

Tērvetes novada pašvaldība pārdod
autogreideri DZ 180A
1999. gada izlaiduma, darba kārtībā, dzinēja jauda
134 Zs, nobraukti 47 797 km, 807 m/h.
Pārdošanas cena 9994,60 EUR,
ieskaitot PVN (21%).
Sīkāka informācija pa tālruni
(izpilddirektors Māris Berlands)

26552303

Tuvojoties jaunajam 2020./2021. mācību gadam,

Dome informē
Vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.jūlijā
spēkā stājušies arī Tērvetes novada pašvaldības
saistošo noteikumu grozījumi,kas paredz
izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un
administratīvo sodu piemērošanas procesā.

No Administratīvās atbildības likuma :
 Naudas sods ir noteikta naudas summa, kas
administratīvi sodītajai personai jāmaksā par
izdarītu administratīvo pārkāpumu. Naudas
soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
Nolēmumā par sodu norāda piemērotās naudas
soda vienības un naudas soda summu euro.
 Viena naudas soda vienība ir pieci euro.
 Minimālais naudas sods fiziskajām un
juridiskajām personām ir divas naudas soda
vienības.
Saistošo noteikumu grozījumi un konsolidētā redakcija
pieejama Tērvetes novada mājas lapā www.
tervetesnovads.lv
1) Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 21.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11 "Specializēto
tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas
nosacījumi Tērvetes novadā"
2) Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15.
augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Mājdzīvnieku
uzturēšanas noteikumi"
3) Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā"

Tērvetes novada domes

4) Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28.
marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Tērvetes
novada simboliku"
5) Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29.
jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 "Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Tērvetes novadā"
6) Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par reklāmas
izvietošanu Tērvetes novadā"
7) Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 28.
jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā"
8) Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31.
maija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Tērvetes novada pašvaldībā"
9)Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31.
maija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Sabiedriskās
kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā"
10) Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31.
maija saistošajos noteikumos Nr. 16 "Sabiedriskās
kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu
laukumos"
11) Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 25.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Tērvetes
novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu"
12) Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par licencēto
makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.-2026.
gadā"
Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

APTAUJAS AIZPILDĪJA:
 4662 vispārējās vidējās un vidējās profesionālās
izglītības iestāžu skolotāji
 8352 1. – 12. klašu skolēnu vecāki
 10177 5. – 12. klašu vispārējās vidējās izglītības
iestāžu skolēni un vidējās profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi
 360 Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības
iestāžu vadītāji

APTAUJĀŠANAS LAIKS:

2020. gada 26. maijs - 12. jūnijs

REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
z

94% skolotāju, 83% skolēnu un 77%
vecāku novērtēja, ka viņu skola attālināto
mācīšanos nodrošināja drīzāk labi vai ļoti
labi.

z

Attālinātās mācības ir sniegušas nozīmīgu
lēcienu mācību procesa digitalizācijā.

Skolotāji kā galveno profesionālo ieguvumu min
digitālo rīku apgūšanu, 3/4 skolotāju izmēģināja vadīt
stundas tiešsaistē.

z

76% skolotāju vadot mācības attālināti
veltīja daudz vairāk laika nekā klātienē.

Gandrīz visiem skolotājiem Latvijā attālināto mācību
laikā bija lielāka darba slodze, kas bija skaidrojams ar
to, ka situācija visus pārsteidza negaidīti un bija
nepieciešami jauni risinājumi, kuru izmēģināšana un
lietošana prasa laiku. Skolotāji nevarēja turpināt
daudzus no procesiem, kas jau gadu gaitā bija iestrādāti,
pazīstami un efektīvi.
Visvairāk laika skolotājiem paņēma jaunu mācību
materiālu izstrāde vai pielāgošana, attālinātas
atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem un skolēnu
iesniegto darbu labošana. Ja skolas vadība var palīdzēt
skolotājiem apkopojot labo praksi, iegādājoties papildu
rīkus vai materiālus, tas varētu būtiski atslogot
skolotājus, ja attālinātās mācības atkārtojas.
SKOLOTĀJU VIEDOKLIS – “Pēc attālināto mācību
noslēguma secinu, ka būtu bijis labi, ja pati personīgi
nospraustu robežas, līdz cikiem man drīkst zvanīt.
Domāju, ka būtu bijis labi, ja medijos, reizi pa reizei,
izskanētu kāds atgādinājums skolēniem un vecākiem
par to, lai neaizmirst, ka pedagogs arī ir cilvēks. Kā arī
atgādinājums pedagogiem, ka attālināto mācību laikā
viņiem ir darba laiks. Pedagogi ir entuziasti, kuri mēdz
pārlieku aizrauties ar savu darbu.”
"Jāpārdomā slodzes plānojums skolēniem un
skolotājiem, kas ir daudz savādāk jāplāno, ja ir
tālmācība..."
“Atziņa darbojas, ka ''katram sliktumam ir savs labums".
Pirmkārt, brīvāks režīms, vairāk ar tehnoloģijām,
emocionālais fons uzlabojies - nav skaļuma, situāciju
skaidrošana, konfliktēšana.”

Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra
saistošie noteikumi Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” paredz
pabalsta piešķiršanu EUR 30,00 apmērā mācību
līdzekļu un skolas piederumu iegādei Tērvetes novadā
deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām ģimenēm ar
obligātās izglītības vecumu sasniegušiem bērniem līdz
pamatizglītības iegūšanai, kuras atbilst kādam no
šādiem kritērijiem:
 trūcīga ģimene
 daudzbērnu ģimene
 bērns/bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns,
ja lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes
aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa,
 bērns, kam noteikta invaliditāte.
Pašvaldībā ir noteikts arī atbalsts novadā deklarētam un
pastāvīgi dzīvojošam izglītojamajam, kurš pirmo reizi
uzsāks mācības 1. klasē – “Pabalsts pirmklasniekam”.
Pabalsts tiek piešķirts EUR 50,00 apmērā.
Pabalstu saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums un dokumentāls apliecinājums no izglītības
iestādes par tās apmeklēšanu, ja izglītojamais
neapmeklēs Tērvetes novada izglītības iestādi, savukārt,
bērnam, kam noteikta invaliditāte - VDEĀK izziņa.
Kā katru gadu GAIDĀM iesniegumus par ēdināšanas
maksas atvieglojumiem.
Aicinām ģimenes, kuras atbilst augstāk minētajiem
kritērijiem no 2020. gada 1. augusta nosūtīt iesniegumu
e-pastā: socdienests@tervetesnov.lv
vai vērsties
personīgi Sociālajā dienestā!
Iesniegumu veidlapas atrodamas Tērvetes novada
mājas lapā sadaļā: Sociālais dienests “Aktuāli”.
Daiga Freidenfelde,
Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja

Izglītība

IZM un Edurio mācību gada
noslēguma aptauja par
attālināto mācību procesu
Latvijas skolās

sociālais dienests informē!

z

Attālinātu mācību pieredze skolēniem
dažādās Latvijas skolās bija ļoti atšķirīga.

Būtiski atšķīrās skolēnu mācību slodze, mācību formas,
nedēļu, dienu, stundu plāni u.c. elementi.
SKOLĒNA VIEDOKLIS – “Attālinātā mācīšanās bija
visforšākā lieta, kas notikusi manā dzīvē, uzskatu, ka
mācīties attālināti ir daudz daudz interesantāk, nekā
mācīties skolā.”
“Lielākais murgs, ko esmu piedzīvojusi. Ceru nekad,
nekas šāds nenotiks atkal.”
SKOLOTĀJA VIEDOKLIS – “Esmu ieguvusi pieredzi
strādāt savādāk - attālināti. Tas noteikti bija katra
skolotāja izaicinājums. Digitālie uzdevumi - kurus
ikdienā tik lielos apmēros neveido. Un, protams, liels
gandarījums par saviem un visas Latvijas kolēģiem,
saprotot to, cik mēs, pedagogi, esam radoši un beidzot
arī dalāmies ar savu pieredzi jau plašākā mērogā.”
VECĀKU VIEDOKLIS – “Šāds attālināts mācību
process noteikti bērniem dod iespēju vairāk pielāgoties
darba videi, kur nereti savu darbu nākas plānot pašam,
meklēt vajadzīgo informāciju pašam, izmantot
vebinārus un pamācības internetā, lai sasniegtu
rezultātu. Šis attālinātais mācību process lieliski
parādīja vecākiem arī katra bērna vājās vietas, lai
saprastu kāds atbalsts bērnam ir nepieciešams mācību
procesā, un cik viņš patiesībā var vai nevar apgūt pats.”

z

2020. gada 24. jūlijā pl. 19.00

Augstkalnes vidusskolas
12. klases izlaidums
Lai turpinātu ievērot valstī joprojām noteiktos
ierobežojumus, svinīgajā pasākumā piedalīsies
absolventi, viņu vecāku un aicinātie pedagogi.
Augusta izdevumā “Laikam līdzi” ieskatīsimies
izlaidumā ar fotogrāfiju palīdzību.

Jau trešo gadu kāds no
Augstkalnes vidusskolas
absolventiem kļūst par Simtgades
loterijas stipendiātu

Vecāku loma attālinātu mācību laikā bija
daudz nozīmīgāka nekā klātienes mācībās.

42% aptaujāto vecāku vidēji dienā veltīja 3 vai vairāk
stundas, palīdzot saviem bērniem mācībās.
VECĀKU VIEDOKLIS – "Palīdzība vairāk bija
nepieciešama pirmajā nedēļā, lai apgūtu IT risinājumus
mācību vielas apguvē un izpildīto darbu iesūtīšanai.
Vairāk laika tika veltīts ikdienas kontrolei - vai uzdotais
ir izpildīts un netiktu ielaisti neizpildīti darbi."
"Pirmajā mēnesī visu dienu to tikai vien darīju. Tad
atsāku doties uz darbu, kas citādi palika pilnīgi novārtā,
un "iebāzu galvu smiltīs", nelasīju e-pastus, tikai 3.
klasniekam reizi nedēļa pārbaudīju, vai apmēram viss
ir izdarīts/aizsūtīts."
"Apjoms jāsamazina, cietīs, protams, zināšanas, bet
tādā tempā ilgāk mana ğimene neizturētu. Un
svarīgākais- uzdevumiem jābūt tādiem, ar ko bērni tiek
vieni paši galā. Labi, ka es biju mājās un visu laiku
palīdzēju. Man bija grūti, bet tai pat laikā interesanti,
iemācījos gan origami locīt, gan ğeogrāfiju atkārtoju,
gan putnu dziesmas interneta klausījos...un tml."
"Tā kā man ir trīs bērni, bieži bija arī tādas dienas, ka
sēdēju ar viņiem no 8:00-22:00, lai viss uzdotais būtu
izpildīts."
Aptaujā tika aicināti piedalīties arī Augstkalnes
vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas skolēni,
viņu vecāki un skolotāji. Katram skolas kolektīvam bija
iespēja izanalizēt savas skolas aptaujas rezultātus un
salīdzināt ar rezultātu valstī kopumā.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS https://home.edurio.com/
izm - gada-nosleguma-aptaujas
IZM un Edurio mācību gada noslēguma aptaujas
rezultātus īsumā apkopoja
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

“Simtgades loterija” ir Finanšu ministrijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto unikālais
projekts, kas iedibināts par godu Latvijas valsts
simtgadei un ietver vērienīgu stipendiju atbalsta
programmu spožākajiem vidējo izglītības iestāžu
absolventiem.
2018. gadā stipendiju saņēma 347 spožākie vidējo
mācību iestāžu absolventi. 2019. gadā tie bija 356
absolventi. Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības
iestādes izlaiduma klašu viens skolēns varēs saņemt šo
stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un
izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem,
aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu
izglītības iestādes attīstībā.
Augstkalnes vidusskolas kolektīvs jau trešo gadu pēc
kārtas saskaņā ar stipendijas nolikumu izmanto šo
iespēju, Skolas padomei pieņemot lēmumu par
izvirzāmo absolventu stipendijas saņemšanai. Ikviens
skolas izvirzītais skolēns saņem vienreizēju stipendiju
500 eiro apmērā.
2018. gadā stipendija tika piešķirta Augstkalnes
vidusskolas absolventei Asnatei Eglei, 2019. gadā –
Leldei Krūmiņai, savukārt, šogad Latvijas Simtgades
loterijas stipendija tiks pasniegta vienam no topošajiem
absolventam Augstkalnes vidusskolas 12. klases
izlaidumā 24. jūlijā.
Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas
iedzīvotājiem, kuri piedalījušies “Latvijas Loto”
organizētajā Simtgades loterijā.
Informāciju pēc Finanšu ministrijas mājas lapas sagatavoja

Kultūra

Latvijas Zaigas

satikās TĒRVETĒ

Jūlija pirmajā sestdienā notika 13. Vislatvijas Zaigu
salidojums ar tikšanās galamērķi Tērvetes novadā un
devīzi “Zaigas zaigo Tērvetē”. Par šo pasākumu jau no
paša rīta vēstīja arī Radio2, tā aicinot visas Zaigas
doties Tērvetes virzienā. Zaigu satikšanās vieta bija
kafejnīcā “Mēnestiņš” Kroņaucē, kur notika svinīgā
pasākuma atklāšana un pusdienošana. Galvenā Zaiga,
kura teica uzrunas vārdus, bija Zaiga Ābele, bet
tikšanos
Tērvetē
koordinēja Zaiga Šīna.
Salidojuma dalībnieces
bija atpazītamas pēc
koši
sarkanajiem
tērpiem (katru gadu
izvēlas citu vienojošo
krāsu),
un
pretim
nācējus uzmundrināja
ne tikai ar savu vizuālo
košumu,
bet
arī
atraktivitāti.
Uz
salidojumu bija ieradušās 16 Zaigas, no kurām trīs
dalībnieces šajā pasākumā bija pirmo reizi. Tālāko
ceļu uz Tērveti bija mērojušas Zaigas no Vecpiebalgas
un Līvāniem, savukārt, vecākā Zaiga jau bija
atzīmējusi savu 80. dzimšanas dienu.
Viesmīlīgs sveiciens Zaigām tika nodots arī no
Tērvetes novada pašvaldības, par kuru Zaigas bija ļoti
priecīgas un pretī dāvināja Zaigas Ābeles grāmatu “Tu
manu sirdi dzirdi”. Pašvaldības vārdā domes
priekšsēdētājas vietniece iepazīstināja novada viesus
ar īsu informāciju par pašvaldību un deva ceļavārdus
neaizmirstamam ceļojumam pa Tērveti. Sarunas laikā
noskaidrojās, ka tikai viena no Zaigām Tērvetē bija
ieradusies pirmo reizi, bet pārējās bija ieradušās
Tērvetē - vietā, kur atgriezties.
Dāmas un viņu līdzbraucēji Tērvetē vēl apmeklēja
Tērvetes tauriņu māju un LVM dabas parku
Tērvetē.
Madara Darguža,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietniece

Grāfu Pālenu medību muiža
Tērvetē pie sevis aicināja
ikvienu interesentu

Š.g. 4. un 5. jūlijā jau otro gadu pēc kārtas notika Vēsturisko
parku un dārzu dienas Latvijas pilīs un muižās. Tās
organizē biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija”, lai
Latvijas sabiedrībā radītu labāku izpratni par kultūras
mantojumu, veicinātu dārzu un parku izpēti, atjaunošanu
un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmētu vietējo
tūrismu.
Vēsturisko parku un dārzu dienās 4. un 5. jūlijā piedalījās
26 pilis un muižas no visiem Latvijas reģioniem.
Pēc krietni piebremzētā ikdienas skrējiena, pasākuma
organizētāji aicināja ikvienu interesentu uz izcilām vietām
nesteidzīgai pastaigai, atpūtai un izziņai pašā vasaras
plaukumā.
Zemgalē šai dienā dirvis vēra – Abgunstes muiža, Elejas
muižas Tējas namiņš, Ērberģes muiža, Lielplatones muiža,
Lielzalves muiža, Pālena medību muiža, Vecauces pils,
Vecmēmeles muiža, Vilces muiža, Vircavas muiža un Zaļā
(Zaļenieku) muiža.
Pālena muiža pie sevis ciemiņus gaidīja 5. jūlijā pasākuma
“Dažādā Tērvete caur gadsimtiem”, piedāvājot viesiem
iespēju baudīt zāļu tēju grāfu Pālenu medību muižas parkā
zem dižozoliem, kam sekoja ekskursija pa muižas un
Tērvetes senvēstures centru gida pavadībā.

Grāfu Pālenu medību muižas apartamentu saimniece
Anitra Skalbiņa ar atbalsta grupu iepriecināja interesentus
ar ģitāras skaņām un vēsturisko stāstījumu par Pālena
dzimtas īpašumu Tērvetes senvēstures centrā. Aplūkot
varēja arī senās fotogrāfijas un rakstīto materiālu.

Lūk, vienā no muižas
apartamentiem tiek
pārcilāti senās godības
liecinieki – fotogrāfijas.

Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūra

Sports

Kultūras afiša
25. jūlijā
BUKAIŠU PAGASTA SVĒTKI
Pie “Lidoņiem”
“Izskrien Tērvetes novadu!” posms Bukaišos
“Izbrauc, izsoļo un izzini Bukaišu pagastu!”
Pl.10.00 Reģistrācija maršrutiem, instruktāža.
Skaidrītes Urbānes stāstījums par Bukaišu
pagasta ievērojamākajām vietām.
Starts katram maršrutam atsevišķi –
pl. 10.30/pl. 10.40/pl. 10.50/pl. 11.00.
Kontroles laiks līdz pl. 13.00.
Pl.13.15 – 15.15 Sportiska daudzcīņa visām
vecuma grupām.
Pl.15.45 Finišējošo sporta aktivitāšu
uzvarētāju apbalvošana
PIE DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM
Pl.16.00 -18.00 Komandu sporta spēles
Pl.16.00 Strītbols, volejbols
Pl.17.00 Florbols
Pl.18.00 Koncerts. Muzicē grupa “Vectēva
papirosi”. Grupa "Vectēva Papirosi" ir muzikāli
elegants un izklaidējošs ansamblis, kuru
repertuārā ir dziesmas gan latviešu, gan angļu
valodā.

Gatavojamies!
15. augustā Augstkalnes pagasta svētkiem
22., 23. augustā ZEMGAĻU SVĒTKI
Informāciju apkopoja
Ineta Strazdiņa,
Tērvetes kultūras nama pasākumu organizatore

2020. gada 1. augustā
Kroņaucē
“Tērvetes - Ķirpju kauss
2020” zirgu izjādēs

Aizvadīts skrējiens apkārt Latvijai

“Gaismas ceļš”

Sadarbojoties biedrībai “1836”, Stirnubuks.lv
un garo distanču skrējējam Dinam Vecānam,
no 16. jūnija līdz 20. jūnijam norisinājās četru
dienu garš lāpu skrējiens pa 1836 kilometru
garo robežu – “Gaismas ceļš”. Skrējiena
dalībnieki veica distanci, nesot lāpas, no
kurām skrējiena laikā tika iedegti 87 ugunskuri,
izgaismojot Latvijas pierobežu un radot
Gaismas un Mīlestības ceļu, kas “apņēma”
mūsu valsti.
Uzsākot “Gaismas ceļa” skrējienu, 16. jūnijā
Krāslavā tika iedegtas divas gaismas lāpas,
kuras uzsāka ceļu pretī viena otrai. Tās nesa
divas skrējēju komandas – Ziemeļaustrenis,
komandu pavadītājs Rimants Liepiņš, kas ir
Stirnubuka
tradīciju
iedibinātājs,
un
Dienvidrietenis, komandu pavadītājs garo
distanču skrējējs Dins Vecāns. Katra komanda
devās savā virzienā, un, noslēdzot skrējienu,
satikās Kolkas ragā. Pa ziemeļu pusi devās 46
komandas, savukārt, pa Dienvidu – 41
komanda. Skrējiena mērķis bija izveidot
nepārtrauktu “Gaismas ceļa” ritējumu, kuru
nodrošina skrējēju komandas, nododot
gaismas stafeti ik pēc ~20 km. Katra komanda,
noslēdzot savu skrējiena posmu, iededza
simbolisku ugunskuru, izgaismojot Latvijas
robežu.
Katram no 87 posmiem bija savs vadītājs,
mūsu posmam Augstkalne – Ukri vadība tika
uzticēta tērvetniekam Jurim Redisonam. Viņa
atbildībā bija arī mūsu posma komandas
nokomplektēšana.

Pasākuma organizētāji aicina pieteikties
mājražotājus dalībai tirdziņā!
Vairāk informācijas terveteszirgi.lv

Pašvaldības policija informē
Neskatoties uz ārkārtas situācijas atcelšanu un
pirmajiem svētku pasākumiem pašvaldībā, jūnija
mēnesis aizvadīts gana mierīgi.
Tomēr – mēneša laikā saņemti 35 visdažādākā
rakstura izsaukumi.
z 8. jūnijā ap pl. 13.48 automašīnas vadītājs,
vadot automašīnu Audi pelēkā krāsā, netika
galā ar tās vadību, kā rezultātā iebrauca
Tērvetes novada pašvaldības “Zelmeņi” ēkas
sienā to sabojājot. Par doto faktu ir informēta
Valsts policija un šobrīd notiek apstākļu
skaidrošana.
z Reida laikā no 21. uz 22 jūniju ap pl. 22.30
Augstkalnē pie pagasta pārvaldes mājas
“Virsaiši” kāds jaunietis no Bukaišu pagasta
atradās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas
aizskāra cilvēku cieņu, kas izpaudās alkohola
lietošanā sabiedriskā vietā.
Abos iepriekšminētajos gadījumos, pateicoties
novērošanas kamerām, vainīgās personas ir
noskaidrotas.
z No iedzīvotājiem Kroņaucē tika saņemta
informācija par klaiņojošiem kaķiem.
Pārbaudot, šī informācija apstiprinājās,
savukārt, informācijas sniedzējam tika
izskaidrots, kā šādā gadījumā rīkoties
turpmāk.
z Jau atkārtoti no kāda nekustamā īpašuma
īpašnieka tika saņemta informācija, kuras
sakarā vēlamies vērsties pie makšķerniekiem.
Nokļūšanai pie ūdenstilpnes ir kategoriski
aizliegts ar saviem transportlīdzekļiem
izbraukāt vai arī bez īpašnieka atļaujas
šķērsot privātīpašumu, kā arī atstāt aiz sevis
piegružotas vietas. Būsim atbildīgi par
sakoptu vidi, jo arī par šādiem pārkāpumiem
vainīgā persona var tikt saukta pie
administratīvās atbildības!
Vasaras brīvdienās ikviens steidzas veldzēties
atpūšoties pie kādas no Latvijas ūdens krātuvēm.

Atcerēsimies – Ūdens kļūdas nepiedod, tāpēc
glābēju ieteikumi ir jāuztver nopietni:
1. Nedrīkst peldēt uzreiz pēc ēšanas –
organisms var neizturēt slodzi.
2. Attiecībā uz alkoholu – iedzēris cilvēks
nevar saprātīgi izvērtēt savas spējas. Tomēr
arī skaidrā prātā ne vienmēr iespējams
novērtēt savas spējas, mēģinot citiem
pierādīt savu peldēšanas meistarību.
3. Lai pelde nebeigtos ar traģēdiju, jāatceras
par šādiem nosacījumiem:

Komandas sastāvā bija tērvetnieki Juris Redisons
un Jānis Upītis, dobelnieks, arī augstkalnietis
Viesturs Dude un pārējie komandas biedri no
tuvākajām kaimiņu pašvaldībām.

Augstkalnes – Ukri posma skrējēju vadītājs Juris
Redisons saņem lāpu, ar kuru tiek iedegts
simboliskais ugunskurs un kas tiek nesta līdzi
turpmākajā ceļā.

Top sen lolotais
gājēju – velosipēdistu
celiņš
Braucot virzienā no Dobeles uz Tērveti, daudzi ir
ievērojuši uzsāktos būvdarbus, kas atbilstoši
līgumam turpināsies līdz pat septembra beigām.
Šai posmā ir uzsākta gājēju – velosipēdistu celiņa
izbūve gar autoceļu P 103 “Dobele - Bauska” no
koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei 820 m
garumā.

.. no koka gājēju tilta, kas vedīs lejup pa kalnu..

Visām komandām bija jāievēro noteiktais
pārvietošanās ātrums un nosacījumi komandu
sagaidīšanai, pavadīšanai un ugunskuru
iedegšanai.
Paldies Andai Sirsonei un Artim Voitehovičam,
kas 18. jūnija rītā viesu komandu sagaidīja jau 2
km pirms Augstkalnes un ar velosipēdiem mūsu
komandu pavadīja līdz pat Bukaišu pagastam.
Visus katrā starpposmā vienoja kopīga dziesma
un devīze: “Gaismas ceļš” – dod spēku, attīra,
vieno un iedvesmo!
1836 ceļa organizatoru
preses relīzēm
Un sarunas ar Lindu Karloviču

Par drošību Tērvetē rūpējas
Latvijas valsts ceļi
Ikviens autovadītājs, turpmāk šķērsojot ceļu
Jelgava – Žagare un Dobele - Bauska
krustojumu Tērvetē, varēs justies droši, jo
BEIDZOT tiek izbūvēts aplis, kas liks
šoferīšiem gan samazināt ātrumu, gan arī būt
piesardzīgākiem iebraucot krustojumā!

Visā garumā apgaismotais gājēju – velosipēdistu
celiņš sāksies no koka gājēju tilta, kas vedīs lejup
pa kalnu, garām Koka pilij līdz estrādei.
Būvdarbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE””, apgaismojumu uzstādīs SIA “J.E.F.”,
projektētājs un autoruzraugs SIA “RŪĶIS AG”.
Celiņa izbūves darbu izmaksas - 199 213, 68 euro,
neieskaitot PVN. Finansējumu pilnībā nodrošina
Tērvetes novada dome.
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetē trīs vietās no jauna tika izveidoti
sportošanai ērti ielas basketbola laukumi –
Zelmeņos, ciematā pie Sanatorijas mājām un pie
daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”.

VIENMĒR:






Ziņot līdzcilvēkiem, ka esat devies
peldēties (līdz cikiem, kur un ar ko?).
Peldei izvēlēties pārskatāmas vietas.
Ja redzat kādu, kas dīvaini uzvedas,
atrodoties ūdenī, pievērsiet uzmanību
šim cilvēkam. Ja viņam nepieciešama
palīdzība – nekavējoties zvanīt uz
112.
Cien. Vecāki! Parūpējieties, lai jūsu
gados jaunākie bērni nepaliek vieni
bez uzraudzības pie ūdenstilpnēm!

NEKAD:

 Nepeldēties alkohola riebumā!
 Nedodieties ūdenī, ja esiet pārkarsuši
vai slikti jūtaties!
 Nepeldieties un neienirstiet vienatnē!
 Neleciet ūdenī no tiltiem un
konstrukcijām, kam tas nav paredzēts!
 Nepeldiet pāri ūdens tilpnēm,
nepeldiet dziļumā!

DROŠU MUMS VISIEM VASARU!
Informāciju apkopoja
Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Tiek sakārtota vieta, kura jau izsenis bija
jāsakārto!
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Veikti uzlabojumi un
labiekārtošanas darbi sporta
infrastruktūras sakārtošanā
Tērvetes pagastā
Laikam jāpiekrīt teicienam – Daba nemīl
tukšumu.
Ārkārtas situācijas laikā, kad bija jāievēro dažādi
ierobežojumi un aizliegumi arī sporta aktivitāšu
organizēšanā, Sporta nodaļas vadītāja Linda
Karloviča savu darbu ieguldīja Tērvetes pagasta
āra sporta laukumu labiekārtošanā un jaunu
laukumu izveidē.

Zelmeņi

Līdzās jaunizvei
dotajiem ielas basket
bola
laukumiem katrā vietā šobrīd ir sa
kārtots arī
pludmales volejbola laukums, Zelmeņu ciematā
un pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” izvietoti
jauni vārti futbola laukumam.
Vienlaikus Kroņauces stadionā turpinās projekta
otrajā kārtā paredzētie darbi. Trešās kārtas
pārbūves darbu iepirkums tika 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.
Inita Roze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

