
2 0 2 0 . g a d a  a u g u s t s Nr. 90. (150.)
AugstkalneBukaiši

Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

ciTĀDOS SVĒTKOS atzīmējām TĒRVETES NOVADA 18. DZIMŠANAS DIENU

Jau otro gadu pēc kārtas novada svētkus iesākam 
Jau otro gadu pēc kārtas novada svētkus iesākam 

nedēļas ceturtdienā, kad ikvienu skatītāju priecē 
nedēļas ceturtdienā, kad ikvienu skatītāju priecē 

Tērvetes novada amatierteātris “Trīne”. Šogad Domes 
Tērvetes novada amatierteātris “Trīne”. Šogad Domes 

priekšsēdētāja svētkus atklāja 
priekšsēdētāja svētkus atklāja Tērvetes estrādēTērvetes estrādē, kur tika , kur tika 

izrādīts Ādolfa Alunāna lugas “Skolotāja tupeles” 
izrādīts Ādolfa Alunāna lugas “Skolotāja tupeles” 

iestudējums.iestudējums.

Svētku kulminācijā – Tērvetes novada karoga svinīga 
Svētku kulminācijā – Tērvetes novada karoga svinīga 

pacelšana, izskanot Tērvetes novada himnai. Šai reizē tā 
pacelšana, izskanot Tērvetes novada himnai. Šai reizē tā 

skanēja ar nedaudz ciTĀDU sajūtu, jo kā Domes 
skanēja ar nedaudz ciTĀDU sajūtu, jo kā Domes 

priekšsēdētāja Dace Reinika svētku uzrunā teica, ka, 
priekšsēdētāja Dace Reinika svētku uzrunā teica, ka, 

sasniedzot savu pilngadību, mums šobrīd jābūt gataviem 
sasniedzot savu pilngadību, mums šobrīd jābūt gataviem 

doties plašajā pasaulē, citas izvēles mūsu novadam nav.
doties plašajā pasaulē, citas izvēles mūsu novadam nav.

 “Perpetuum Ritmico” ir vienīgais pastāvīgi  “Perpetuum Ritmico” ir vienīgais pastāvīgi 
koncertējošais sitaminstrumentu ansamblis Latvijā. koncertējošais sitaminstrumentu ansamblis Latvijā. 

Turpinājām tradīciju – svētkos mūsu mazuļiem 

Turpinājām tradīciju – svētkos mūsu mazuļiem pašiem sava svētku programma; arī šogad kopā ar 

pašiem sava svētku programma; arī šogad kopā ar apvienību “Pasaku nams”, kas katru gadu pārsteidz ar 

apvienību “Pasaku nams”, kas katru gadu pārsteidz ar jauniem piedzīvojumiem.
jauniem piedzīvojumiem.

Tērvetes novada pilngadības svētki šogad atšķīrās no ierastajiem Tērvetes novada svētkiem. Šogad 
izpalika svētku gājiens, kurā vienmēr saplūstam kā viena ģimene un lepojamies ar sevis labi padarītajiem 
darbiem, mēs nevarējām viens otru apskaut un sarokoties mūsmāju dzimšanas dienas svinībās, jo valstī 
strikti noteikta distancēšanās, ievērojot nosacījumus atteicāmies no svētku balles estrādē, līdz pusnaktij 
Tērvetes pilskalna pakājē bija jāpaspēj uzziedēt svētku ugunspuķēm, lai līdz ar pusnakts stundu mēs 
nokļūtu mājās. Nu, gluži kā pasakā, neierasti, ciTĀDI!

BET pasākumi svētku ietvaros bija ne mazāk sirsnīgi, vien pulcēšanās ierobežojumos rūpīgāk 
pārdomāti, lai katra sirdī svētkos gavilētu prieks, būtu daudz pārsteigumu un saglabātos svētku sajūta 
katrā no četrām svētku dienām.

Svētku dalībnieku vārdā 
PALDIES mūsu novada 18. 
dzimšanas dienas pasākumu 
organizētājiem – Tērvetes 
kultūras nama darbi niekiem, 
īpaši Montai Bērziņai un Inetai 
Strazdiņai, PALDIES 
atbildīgajiem par sportiskajām 
aktivitātēm, īpaši Sporta 
nodaļas vadītājai un galvenajai 
tiesnesei Lindai Karlovičai, 
PALDIES visiem tiesnešiem 
– Andai un Dzintrai Sirsonēm, 
Agrim Karlovičam, Artai 
Karlovičai, Arvim Bērziņam, 
Milēnai Pālēnai, Montai 
Bērziņai, Inetai Strazdiņai, 
Ilonai Kajalovičai kā arī Initai 
Rozei, Jānim Melderim, 
Viktoram Strapcānam, Ingum 
Hofmanim, Matīsam 
Hofmanim un visiem Tērvetes 
novada tehniskajiem 
darbiniekiem, kas tika iesaistīti 
Tērvetes kultūras un sporta 
aktivitāšu organi zēšanā! Paldies 
svētku galvenajam atbalstītājam – 
Tērvetes novada pašvaldībai!   

 
Par Dzimšanas dienas svētku

visām norisēm 
vairāk skaties un lasi 

www.tervetesnovads.lv 
fotogalerijās un 

atvēli 6 min. turpat arī video 
sižetam.

Materiālu apkopoja Inita Roze

Tā kārtējo reizi bija burvīga noskaņa - skaņa un Tā kārtējo reizi bija burvīga noskaņa - skaņa un 
gaisma gaisma Mežmuižas pils terasēMežmuižas pils terasē, pēc tam iecienītā , pēc tam iecienītā 

gaismas spēle virs Augstkalnes ezera.gaismas spēle virs Augstkalnes ezera.

Šais svētkos vairāku paaudžu rokām turēts, Tērvetes Šais svētkos vairāku paaudžu rokām turēts, Tērvetes 
novada karogs tika nodots tā pacelšanai mastā mūsu novada karogs tika nodots tā pacelšanai mastā mūsu 
stiprajām ģimenēm- tām Tērvetes novada septiņām stiprajām ģimenēm- tām Tērvetes novada septiņām 
ģimenēm, kurās 2019. gadā ienāca trešais bērniņš, ģimenēm, kurās 2019. gadā ienāca trešais bērniņš, 

kas turpmāk ir daudzbērnu ģimenes statusa cienīgas, kas turpmāk ir daudzbērnu ģimenes statusa cienīgas, 
nesot Goda ģimenes vārdu.nesot Goda ģimenes vārdu.

Svētkos izskanēja koncertprogramma “Šai vasarā’’ kopā ar 
Svētkos izskanēja koncertprogramma “Šai vasarā’’ kopā ar 

Ainaru Bumbieri un Inetu Rudzīti, saksofonistu Raivo Stašānu, tikāmies 
Ainaru Bumbieri un Inetu Rudzīti, saksofonistu Raivo Stašānu, tikāmies 

ar “Otru pusi” un Normundu Pauniņu.ar “Otru pusi” un Normundu Pauniņu.

Sestdien, 18. jūlijā …Sestdien, 18. jūlijā …  

Tērvetes estrādēTērvetes estrādē daudzi priecājās par nu jau Dobeles 
 daudzi priecājās par nu jau Dobeles 

Valsts ģimnāzijas 7. klases skolnieces Alises Janvāres 
Valsts ģimnāzijas 7. klases skolnieces Alises Janvāres 

gleznu izstādi.gleznu izstādi.

Vienlaicīgi Vienlaicīgi Tērvetes bibliotēkāTērvetes bibliotēkā ikvienu interesentu  ikvienu interesentu 
joprojām turpina priecēt Augstkalnes viudsskolas  joprojām turpina priecēt Augstkalnes viudsskolas  

8. klases skolnieces Kristiānas Līvas Lāces darbu izstāde. 8. klases skolnieces Kristiānas Līvas Lāces darbu izstāde. 

Pasākumu organizētāji par visu Pasākumu organizētāji par visu 
parūpējušies, tas ļauj domāt, ka svētkos parūpējušies, tas ļauj domāt, ka svētkos 

esi mīļi gaidīts!esi mīļi gaidīts!

Piektdien Novada svētkos Mežmuižas pils terasē 

Piektdien Novada svētkos Mežmuižas pils terasē muzicēja “Perpetuum Ritmico”, kas klausītājiem ļāva 

muzicēja “Perpetuum Ritmico”, kas klausītājiem ļāva baudīt klasikas meistardarbus sitaminstrumentiem.

baudīt klasikas meistardarbus sitaminstrumentiem.

Pārsteidzoši krāšņs 
Pārsteidzoši krāšņs 

svētku salūts svētku salūts Tērvetes pilskalna 
Tērvetes pilskalna 

pakājē.pakājē.

“Svinam svētkus Leišmalītei, mūsu dižozoliem un “Svinam svētkus Leišmalītei, mūsu dižozoliem un 
pilskalniem. Svētkus cilvēkiem, kas veidojuši un pilskalniem. Svētkus cilvēkiem, kas veidojuši un 

turpina veidot šo vietu par mājām. Laika rats griežas turpina veidot šo vietu par mājām. Laika rats griežas 
un jauna paaudze stājas līdzās kā atbalsts, kā un jauna paaudze stājas līdzās kā atbalsts, kā 

turpinājums. Mūs ieskauj rakstaini stāsti, tie liek izsliet turpinājums. Mūs ieskauj rakstaini stāsti, tie liek izsliet 
muguras taisnas. Mēs varam būt lepni par mūsu muguras taisnas. Mēs varam būt lepni par mūsu 

mājām,” ar šādiem vārdiem sākām MŪSU NOVADA mājām,” ar šādiem vārdiem sākām MŪSU NOVADA 
svētku svinības Tērvetes estrādē.svētku svinības Tērvetes estrādē.

18. jūlija dienas pirmajā pusē īsta rosība un sportiskais 18. jūlija dienas pirmajā pusē īsta rosība un sportiskais 
azarts bija vērojams ciTĀDOS TĒRVETES NOVADA SPORTA azarts bija vērojams ciTĀDOS TĒRVETES NOVADA SPORTA 

SVĒTKOS, kuros lielākā daļa aktivitāšu bija individuāli SVĒTKOS, kuros lielākā daļa aktivitāšu bija individuāli 
veicamas jebkurā vecuma grupā. Jauki, azartiski un veicamas jebkurā vecuma grupā. Jauki, azartiski un 
gandarījuma pilni svētki kājām, rokām un prātam.gandarījuma pilni svētki kājām, rokām un prātam.

Tērvetes novada Tērvetes novada 
vienīgajā vienīgajā 

vislielākajā vislielākajā 
daudzdzīvokļu daudzdzīvokļu 

mājas “Labrenči” mājas “Labrenči” 
pagalmāpagalmā līdz pat  līdz pat 

dienas vidum dienas vidum 
notika azartiski notika azartiski 

un uzvaras un uzvaras 
gandarījuma gandarījuma 
pilni svētki pilni svētki 

kājām, rokām un kājām, rokām un 
prātam.prātam.

Svētdien Tērvetes novada Svētdien Tērvetes novada 
svētku sportiskās aktivitātes svētku sportiskās aktivitātes 
noslēdzās noslēdzās ZelmeņosZelmeņos, kur , kur 
visas dienas garumā tika visas dienas garumā tika 
izspēlētas komandu sporta izspēlētas komandu sporta 
spēles.spēles.

Drošība garantēta!Drošība garantēta!

Dienas turpinājumā Dienas turpinājumā 
norisinājās jau par norisinājās jau par 
tradīciju kļuvušais  tradīciju kļuvušais  
II Stipro skrējiens II Stipro skrējiens 
Tērvetes pilskalnāTērvetes pilskalnā..



Domes sēdeDomes sēde

Dome informē          Dome informē          

Īstenojam projektusĪstenojam projektus

Sēdē piedalījās visi deputāti, sēdi vadīja domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, protokolēja lietvede Santa 
Hibšmane.

Darba kārtībā tika apstiprināti 18 jautājumi.
Par normatīvajiem dokumentiem
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Tērvetes 

novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmumu “Par 
izglītības pakāpes maiņu Augstkalnes vidusskolā”, 
saskaņā ar Tērvetes novada Izglītības, kultūras un sociālo 
jautājumu komitejas 2020. gada 23. jūlija lēmumu, 
deputāti vienbalsīgi apstiprināja Augstkalnes pamat
skolas nolikumu.  

Par statusa noteikšanu
Iepazīstoties ar Latvijas bibliotēku padomes vēstuli  

„Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju”, 
kurā tika izteikts aicinājums Tērvetes novada pašvaldībai 
pieņemt lēmumu par Dobeles novada Centrālās 
bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam, Dome vienbalsīgi lēma – Atkārtoti 
izvirzīt Dobeles novada Centrālo bibliotēku reģiona 
galvenās bibliotēkas statusam.

Tas nozīmē, ka Dobeles novada Centrālā bibliotēka 
arī turpmāk pildīs reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas 
Dobeles novada, Auces novada un Tērvetes novada 
pašvaldību bibliotēkām.

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
Dome apstiprināja turpmākajam šādus maksas  

pakalpojumu izcenojumus: 
1.1. zāles un zāliena pļaušana ar trimmeri – 1 ha 

izmaksas (bez PVN) 305,79 EUR. Minimālā summa par 
pakalpojumu EUR 30,58 (bez PVN).

1.2. zāles un zāliena pļaušana ar dārza traktoriņu: 
1 ha izmaksas (bez PVN) EUR 100,00. Minimālā summa 
par pakalpojumu EUR 20,00 (bez PVN).

Par finansiālu atbalstu ērģeļu uzstādīšanai 
Augstkalnes – Mežmuižas ev. lut. baznīcā

Tērvetes novada dome pozitīvi atbalstīja Augst
kalnes  – Mežmuižas evaņģēliski luteriskās draudzes 
priekšnieka Edvīna Beržinska iesniegumu ar lūgumu 
finansiāli atbalstīt ērģeļu uzstādīšanu Augstkalnes – 
Mežmuižas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Augstkalnē. 

Iesniegumā tika norādīts, ka Augstkalnes –
Mežmuižas evaņģēliski luteriskā draudze ir saņēmusi 
dāvinājumā no Zviedrijas ērģeles, kuras demontētā veidā 
par draudzes līdzekļiem jau ir attransportētas uz baznīcu 
Augstkalnē, bet draudzei pietrūkst finanšu līdzekļu šo  
ērģeļu uzstādīšanai. Kopējās ērģeļu uzstādīšanas iz
maksas ir 10 544 EUR, no kuriem draudzei pietrūkst 
2000 EUR un šo iztrūkstošo naudas summu draudze 
lūdz piešķirt Tērvetes novada pašvaldībai. Darbus 
paredzēts veikt SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca”.

Augstkalnes – Mežmuižas baznīca ir Valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, kurā jau agrāk ir atradušās 
ērģeles. Dāvinājumā saņemtās ērģeles ir līdzīgas iepriekš 
demontētajām ērģelēm, kas pēc to uzstādīšanas papil
dinās un uzlabos Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli. 
Pēc ērģeļu uzstādīšanas baznīcu plānots izmantot arī kā 
koncertzāli, kas būs pieejama gan Tērvetes novada 
iedzīvotājiem, gan arī viesiem.

Finansējuma izmaksu plānots veikt no Tērvetes 
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem struk

tūrvienībā “Finansējums biedrībām”, noslēdzot līgumu ar 
Augstkalnes – Mežmuižas evaņģēliski luterisko draudzi 
par līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu.

Par atbalstu sporta sacensībām
Deputāti vienbalsīgi atbalstīja Tērvetes novada 

iedzīvotāju Elmāra Antona (vecuma grupa M60), Gunta 
Dudes (vecuma grupa M60), Normunda Narvaiša 
(vecuma grupa M55) un Edgara Dudes (vecuma grupa 
M35) dalību Latvijas sporta veterānu savienības rīkotajās 
pašvaldību 57. sporta spēļu finālsacensībās orientēšanās 
sportā, apmaksājot Latvijas sporta veterānu – senioru 
savienībai dalības maksu 15 EUR apmērā par katru 
sacensību dalībnieku.

Piešķirtā finansējuma izmaksu veikt no Tērvetes 
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem struktūr
vienībā “Sporta nodaļa”.

Par pašvaldības zemes īpašuma sadalīšanu
Domē tika pieņemts lēmums – Atdalīt no paš

valdībai piekritīgā nekustamā īpašuma ”Pagasta zeme 
Zvaņos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, visu zemes 
vienību 3,4 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai 
piešķirt jaunu nosaukumu – „Zvaniņi”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, un visā tās 3,4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome lēma – Atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Uplejas”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
visu zemes vienību 14,4 ha platībā. Atdalāmajai zemes 
vienībai piešķirt jaunu nosaukumu – „Druvnieki”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 14,4 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
	� Dome ar lēmumu nodeva atsavināšanai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
dzīvokļa īpašumu Nr. 3, “Vīnkalni”, Augstkalne, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 
par cenu 1900,00 EUR.

	� Tika nodots atsavināšanai Tērvetes novada paš
valdībai piederošais nekustamais īpašums „Dzīslas”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no 
vienas zemes vienības 22,89 ha platībā, pārdodot to 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot 
izsoles nosacīto sākumcenu 130 100 EUR apmērā.

	� Deputāti pieņēma lēmumu – Nodot nomā, rīkojot 
mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai pie
derošo pagraba ēku “Zvaniņi”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, 23 m2 platībā, nosakot izsoles 
objekta izsoles sākumcenu 3,47 EUR  apmērā mēnesī 
(neieskaitot PVN). Ēkai tika noteikts iznomāšanas 
mērķi – pagrabs/noliktava. Objekts tiek iznomāts 
bez tiesībām to nodot apakšnomā.

	� Dome atsavināja Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 
Nr. 64, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to par cenu 3400 EUR. 

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams  
www.tervetesnovads.lv 

2020. gada 30. jūlijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

IZSOLES
  

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošs no vienas zemes vienības 22,89 ha 
platībā. 
Nosacītā sākumcena – 130 100,00 EUR
Izsoles solis ir noteikts 3000 EUR apmērā

Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā, 2020. gada 
10. septembris plkst. 14.15.
Izsoles dalībnieku reģistrācija no 2020. gada 
10. augusta līdz 2020. gada 9. septembrim 
plkst. 12.00. 

  
Izsoles priekšmets – pagraba ēka „Zvaniņi”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 23 m2 
platībā. 
Nosacītās nomas maksas apmērs 3,47 EUR 
(neskaitot 21 % PVN) mēnesī.  
Izsoles veids  atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar 
augšupejošu soli. 
Izsoles norises vieta un laiks – Tērvetes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā, 2020. gada 20. 
augustā plkst. 14.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2020. gada 19. 
augusta plkst. 13.00.  

  

Apstiprinātas 
notikušās izsoles

Apstiprināts 2020. gada 23. jūlijā notikušās 
izsoles Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Skuju mežs”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, rezultāts – īpašums 
atsavināts par tās nosolīto un samaksāto 
pirkuma maksu 4 600,00 EUR.

  

Apstiprināts 2020. gada 23. jūlijā notikušās 
izsoles Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tērvetes līči”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, rezultāts – Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums “Tērvetes līči” atsavināts mantas 
nosolītājam par tās nosolīto pirkuma maksu 
72 000,00 EUR.

  

Apstiprināts 2020. gada 23. jūlijā notikušās 
izsoles Tērvetes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Namdaru birzs”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, rezultāts – atsavināts 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums mantas nosolītājam par 
tās nosolīto pirkuma maksu  1 700,00 EUR. 

Informācija sagatavota pēc 30.07.2020. 
Domes sēdes protokola

Izstrādāti izglītojoši materiāli par veselību

Veselības ministrija Eiropas Sociālā fonda 
9.2.4.2.pasākuma projekta “Kompleksi veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 
(Nr.9.2.4.1./16/I/001) ietvaros izstrādājusi izglītojošus 
materiālus par dažādām tēmām. Materiālos ir 
informācija par dažādiem veselības jautājumiem un 
padomi, kas jāievēro saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir 
minētās veselības problēmas:

 � Kas ir somatoforma veģetatīva disfunkcija? 
 � Kas ir šizofrēnija?
 � Kas ir neirotiski, ar stresu saistīti traucējumi?
 � Kādas ir pašnāvības riska pazīmes?

 � Kas ir miega traucējumi?
 � Kas ir ēšanas traucējumi?
 � Kas ir emocionāli nestabila personība?
 � Kas ir depresija?
 � Kas ir demence?
 � Kas ir bipolāri afektīvi traucējumi?
 � Pusaudzis. Alkohols. Smēķēšana.

Informatīvie bukleti bez maksas pieejami ģimenes 
ārstu praksēs, Tērvetes novada izglītības iestādēs, 
rehabilitācijas centrā „Tērvete” un Augstkalnes aptiekā. 
Ar materiāliem var iepazīties visās četrās novada 
bibliotēkās.

Vairāk informācija SPKC mājas lapā www.spkc.lv 
un VM administrētajā mājas lapā https://www.
nenoversies.lv/.     

Informāciju sagatavoja projektu  
koordinatore  Dace Vācere

INFORMĒJAM,
KA TĒRVETES NOVADA 

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻAS VADĪTĀJAS 

PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJA
No š. g. 17. augusta līdz 

30. augustam
un

no 7. septembra līdz 
20. septembrim

atradīsies atvaļinājumā.
Informējam, ka laikā no š.g. 17. augusta 

līdz 30. augustam un no 7. septembra līdz 20. 
septembrim jautājumus, kas saistīti ar dzim
šanas un miršanas reģistrāciju, var kārtot 
tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā Dobelē vai 
jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. 

Izziņu par laulības noslēgšanai nepie
ciešamo dokumentu pārbaudi var izņemt 
jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. 

Tērvetes novada dome 
joprojām ATGĀDINA!

Līdz 2018. gada 1. maijam privātmāju 
īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
īpašniekiem un īrniekiem bija jāveic ūdens 
skaitītāju nomaiņu pret verificētiem 
skaitītājiem.

KONSTATĒJOT,  KA  SKAITĪTĀJU  MAIŅA 
VISIEM  VĒL  NAV  VEIKTA,

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 

Latvijas  - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko 
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2020.gada 31.augustā noslēdzas pārrobežu 
projekts “Droša pierobeža” (“Safe borderlands”), 
kura mērķis ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības 
pakalpojumu efektivitāti un pieejamību pierobežā, 
stiprinot kapacitāti un sadarbību padarīt pierobežas 
teritoriju par drošu dzīvesvietu.

Tērvetes novada pašvaldība augusta mēnesī 
realizēs vēl divas aktivitātes – parakstīs sadarbības 
līgumu ar Jonišķu rajona pašvaldību ugunsdrošības 
jomā un uzstādīs drošības sistēmu Tērvetes 
ugunsdzēsības depo.

Projekts “Droša pierobeža” ilga piecus projekta 
periodus no 01.04.2018. līdz 31.08.2020. Tērvetes 
novada pašvaldības veiktās aktivitātes projekta 
ietvaros:

 � noorganizētas teorētiskās un praktiskās 
apmācības Tērvetes ugunsdzēsējiem

 � iegādāts aprīkojums un ekipējums Tērvetes 
novada ugunsdzēsības dienestam 

 � projekta partneriem noorganizēta pieredzes 
apmaiņas vizīte Tērvetē 

 � dalība pieredzes apmaiņas vizītēs Latvijā, 
Lietuvā, Polijā

 � iegādāta jauna ugunsdzēsības mašīna
 � uzstādīta drošības sistēma Tērvetes 

ugunsdzēsības depo
 � noorganizēti izglītojoši – informējoši pasākumi 

vietējiem iedzīvotājiem
 � dalība projekta darba un vadības grupu 

sanāksmēs
 � drošības dienestu dalība apaļā galda diskusijās
 � izstrādāts un parakstīts sadarbības līgums 

ugunsdrošības jomā ar Jonišķu rajona pašvaldību
Projekts:  LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības 
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana 
Latvijas un Lietuvas pierobežā”.  LLI-302 
“Improvement of efficiency and availability of local 
public security services in cross border regions of Latvia 
and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 
(29 mēneši).
Vadošais partneris:  Zemgales Plānošanas reģions 
(LV), www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir  uzlabot pierobežas pašvaldību 
sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un 
pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves 
vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,48 EUR (t.sk. 
ERAF finansējums 461 773,12 EUR)
Tērvetes novada domes finansējums: 96 402,77 EUR 
( t.sk. ERAF finansējums 81 942,35 EUR)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild 
publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

2020.gada 4.augustā   
Projekta vadītāja, 

Sandra Latiša



IzglītībaIzglītība

12. klašu Centralizēto eksāmenu vidējie 
vērtējumi 2019. /2020. m. g. noslēgumā Valstī, 
Auces, Dobeles un Tērvetes novadu vidusskolās

Šogad, lai saņemtu Atestātu par vidējo 
izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, 
matemātikas un pēc izvēles eksāmens vienā no 
svešvalodām, kā ierasti nebija jākārto izvēles 
eksāmeni, tomēr daļa jauniešu tos izvēlējās kārtot.

Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, 
jāņem vērā, ka COVID 19 pandēmijas dēļ tika 
daļēji mainīts eksāmena saturs, skolēni eksāmenus 
pildīja speciālās atbilžu lapās, kā arī eksāmeni 
notika bez starpbrīža.
•	 Latviešu valodā tika pārbaudītas  dzimtās 

valodas zināšanas un pamatprasmes, teksta 
izpratne un tekstveide (jāuzraksta viedoklis par 
piedāvāto problēm jautājumu),

•	 Angļu valodā pārbaudes darbs sastāvēja no 4 
daļām – lasīšanas, klausīšanās, rakstī šanas un 
mutvārdu daļas.

•	 Matemātikā tika pārbaudītas zināšanas un pa
matprasmes, zināšanu lietojums standartsituā
cijās, zināšanu lietojums nestandarta situācijās, 
t.i. pētnieciskā darbība un cilvēka, sabiedrības 
un vides mijiedarbības matemātiskie aspekti. 
Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts 

procentuālā novērtējumā, to atspoguļojot 
vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, kas ir 
neatņemama sastāvdaļa pie Atestāta par vidējo 
izglītību.

Ieskatam valsts un starpnovadu 12. klašu 
absolventu eksāmenu procentuālie rezultāti 
obligātajos mācību priekšmetos, ar kuriem 
AUGSTKALNES VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVS 
VAR LEPOTIES!   

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
informāciju apkopoja Inita Roze,

izglītības darba koordinatore

Ar augstiem mācību sasniegumiem Augstkalnes 
vidusskola iekļuvusi “SKOLU REITINGĀ darbā ar 
talantīgajiem skolēniem 2020”

Šo reitingu organizē un vada Ata Kronvalda 
fonds, kas ir neatkarīga sabiedriska organizācija, 
kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu 
apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Fonds 
katra mācību gada noslēgumā labāko skolu 
kolektīviem pasniedz ceļojošo balvu “Lielā Pūce”. 

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes tiek 
iedalītas pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur 
vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās 
skolās”, kur 10.–12. klašu skolēnu skaits ir mazāks 
par 100 skolēniem. 

Šajā mācību gadā “lielo skolu” reitingā 
iekļuvušas 66 skolas, savukārt “mazo skolu” 
reitingā – 91 izglītības iestāde. Reitings veidojas no 
skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā mācību 
priekšmetu Valsts mēroga olimpiādēs, atklātajās 
olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu   

konkursos un citos Valsts mēroga konkursos. 
Rezultātā skolu novērtējumā nav iekļautas visas 
Latvijas skolas. Novērtējumā iekļūst tikai tās 
skolas, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir 
guvuši apbalvojumus mācībās.

Jau jūnija izdevumā “Laikam līdzi” lepojāmies 
ar Augstkalnes vidusskolas 9. klases skolēnu 
Valdemāra Lāča, Noras Martas Izakas, Beatrises 
Lības Šalnas un Kristera Jankeviča sasniegumiem 
valsts mēroga olimpiādēs. 

Pateicoties šiem skolēniem un viņu 
pedagogiem, Augstkalnes vidusskola ir 
ierindojusies 91 “mazās skolas” reitingā, kurā 60. 
– 74. vietu ar vienādu punktu skaitu dala 14 skolas, 
tai skaitā arī Augstkalnes vidusskola. 

Paldies par atbildīgi ieguldīto darbu!   
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Biedrība “Mācies Augstkalnē” sveica Augstkalnes 
vidusskolas skolēnus un skolotājus

2019. gada vasarā Augstkalnes pagastā tika 
dibināta biedrība ar mērķi atbalstīt izglītības un 
interešu izglītības nodrošināšanu, prioritāri 
Augstkalnes pagastā sekojošā veidā: stipendijas 
skolotājiem; stipendijas skolēniem; cits variants, 
kas ir saskaņā ar Biedrības valdes izstrādātajiem 
kritērijiem un lēmumu.

Šā gada 13. martā tika plānots svinīgs 
pasākums Augstkalnes vidusskolā, lai pirmo reizi 
pasniegtu naudas balvas skolēniem un skolotājiem 
atbilstoši biedrības apbalvošanas nolikumam. 
Tomēr, iestājoties ārkārtas stāvoklim valstī, 
pasākums tika pārcelts uz nezināmu laiku. Paldies 
Augstkalnes vidusskolas vadībai, kura uzaicināja 
biedrību apbalvot skolēnus un skolotājus 24. jūlijā 
pēc 12. klases izlaiduma.

Biedrības naudas balvas tiek pasniegtas 
skolēniem, ņemot vērā sasniegumus mācībās un 
viņu aktivitāti, apmeklējot interešu pulciņus, 
piedaloties skolas un pašvaldības organizētajos 
pasākumos un citās aktivitātēs. Tika ņemta vērā arī 
skolēnu centība un attieksme pret savas personības 
izaugsmi. Naudas balvas skolēniem šogad tika 
pasniegtas divās vecuma grupās: 5–8. klase un 9.–
12. klase.

Jaunāko bērnu grupā apbalvojumu 50 EUR 
apmērā saņēma 5. klases skolnieks Matīss Zolners 
un 6. klases skolniece Agate Misule. Vecāko klašu 
grupā ietilpa abas absolventu klases – 9. un 12. 
klase. Ļoti priecēja, ka šajā klašu grupā 2019./2020. 
gadā mācījušies daudz talantīgu un centīgu 
skolēnu, taču tas ļoti sarežģīja lēmuma pieņemšanu. 
Biedrība nolēma, ka apbalvojums 70 EUR apmērā 
šogad tiek pasniegts četriem skolēniem: 
Valdemāram Lācim un Jānim Misulim no 9. klases, 
Elvim Jansonam un Kristiānai Žekai no 12. klases.

Augstkalnes vidusskolā strādā radošu 
pedagogu kolektīvs, kuru darbs ik gadu nes 

skolēniem augstus rezultātus mācībās, tāpēc 
izvēlēties apbalvojamos nebija vienkārši. Biedru 
sapulcē tika nolemts pirmajā gadā apbalvot trīs 
skolotājus, ilggadīgus Augstkalnes vidusskolas 
pedagogus – Mariju Pelniku, Jāni Kalniņu un 
Lindu Karloviču.

Visi klātesošie tika iepriecināti ar video 
sveicieniem, kurus sūtīja Augstkalnes vidusskolas 
absolvente Mārīte Grīnpauka un Latvijas handbola 
izlases kapteinis, bijušais Augstkalnes vidusskolas 
skolnieks – Ingars Dude.

Biedrība aicina arī visus citus interesentus 
iesaistīties biedrības darbībā ar ziedojumu – lai 
motivētu skolēnus, kuri mācās Augstkalnē, būt 
centīgiem un sabiedriski aktīviem, kā arī pateikties 
pedagogiem, par viņu sirds darbu ar skolēniem. 
Vairāk informācija atrodama biedrības Facebook 
lapā (https://www.facebook.com/biedriba.macies
augstkalne2019), kā arī rakstot uz epastu macies.
augstkalne@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 
22495447. Visi biedrībai ziedotie naudas līdzekļi 
tiek izlietoti tikai naudas balvām skolēniem un 
pedagogiem.   

Gunta Čekstere, 
biedrības “Mācies Augstkalnē” valdes 

priekšsēdētāja

Šobrīd jaunais mācību gads tiek plānots 
klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
prasības un piesardzības pasākumus

Ja epidemioloģiskā situācija būs līdzīga kā 
tagad, tad izglītības iestādēs mācību process no 
1. septembra tiks organizēts klātienē. 

Klātienes mācību procesā visos izglītības 
līmeņos būs jāievēro nepieciešamie drošības 
pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, 
jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa 
uzraudzība un distancēšanās, kas saistīta ar 
koplietošanas telpu piepildījumu un izglītojamo 
plūsmu koordinēšanu, pēc iespējas izslēdzot 
plūsmu pārklāšanos un drūzmēšanos. Tieši šis 
aspekts ir atstāts pašvaldību ziņā, jo katras skolas 
iespējas var atšķirties.

Katru klasi vai interešu izglītības grupu ir 
aicināts uztvert kā noslēgtu personu grupu, līdzīgi 
kā šobrīd uztver darbavietu pieaugušajiem, un 
katra izglītības iestāde lemj, kā mazināt klašu vai 
grupu pārklāšanos. 

Vienlaikus ir izstrādāti ieteikumi mācību 
procesa organizēšanai izglītības iestādēs, kas 
paredz B un C mācību procesa modeļus, kas 
atšķiras no epidemioloģiskās situācijas un spējas 
nodrošināt drošības pamatprasības. 

Par A un B mācību procesa modeļiem lēmumu 
pieņem pašvaldība kopā ar skolas vadību, par C 

modeli lēmums tiek pieņemts kopā ar Slimību 
profilakses un kontroles centru.

Skolām un pašvaldībai mācību procesa 
nodrošināšanai saistoši būs grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”.

Arī organizējot 1. septembri – Zinību dienu – 
izglītības iestādes ir aicinātas ievērot vispārējās 
prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360.

Pirmsskolas izglītības iestādēm noteikumu 
projekts papildus jaunus nosacījumus neizvirza – 
tās darbojas jau ierastajā kārtībā, ievērojot vis
pārējus piesardzības pasākumus.

Augusta vidū skolu vadītāji sniegs paš
valdībai ierosinājumu par mācību uzsākšanu A 
vai B modelī, lai Tērvetes novada dome sadarbībā 
ar izglītības iestādi pieņemtu lēmumu mācību 
procesa īstenošanai Augstkalnes pamatskolā un 
Annas Brigaderes pamatskolā.   

Pēc IZM, VM un SPKC videokonferences 
informāciju apkopoja

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Eksāmens Vidējais 
valstī

Augstkalnes 
vsk.

Dobeles Valsts 
ģimnāzija

Dobeles 
1. vsk.

Dobeles 
amatniecības un 
vispārizglītojošā 

vsk.

Auces 
vsk.

Bēnes 
vsk.

Angļu valoda 70 % 75 % 80 % 68,2 % 44,9 % 72,8 % 65,3 %

Latviešu valoda 52,9 % 53,7 % 65 % 54,4 % 45,1 % 60,6 % 59,5 %

Matemātika 35,4 % 41,9 % 40,6 % 30,1 % 10,3 % 42 % 20 %

Obligāto CE 
vidējais 

vērtējums skolās
52,8 % 56,9 % 61,9 % 50,9 % 33,4 % 58,5 % 48,3%

Izvēles eksāmens 
fizikā 41,9 %

51,4 %
(kārtoja 1 
skolēns)

58,4 %    

Biedrības vadītāja Gunta Čekstere ar prieku sveic Biedrības vadītāja Gunta Čekstere ar prieku sveic 
savu skolotāju, kas reiz iededza dzirksti pašas savu skolotāju, kas reiz iededza dzirksti pašas 
profesijas izvēlē.profesijas izvēlē.

Augstkalnes vidusskolā izskanējis  
61. vidusskolas izlaidums

24. jūlijā deviņi Augstkalnes vidusskolas 
absolventi svinīgā pasākumā saņēma Atestātu par 
vispārējo vidējo izglītību. 

Šis izlaidums bija trīskārši citādāks kā ierasts. 
Pasākuma atmosfēra – citādi svinīga, ievērojot 
visus piesardzības nosacījumus. Izlaidumā pēc 
ievērojama laika sprīža katrs absolvents saņēma 
izglītību apliecinošu oriģinālu dokumentu kopā ar 
eksāmenu vērtējumiem sertifikātā. Šī absolventu 
klase paliks skolas vēstures lappusēs kā pēdējais 
izlaidums Augstkalnes vidusskolā.

Lai veiksmīgs katram absolventam turpmākais 
sevis izglītošanas ceļš, neapstāties pie sasniegtā un 
vienmēr godā turēt Augstkalnes vidusskolas vārdu.

S i m t g a d e s 
s t i p e n d i j u 
saņēma 342 
skolu labākie 
v i d u s s k o l a s 
a b s o l v e n t i

Jau trešo gadu 
Latvijas vidējās 
izglītības iestāžu 
izvirzīti absolventi 
saņem Simtgades 
stipendijas par 
m ā c ī b u 

sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, 
iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un 
sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības 
iestādes attīstībā. 

“Simtgades stipendijas saņēmēji sevi jau 
apliecinājuši savā skolā, novadā, pilsētā. Par viņiem, 
viņu darbiem un idejām noteikti dzirdēsim arī 
turpmāk, tāpēc novēlu, lai šis atbalsts motivē 
turpināt izglītoties, būt radošiem, aktīviem un 
sniegt savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē,” pauž 
finanšu ministrs Jānis Reirs.

Finanšu ministrija pateicas visām Latvijas 
vidējās izglītības iestādēm, kas atsaucās 
aicinājumam un Simtgades stipendijai izvirzīja 
vienu 2019./2020. mācību gada skolas absolventu. 

Projektu īsteno Finanšu ministrija, Izglītības 
un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto. 
500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS 
Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā.   

Sadarbībā ar portālu lv informāciju apkopoja
Inita Roze, izglītības darba koordinatore



KKultūraultūraĪstenojam projektusĪstenojam projektus

Kultūras afiša
Gatavojamies septembrī!

20. septembrī Skrējiens apkārt Augstkalnes 
ezeram.
26. septembrī Tērvetes estrādē Labrenča 
tirgus. Laiks savās saimniecībās noskatīt 
kandidātu konkursam “Tērvetes dižķirbis 
2020”! 
Aicinām tuvākos kaimiņus  Auces un Dobeles 
novadu mājražotājus, amatniekus 
PIETEIKTIES TIRDZIŅAM! (tel. 26413219, 
Ineta)

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes kultūras nama pasākumu 

organizatore

Apstiprināts pārrobežu sadarbības projekts
„Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam
rietumu Zemgalē”

Tērvetes novada dome plānveidīgi gatavo un 
iesniedz projektu pieteikumus dažādiem finanšu 
instrumentiem, lai piesaistītu finansējumu novada 
attīstībai, kā arī konkrētu problēmu risināšanai.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros 2014.–2020. gadam ir apstiprināts projekts 
LLI453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša 
gājienam rietumu Zemgalē” (“Following Traces of 
Livonian Crusade in Western Semigallia”/ “Traces 
of Crusades”).

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģionālā 
parka administrācija, sadarbības partneri – Dobeles 
novada pašvaldība, Tērvetes novada dome, Jonišķu 
vēstures un kultūras muzejs (LT) un biedrība 
“Dabas mantojuma fonds” (LT). Plānotais projekta 
īstenošanas laiks: 01.08.2020.–31.07.2022.

Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību 
kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales 
reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma 
daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas 
zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, 
saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgu kultūras 
tūrismu, palielinot tūrisma potenciālu Zemgalē 
(Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos),  
piedāvājot tematisku kultūras maršrutu “Pa 

Livonijas krusta kara pēdām līdz Rietumu Zemgalei” 
un izveidojot uz tūristu orientētu mūsdienīgu 
infrastruktūru, pakalpojumus un produktus.

Plānotie projekta rezultāti:
 � Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem 

(LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma 
produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par 
Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma 
maršrutu apraksti, izstrādāti tūrisma reklāmas 
materiāli.

 � Izveidota iekštelpu ekspozīcija Dobeles 
Livonijas ordeņa pilī, veikti konservācijas darbi 
Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie 
Žvelgaiša pilsdrupām, iegādāti autentiski 
krustnešu kostīmi.

 � Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes 
jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu 
atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu teritorijas 
attīstību, tiks organizēti semināri vietējiem 
tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, 
skolotājiem un citiem interesentiem.

 � Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mediji un 
citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu 
tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili 
Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru 
Šlēsvigā, Vācijā.

Projekts tiks finansēts no Interreg VA Latvijas 
– Lietuvas Programmas 2014–2020.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 
EUR  871  086, tai skaitā EUR 740  424 ERAF 
finansējums. Tērvetes novada domes aktivitātēm 
plānoti EUR  243  630, tai skaitā EUR  207 086 
Tērvetes novada domes līdz finansējums.   

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

Noslēdzies pārrobežu projekts  
„Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu”

2018. gada 16. maijā Tērvetes novada dome 
parakstīja vienošanos par sadarbību pro
jekta  “Explore Zemgale by Bicycle”  Nr.LLI264 
īstenošanā. Projekta vadošais partneris Žagares 
reģionālā parka administrācija, sadarbības 
partneri  – Dabas mantojuma fonds (Lietuva), 
Tērvetes novada dome un biedrība “Tērvetes meža 
izglītības centrs”.

Projekta rezultāti: pārrobežu velosipēdu 
maršruts TērveteŽagare, velosipēdu piedzīvojumu 
taka AS Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē, 
reprezentatīvi video materiāli, pilnveidota Mūšos 
Tyreļa dabas taka un informatīvie stendi Žagares 
reģionālajā parkā, kā arī divi velo tūrisma braucieni 
Tērvete – Žagare.

Velo tūrisma braucieni Tērvete – Žagare 
norisinājās 2018.gada 13.–14.jūnijā (Tērvetes 
novada pašvaldības organizēta aktivitāte) un 
2019.  gada 7.–8. septembrī. Šajos velobraucienos 
tika apmeklētas tūrisma, atpūtas vietas Tērvetes 
novadā un Žagarē. Objekti tika iekļauti pārrobežu 
velosipēdu maršrutā TērveteŽagare. Projekta 
ietvaros izstrādāta velo maršruta karte, kurā šie 
objekti ir atzīmēti.

Otra Tērvetes novada pašvaldības aktivitāte 
projektā – reprezentatīvu video materiālu izveide 
par Tērvetes – Žagares pārrobežu reģionu. Video 
pārstāv atsevišķas tēmas – atklāj dabiskos objektus, 
reģiona garšu un vēsturi. Kā reklāmas produkts 
papildus tika izveidoti 3  reklāmas veltņi, līdz 40 
sekundēm ilgi. Reklāmas video ilgums 3 min 45 sek 
ar subtitriem angļu un lietuviešu valodā, kā arī 
angļu un latviešu valodā. Šis materiāls ir īss, bet ar 
augstu informatīvo līmeni – ar skaistiem video 
mirkļiem, īpašām noskaņām u.c.

Video materiāli galvenokārt tiek izmantoti kā 
līdzeklis, lai uzlabotu reģiona atpazīstamību 
sociālajos tīklos. Video materiāli tiek izmantots 
projektu partneru vietnēs un sociālo tīklu kontos. 

Videomateriāl par velomaršrutā Tērvete – 
Žagare sastopamajiem tūrisma objektiem pieejami 
š e i t : h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
f o l d e r s / 1 1 q M J 9 D 2 v 4 W I M M A q s 6 Zy m _
TXkUbiNKfQp

Šī saite pieejama arī Tērvetes novada mājas lapā 
sadaļā „Tūrisms/ Informatīvie materiāli”.

Projektā izveidotie kopīgie tūrisma maršruti 
savieno divas pārrobežu teritorijas. Projekta 
aktivitāšu īstenošana veicina zaļā tūrisma potenciālu 
Žagarē un Tērvetē. Šīs teritorijas ir izvēlētas, lai 
dažādotu to saimniecisko darbību, ir veikti 
pasākumi tūrisma potenciāla attīstībai, izmantojot 
savus kultūras un dabas resursus. 

Projekta rezultāti piedāvā novatoriskus ekolo
ģiskos pakalpojumus tūristiem, palīdz organizēt 
izglītojošus un reklāmas pasākumus, kas veicina 
ilgāku apmeklētāju uzturēšanos reģionā. Piedāvātās 
aktivitātes un inovatīvie risinājumi padara Zemgali 
par pievilcīgu, ilgtspējīgu un pazīstamu tūrisma 
galamērķi.

Projekts finansēts no Interreg VA Latvijas – 
Lietuvas Programmas 20142020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai 
skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 
novirzīti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai 
skaitā EUR  1064 Tērvetes novada domes līdz
finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 5. marts – 
2020. gada 4. jūlijs.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

XVII Zemgaļu svētki Tērvetē 
“ZEMGAĻU SAKTA”

14.augusts
LVM Tērvetes Dabas parka administratīvās ēkas 
zāle, 
Zinātniskie lasījumi ”Zemgaļu vēsture 
un  materiālā kultūra 12.–13.gs.”
11:00  Jaunatklātie zemgaļu uguns kapi Tērvetē 
(Mag.hist. N.Jērums, Latvija) 
11:40  Zemgaļu rotadatas 12.–13.gs. (Mag.hist.  
N.Jērums, Latvija ) 
11:20  Kafijas pauze 
12:00 1281.gada miera līgums ar Livonijas ordeni 
(Dr.hist. T.Baranauskas, Lietuva) 
12:40  Zemgaļu uguns kapi 12.–13.gs.( Dr.. Hist.  
E.Vasiļauskas, Lietuva, vai Hist. Mag. N.Jērums 
Latvija)
15.augusts 
Tērvetes koka pils
11:00  Amatnieku tirdziņš un amatu 
demonstrējumi  
13:00  Svētku atklāšana 
14:00–14:20  Ekspozīcijas “ Zemgaļu sakta“ 
atklāšana Tērvetes koka pilī 
15:00–15:30 Tērvetes folkloras kopa “Ceļteka” un 
Rīgas KTMC “Ritums” folkloras kopa “Laiva” 
dzied, deju kolektīvs “Rundāle” dejo pils 
pagalmā 
14:00–17:00  Loka šaušanas turnīrs pie koka pils 
10:30–19:00 Tērvetes koka pils ekspozīcijā:
 � Zemgaļu rotas un sadzīves priekšmeti 
 � Zemgaļu rotu un sadzīves priekšmetu 

atdarinājumu ekspozīcija 
 � Zemgaļu 12.–13.gs. uguns kapu apbedījumu 

inventārs
 � Zemgaļu dzelzs laikmeta apģērbu 

rekonstrukcijas 
 � Rotu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas

15:00–17:00  Baltu maztautu un Livonijas 
bruņinieku turnīrs.Cīnīsies drošsirdīgākie un 
veiklākie vietējo baltu maztautu un Livonijas 
ordeņbrāļu karavīri  
16:00–16:30 Konkurss svētku viesiem “Zemgaļi 
senatnē”  
Bērniem abas svētku dienas: 
Trušu pilsētiņas pārstāvji  
(Truši, kazas, tītari, pīles, zosis, nūtrijas un vistas 
ar cālīšiem)

16.augusts 
Tērvetes koka pils
11.00–17.30  Amatnieku tirdziņš un amatu 
demonstrējumi  
10:30–19:00 Tērvetes koka pils ekspozīcijā:
 � Zemgaļu rotas un sadzīves priekšmeti 

(Arheoloģiskie priekšmeti)
 � Zemgaļu rotu un sadzīves priekšmetu 

atdarinājumu ekspozīcija 
 � Zemgaļu 12.–13.gs. uguns kapu apbedījumu 

inventārs
 � Zemgaļu dzelzs laikmeta apģērbu 

rekonstrukcijas 
 � Rotu izgatavošanas un nēsāšanas tradīcijas

14:00–14:30 Livonijas bruņinieku cīņas 
paraugdemonstrējumi  
15:30–16:00 Uzbrukums Tērvetes pilij 
16:30 Svētku noslēgums
Dalībnieki: 
Latvija: Tērvetes zemgaļi, Heiligenberg, Komturia 
Riga, Upmale, Baltic-Snakes, Comturia Vinda, 
Moonlight dancers, Laiva, Rūnu rotas, Robeža, 
Radošā rotu darbnīca  
Lietuva: “Leitgiris,”“Kovarniu Brolija” 
Svētkus organizē Biedrība „Latviešu karavīrs”. 
Svētkus atbalsta: Zemgales plānošanas reģions, 
Tērvetes novada dome,  SIA “Lielķēniņš”. 
Tērvetes koka pils
Ieeja: pieaugušajiem 5 eiro, skolēniem, 
pensionāriem 3 eiro. Ieejas maksā iekļauta 
Tērvetes koka pils ekspozīcijas apskate.

15. augustā pl. 11.00 Tērvetes estrādē
MĀJRAŽOTĀJU UN AMATNIEKU TIRDZIŅŠ

LŪGUMS PASĀKUMU APMEKLĒTĀJIEM – BŪSIM 
ATBILDĪGI un ievērosim epidemioloģiskās drošības 
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai -
• Pasākumu apmeklētājiem, atrodoties fiksētās, 
personalizētās sēdvietās, jāievēro savstarpēja 1 m distance. 
Pametot savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem 
jāturpina ievērot savstarpēja 2 m distance.
• Izmantojiet publiski pieejamos dezinfekcijas līdzekļus. 
• Nepieciešamības gadījumā izmantojiet mutes un deguna 
aizsegu vai masku.  

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

Piesakies tirdzniecībai Zemgaļu svētku tirdziņā!
Mājražotāji, amatnieki tiek aicināti pieteikties dalībai Zemgaļu svētku tirdziņā, kurš norisināsies 

15. augustā Tērvetes estrādē. Tirgošanās laiks no plkst. 11:00 – 18:00. Pieteikties zvanot 22495447, vai 
rakstot epastā madara.darguza@gmail.com. 

Tērvetes novada uzņēmējdarbības speciāliste Madara Darguža

15. augustā Augstkalnes 
pagasta sporta svētki

Pl. 9.00 Makšķerēšanas sacensības

Pl. 10.00 pirms atklāšanas parādes jau sāksies 
futbola turnīrs Augstkalnes pagasta parkā. 
Spēlē 4+1, komandā 7 dalībnieki. Vēlama 
iepriekš pieteikšanās līdz 13. augustam.

Pl. 10.00–15.00 būs iespēja spēlēt  
LIELĀS KOKA SPĒLES UN VEIDOT SMILŠU 
GLEZNAS. DARBOSIES PIEPŪŠAMĀ 
ATRAKCIJA:”INDIĀŅU CILTS”.

Pl. 10.30 Augstkalnes sporta svētku atklāšana,  
dienas programmas izklāsts

PL. 11.00–12.00 “BĒRNU RĪTS”, AICINĀTI 
PAŠI MAZĀKIE BĒRNI NO 2–8 GADIEM, 
JO PIE JUMS VIESOSIES KLAUNS UN 
DISKO FANS.

Pl. 11.00–14.00 būs iespēja pabūt bumbu 
baseinā! Aicināti bērni līdz 8 gadiem.

Pl. 11.00–15.00 darbosies atrakcijas, konkursi 
kā “Augstkalnes stiprinieks, stipriniece”, 
“IEPIRKŠANĀS SPĒLE”, “SKRŪVE”, “TRĀPI 
MĒRĶĪ”, ŠAUTRIŅU MEŠANA, VIRVES 
VILKŠANA PĀROS, TĀLLĒKŠANA AR 
IESKRĒJIENU, LĒNBRAUKŠANA AR 
VELOSIPĒDU, BUMBIŅU MEŠANA 
MĒRĶI, SLAPJO BALONU MEŠANA 
PĀROS.

Pl. 11.OO VOLEJBOLA SPĒLES TURNĪRS , 
3+1, komandā var būt 7 dalībnieki.

Pl. 13.00 strītbola turnīrs divās grupās – 
vīrieši un otra grupa sievietes, zēni līdz 13 
gadiem.Komandā var pieteikt 4 dalībniekus.

Pasākums tiks fotogrāfēts.
Būsim atbildīgi un ievērosim valstī 

noteiktos ierobežojumus!  

LVM dabas parkā Tērvetē 
23.augustā

SPRĪDĪŠA VĀRDA 
DIENAS SVINĪBAS

pl.11.00-16.00
“SPRĪDĪŠA LAIMĪGĀ 

ZEME”
Pasaku mežā

 � Izdzīvo pasaku par Sprīdīti
 � Sporto “Lutauša spēka spēlēs” Atrakcijas 

laukumā
Sprīdīša taka – saņem spēkus, cīnies ar Velnu!
Rūķīšu mežā

 � Piedalies “Anneles dzīvnieku dārza” 
atklāšanas pasākumā – koncertē Ēriks 
Zeps (“Rikši”) 13.00

 � Rotaļājies ar Sprīdīti 13.00–16.00
 � Sameklē Laimīgās zemes iemītniekus

Rūķu pilsētā Čiekurē
 � Dziedi un spēlējies Sprīdīša sabiedrībā
 � Baudi koncertu un svētku šovu  

15.00–16.00
Kurbada zemē
Tērvetes Velo parkā – izbrauc ar velosipēdu
“Tērvetes Tarzāna” jumta terasē muzikāls 
sveiciens

 � Grupa “PIRMAIS KURSS” 14.00–15.00
 � Grupa “Sudden Lights” 16.00–17.00

Ierodies Sprīdīša tērpā, piedalies vismaz 
piecās aktivitātēs un iegūsti iespēju piedalīties 

balvu izlozē!
Aicinām apmeklēt Sprīdītim veltītās aktivitātes visas 
dienas garumā arī citos sadarbības partneru objektos: 
Annas Brigaderes muzejā “Sprīdīši”, kur tiks atklāts 
sen gaidītais, vēsturiski atjaunotais “Sprīdīšu” 
paviljons. Jūs gaidīs “Tērvetes tauriņi”, “Gaisa takas”, 
“Tērvetes Tarzāns”, “Tērvetes tīklu parks”, kafejnīcas 
dabas parka Tērvetē teritorijā ar Sprīdīša dienai 
pieskaņotu ēdienkarti.  

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,

Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

/L.t.dz./

2020. gada 22. augustā
Pl. 11.00

Tērvetes novada kultūras namā

laiks un apstākļi beidzot 
ir ļāvuši mums satikties 

tradicionālajā pasākumā
“MAZAIS TĒRVETNIEKS - 

2019”
Pasākumā godināsim 2019. gadā dzimušos 

Tērvetes novada mazuļus un viņu vecākus!
Informējam, ka pasākums tiks fotografēts, 

un foto uzņēmumi var tikt izmantoti Tērvetes 
novada mājas lapā un izdevumā “Laikam 
līdzi”.  

Tērvetes novada dome


