Tērvete

Bukaiši

Tērvetes novada domes informatīvais izdevums
Tērvetes novada skolās
jaunais 2020./2021.
mācību gads uzsākts
klātienē

1.septembrī – Zinību dienā Tērvetes novadā
durvis vēra divas pašvaldības dibinātas izglītības
iestādes Augstkalnes pamatskola ar pirmsskolas
izglītības grupām „Zvaniņi”
un Annas Brigaderes pamatskola ar
pirmsskolas izglītības grupām „Sprīdītis.”
4. septembrī Valsts izglītības informatizācijas
sistēmā Tērvetes novadā tika reģistrēti un
apstiprināti 401 izglītojamais.
Pirmsskolas izglītības grupās – 142 mazuļi , t.
sk. 95 Annas Brigaderes pirmsskolas izglītības
grupās “Sprīdītis” un 47 mazuļi Augstkalnes
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās
“Zvaniņi”.
Izglītojamo skaiti:
 Līdz 5 gadu vecumam – 78 mazuļi
(„Zvaniņos” – 19, „Sprīdītī” – 59),
 Obligātā vecuma (5 – 6 gad.) pirmsskolas
grupās – 66 bērni
(„Zvaniņos” – 28, „Sprīdītī” – 38),
 1.–9. klasei novadā mācības uzsākuši – 257
skolēni
(Augstkalnes pamatskolā – 120 un
Annas Brigaderes pamatskolā – 137)
 1. klasē mācības uzsākuši 33 skolēni
(Augstkalnes pamatskolā – 12 un
Annas Brigaderes pamatskolā – 21).
Lai visiem zinātkārs un veiksmīgs Jaunais
mācību gads!

Ceļu pretī plašajai zināšanu pasaulei sāk Annas
Brigaderes pamatskolas 1. klases skolēni un kopā
ar viņiem audzinātāja Sigita Kļaviņa.
2020. gada 1. sep
tembrī turpmāka
jam darbam durvis
vēra
Augstkalnes
pamatskola. Diem
žēl visā Latvijā eso
šais skolēnu skaits
sarucis, kas ir par
iemeslu,
lai
ar
2020./20201. mācī
bu gadu 16 pašval
dībās tiktu pieņemts
lēmums par vidējās
izglītības iestādes pakāpes maiņu uz pamatskolu.

2020. gada septembris
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Pirmo reizi Latvijas
Godinājām Mazos tērvetniekus un viņu vecākus
valsts mežu dabas
parkā Tērvetē svinēja
Sprīdīša vārda dienu

Sprīdītis ir Annas Brigaderes radītais pasaku
tēls, kas jau vairāk nekā simts gadus aicina doties
piedzīvojumos un noticēt neiespējamajam. Apbrī
nojami pozitīvā varoņa vārds reiz pat ticis ierakstīts
latviešu svinamo vārda dienu kalendārā, kas jau no
1936. un 1942. gada vēsta par Sprīdīša vārda dienu.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personvārdu datu bāzes datiem 23. augustā Latvijā
savu vārda dienu svinēja viens Sprīdītis.
Nav noslēpums, ka
Sprīdītis pazīstams
kā
piedzīvojumu
meklētājs,
tāpēc
svētkos katrs tika ai
cināts
pārbaudīt
savu Sprīdīša, pa
saules
izzinātāja,
garu, piedaloties ak
tivitātēs, kā arī uz
svinībām ierodoties
Sprīdīša tērpā.
Interesantākais
fakts – ar svētku
dalībnieka
karti,
kurā tika norādīts
vārds Vienīgais un Īstais, sevi pasākumam bija
pieteicis zēns, kam vecāki devuši vārdu Regnārs
Sprīdītis. Zēns bija piedalījies visās aktivitātēs,
saņēmis par to nepieciešamos apliecinājumus,
dalībnieka karti atstājis Meža mātes pūra lādē, un
par lielu pārsteigumu veiksme bija ar viņu arī lielajā
balvu izlozē.

Kuplā Mazo tērvetnieku – 2019 saime

2020. gada 22. augustā Tērvetes kultūras namā
beidzot bija sagaidīta iespēja Tērvetes novada domei
sumināt savus Mazos tērvetniekus – 2019.
Tradicionāli mazuļi Tērvetnieku godā tiek iecelti jau
gada sākumā, šoreiz ierobežojumu dēļ tas notika
vasaras beigās. Un viss, kas notiek, notiek uz labu, jo
šogad mazuļi paši jau žiperīgi nāca pakaļ balviņām,
rotaļājās un baudīja savu svētku lielo kūku.
2019. gadā pasaulē sevi bija pieteikuši 38 mazuļi,
kas tika aicināti un gaidīti uz savas Mazā tērvetnieka
balvas svinīgo saņemšanu. Jau septīto gadu pēc
kārtas šis pasākums ir svētki visai ģimenei, arī
šogad, jo par īpašo noskaņojumu kultūras namā bija
parūpējusies ‘’Bezgalīgo sajūtu stāstu’’ komanda,
mazuļus un viņu vecākus iepriecināja SIA
‘’Pārsteigumu karuselis’’, kas visus aicināja gan līdzi
dziedāt, gan darboties.

Rūķu satikšanās ar apmeklētāju!

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace
Reinika no sirds lepojās ar Indānu ģimenīti, kas

tērvetnieku skaitam aizvadītajā gadā piepulcēja
dvīnīšus – Ievu un Jēkabu. Dvīnīšu stāsts pēdējo
septiņu gadu laikā ir piedzīvots pirmo reizi. Savukārt
nākošajā gadā Tērvetes novada dome suminās arī
2020. gadā pasaulē nākušos dvīnīšus un viņu
vecākus no Augstkalnes.
Par jauku tradīciju un svētku neatņemamu
sastāvdaļu kļuvusi pasākuma noslēgumā gardā
Kristīnes kūka ar mazo pasaules ceļotāju Sprīdīti!

Protams, organizējot svētkus, vērā tika ņemtas
arī distancēšanās prasības, bet zāles iekārtojums –
katrai ģimenītei sava īpašā vieta – nemazināja jauko
kopā būšanas mirkli un svētku sirsnīgo
noskaņojumu.
Pasākuma fotogalerija skatāma
www.tervetesnovads.lv
Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Meža mātes pūra lādē tika atstātas 223
dalībnieku kartes, izlozētas 20 veicināšanas balvas
un 2 Lielās balvas – atpūta viesu mājās.

Augstkalnes pamatskolā 9. klases topošajiem
absolventiem svētkos uzticētas rūpes par
pirmajiem. Prieks par tikšanos gan skolēniem, gan
1. klases audzinātājai Dacei Briedītei un 9. klases
audzinātājai Valentīnai Ciganovičai.
Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Sazinoties pa telefonu pēc dalībnieka kartē
norādītā telefona numura, klausuli pacēla zēna
māmiņa, kas pavēstīja, ka Regnārs Sprīdītis dzīvo
Rīgā, viņam ir gads un divi mēneši, visus
pārbaudījumus veicis, braši turoties tētim uz
pleciem.
Šai dienā Pasaku mežā ikviens varēja izdzīvot
stāstu par Sprīdīti kopā ar citiem lugas tēliem.
LVM dabas parka Tērvetē rūķu saime

Domes sēde

2020. gada 27. augustā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde
Darba kārtībā tika iekļauti 23 darba kārtības jautājumi
un Tērvetes novada izpilddirektora ziņojums par
pašvaldības darbu jūlija un augusta mēnešos.
Sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika,
protokolēja – izglītības darba koordinatore Inita Roze.

Pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu jūlija un
augusta mēnešos

Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2020. gada
1. pusgadā
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna
5 766 429 EUR izpilde uz 2020. gada 30. jūniju ir
3 353 899 EUR, kas sastāda 58,16 %.
Tai skaitā:
• nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 50,3 %
• nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde 268,0 %
• maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna
izpilde 60,0 %
• valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde
54,2 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 41,3 %,
izlietoti 2 871 525 EUR no plānotiem 6 953 838 EUR. No
šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti
2 508 165 EUR t.i. 44,9 %, bet kapitāliem izdevumiem
363 360 EUR jeb 26,7 % no plānotiem izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta
banku kontos ir 2 348 860 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu
atlikums ir 8 014 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2020. gada
30. jūniju ir 1 643 097 EUR. Aizņēmumu atmaksājamā
daļa līdz pārskata gada beigām ir 68 543 EUR.
Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada
sākuma līdz 30. jūnijam ir 3 331 EUR.
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas plāna izpilde 2020. gada pirmajā pusgadā
sastāda 41707,69 EUR no plānotajiem 200 955,84 euro.
Jūlija mēnesī, saskaņā ar līgumu par paš
valdības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu
Augstkalnes un Bukaišu pagastos pašvaldības ceļiem
atjaunota grants – šķembu maisījuma greiderējamā
virskārta šādos ceļu posmos:
• Au 1 “Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri” – divos posmos ar
kopējo garumu 1161 m;
• Au 3 “Serviss-Ķepenes-Klāvi-Vilces pagasts” –
355 m garā posmā;
• Au 12 “Baloži-Bumbieres-Bērziņi-Zvaigznes” –
divos posmos ar kopgarumu 610 m;
• Bu 1 “Stūrīši-Mednieki” – 570 m garā posmā;
• Bu 2 “Gundegas-Medne” – 522 m garā posmā;
• Bu 5 “Bukaiši-Jaunannaiši” – 90 m garā posmā;
• Bu 20 “Griezes-Trušu kapi” – 553 m garā posmā;
• Bu 21 “Apguldes ceļš-Priežu kapi” – 80 m garā
posmā.
• Augstkalnes pagastā darbu izmaksas 36 361,06 EUR,
• Bukaišu pagastā izmaksas 20 291,70 EUR, ieskaitot
PVN.

Tērvetes pagasta ceļam Te-55”Penkules ceļšGundegas” vairākos ceļa posmos veikts bojāto vietu
remonts.
26. jūnijā noslēdzās cenu aptauja “Sadzīves
kanalizācijas izplūdes pārbūve objektā “Jaunzelmeņi’,
Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads saskaņā ar
darba uzdevumu”. Tika saņemti trīs pretendentu
piedāvājumi: SIA “Ekostandarts tehnoloģijas” par
17 120,41 EUR, SIA “AJOR” par 20 593,36, bet SIA “ŪKS
Tīkli” piedāvāja darbus veikt par 19 772,66 EUR, bez
PVN. Sekojoši 1. jūlijā tika noslēgts līgums ar lētākā
piedāvājuma iesniedzēju SIA “Ekostandarts tehnoloģijas”.
Līgums paredz izstrādāt pārbūves tehnisko projektu
un divu mēnešu laikā veikt ārējo kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju objektā.
28. jūlijā noslēdzās izsludinātais iepirkums
“Gājēju ceļa gar valsts autoceļu “V1112 Tērvete-Penkule
izbūve”, kas paredz izbūvēt bruģētu gājēju celiņu no
veikala “ELVI” līdz esošajam gājēju celiņam uz
“Labrenčiem”.
Cenu piedāvājumus iesniedza – SIA”MITBAU AC”
par 33 303,82 EUR, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE” par 28 196,11 EUR, SIA “LKG Grupa” par 28
996,59 EUR, SIA “Varpet” par 29 541,93 EUR, bet SIA
“STATUM-A” par 39 098,73 EUR. Iepirkumu komisija,
izvērtējot iesniegtos piedāvājumus konstatēja, ka visām
iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu ir iesniedzis
iepirkuma pretendents SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība
“IGATE””, nolēma piešķirt šai būvfirmai līguma slēgšanas
tiesības. Būvdarbi jāpabeidz 3 mēnešu laikā.
10. augustā noslēdzās izsludinātais iepirkums
“Gājēju ceļa gar valsts autoceļu V1106 Augstkalne-Bēne
izbūve”. Iepirkumā piedalījās pieci pretendenti - SIA”Ceļu
būvniecības sabiedrība “IGATE” iesniedza piedāvājumu
par 33 453,51 EUR, SIA “LKG Grupa” par 29 759,62
EUR, SIA”MITBAU AC” par 37 418,96 EUR,
SIA”STATUM-A” par 40 314,77 EUR, bet SIA”Varpet”
par 33 960,87 EUR, bez PVN.
Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, iepirkumu
komisija konstatēja, ka pretendents atbilst visām
iepirkuma nolikuma prasībām un piešķīra SIA “LKG
Grupa” līguma slēgšanas tiesības par minēto cenu.
Līgums paredz trīs mēnešu laikā Bukaišu pagastā izbūvēt
bruģētu gājēju celiņu no individuālo māju ciemata līdz
pasta nodaļai.
Abos augstākminētajos objektos būvuzrau
dzības pakalpojumu nodrošinās pašnodarbinātais būv
uzraugs Uldis Silinevičs, kas tika izvēlēts cenu aptauju
rezultātā.
6. augustā trim pretendentiem tika izsūtīti
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā “Videoiekārtu
uzstādīšana Tērvetes novadā, saskaņā ar pievienoto
tehnisko specifikāciju”, kas paredz uzstādīt video
novērošanas iekārtas četros objektos – Tērvetes estrāde;
Kroņauces ceļu P103 “Dobele-Bauska” un P96”JelgavaAuce” krustojumā; pie DUS “ASTARTE” apļveida
krustojumā P103 “Dobele-Bauska” un P95”JelgavaŽagare”, kā arī Augstkalnē pie veikala AIBE, ceļu P95”
Jelgava-Žagare”un V1106 “Augstkalne-Bēne” krustojumā.
Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti – SIA
•

“DarkNet” par 8200 EUR un SIA “Videoprojekts Baltija”
par 7876,04 EUR, bez PVN. Šajā sakarā tika noslēgts
līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA
“Videoprojekts Baltija”. Līguma izpildes laiks 3 mēneši.
21. augustā noslēdzās izsludinātais iepirkums
Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūves 3. kārta”.
Iepirkumā piedalījās tikai viens pretendents – SIA “Ceļu
būvniecības sabiedrība “IGATE””, kas iesniedza pie
dāvājumu par 144 462,39 EUR, bez PVN. Izvērtējot
iesniegto piedāvājumu, konstatēts, ka tas atbilst iepir
kuma nolikuma prasībām, tādēļ ir nosūtīts parakstīšanai
būvdarbu līgums.
23. jūlijā notika viena nomas tiesību un piecas
Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles.
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole komerc
darbības nodrošināšanai ēkā “Zelmeņi”, 83,4 m2 platībā
noslēdzās sākotnēji noteiktās nomas maksas apmēra
līmenī 45 EUR/mēnesī, jo izsolei bija pieteicies viens
dalībnieks.
Pašvaldības nekustamam īpašumam “Skuju mežs”,
Augstkalnes pagastā, sastāvošam no mežaudzes 1,16 ha
platībā izsoles gaitā vērtība pieauga dubultīgi – no
sākotnēji nosacītās 2 300 EUR līdz 4 600 EUR. Izsolē
piedalījās četri dalībnieki.
Izsolei nekustamam īpašumam “Tērvetes līči”,
Tērvetes pagastā, sastāvošam no divām zemes vienībām
ar kopējo platību 5,67 ha un uz tām atrodošām četrām
būvēm ar objekta nosacīto sākuma cenu 51 000 EUR bija
reģistrējušies četri dalībnieki, bet izsolē piedalījās tikai
trīs. Izsoles rezultātā izsolāmais objekts tika nosolīts par
72 000 EUR.
Arī uz nekustamo īpašumu “Namdaru birzs”,
Tērvetes pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar
platību 0,71 ha un uz tās atrodošās mežaudzes ar
sākotnēji nosacīto cenu 1200 EUR, bija pieteikušies četri
dalībnieki, kas īpašuma cenu paaugstināja līdz 1700 EUR.
25. augustā trīs pretendenti tika uzaicināti
piedalīties cenu aptaujā veikt būvuzraudzību būvobjektā
“Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve” 3. būvn
iecības kārta. Pretendentiem pieteikumi bija jāiesniedz
līdz 27.augusta plkst.10:00.
SIA “J.E.F.” iesniedza izstrādātu būvprojektu
“Apgaismojuma izbūve pašvaldības ceļam Te-37C
“Laktas-Sanatorija”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”.
Projekta realizācijas rezultātā tiks izbūvēts ielu
apgaismojums no krustojuma ar autoceļu P95 “JelgavaŽagare” līdz Rehabilitācijas centram “Tērvete”.
Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu
piedziņas komisijas darbu.
Augustā komisijā saņemti un izskatīti 3 iesniegumi:
• komisija atteica personai izīrēt pašvaldībai piedero
šu dzīvokli, saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.4
“Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7. punktu;
• komisija piekrita personai pārtraukt dzīvokļa īres
līgumu;
• lai personu reģistrētu dzīvokļu rindā, tai jāiesniedz
izziņa saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.4 “Kārtība,
kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 10.9. punktu.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

PAR IZGLĪTĪBU
•

•

•

•

•

•

Deputāti uzklausīja Augstkalnes vidusskolas direk
tores Ievas Krūmiņas Informatīvo ziņojumu par mā
cību uzsākšanu klātienē 2020./2021. mācību gadā
un Annas Brigaderes pamatskolas Alda Tisenkopfa
Informatīvo ziņojumu par mācību uzsākšanu klātie
nē 2020./2021. mācību gadā. Informatīvie ziņojumi
tika pieņemti zināšanai.
Savukārt ar lēmumu Dome vienbalsīgi saskaņoja
noteikumus ”Izglītības procesa organizācijas kārtība,
ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
Augstkalnes pamatskolā” un ”Izglītības procesa
organizācijas kārtība, ievērojot epidemioloģisko
situāciju Covid-19 laikā Annas Brigaderes pamat
skolā” .
Pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas izglīto bēr
nus no 1,5 gadu vecuma, ar 2020. gada 1. septembri
tika noteikta zemākā mēneša darba algas likme
790 EUR apmērā.
Pašvaldības algotajiem pedagogiem, kas īsteno inte
rešu izglītības programmas, nodrošina pagarināto
dienas grupu nodarbības, skolotājam logopēdam un
sociālajam pedagogam ar 2020. gada 1. septembri
tika noteikta zemākā mēneša darba algas likme
790 EUR apmērā.
Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
metodiķim ar 2020. gada 1. septembri apstiprināta
mēneša darba algas likme 874 euro apmērā.
Saskaņā un noteikumiem “Kārtība, kādā sadala
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pe
dagogu darba samaksai Tērvetes novadā” ar
2020. gada 1. septembri Dome apstiprināja Tērvetes
novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem
zemāko darba algas likmi.
Iepriekšminētie lēmumi pieņemti saskaņā ar Minis
tru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem
Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Dome pieņēma lēmumu, ka ar 2020. gada 1. septem
bri Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības
grupā “Zvaniņi” tiek palielināta apkopējas likme no
0,5 uz 0,75 slodzēm.

PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
•

•

Dome apstiprināja noteikumus “Tērvetes novada
pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kār
tība”.
Dome precizēja normatīvo dokumentu “Tērvetes
novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotā
cijas vidējā termiņa izlietošanas programma 2020.–
2022. gadam”.

PAR NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
•

•

Dome pieņēma 8 lēmumus par zemes nomas līguma
pagarināšanu uz pieciem gadiem, visos lēmumos
nosakot zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnie
ciskā darbība.
Seši lēmumi pieņemti par nekustamo īpašumu atsa
vināšanu organizējot izsoli.
Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams
www.tervetesnovads.lv

Dome informē

Apstiprinātas
notikušās izsoles
Nekustamais īpašums «Puriņu mežs», Augstkalnes
pagasts, sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību 2,51 ha
un uz tās atrodošās mežaudzes ar nosacīto sākuma cenu 12 600
EUR, izsolīja par vienu soli virs sākuma cenas, jo izsolei bija
reģistrējies tikai viens dalībnieks.
  
Nekustamais īpašums «Druķīši», Bukaišu pagasts,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar platību 5,16 ha un
nosacīto sākuma cenu 39 000 EUR nosolīja viena no divām
izsolē reģistrētajām zemnieku saimniecībām, kas objekta cenu
paaugstināja līdz 45 000 EUR.
  
Izsolei uz Tērvetes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu «Labrenči 47», Tērvetes pagastā, kas
sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,9 m2 un
nosacīto sākuma cenu 4 900 EUR, bija reģistrējušies trīs
dalībnieki, kas izsolāmā objekta cenu paaugstināja līdz 8 300
EUR.
  
Nekustamais īpašums «Druķi››, Bukaišu pagastā, sastāvošs
no vienas zemes vienības ar platību 0,727 ha un uz tās atrodošās
daudzdzīvokļu mājas ar nosacīto sākuma cenu 2 500 EUR tika
izsolīts par vienu izsoles soli virs sākuma cenas, t.i. 2 600 EUR.
  
Notikusi pagraba ēkas «Zvaniņi», Augstkalnes pagasts, ar
telpu platību 23 m2 nomas tiesību izsole, kurā piedalījās viens
dalībnieks, tādējādi nomas maksas apmērs saglabājās sākotnēji
noteiktās nomas maksas apmērā 3,47 EUR/mēnesī.
Informācija sagatavota pēc 27.08.2020.
Domes sēdes protokola

TĒRVETES NOVADA NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU IZSLUDINĀTĀS IZSOLES
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums “Āboliņi”, Augstkalnes
pagasts,
sastāvošs
no
vienas
lauksaimniecībā
izmantojamas,
neapbūvētas zemes vienības ar kopējo
platību 2,48 ha.
Nosacītā sākumcena – 16 400 EUR
  
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums “Dambīši”, Augstkalnes
pagasts,
sastāvošs
no
vienas
lauksaimniecībā
izmantojamas,
neapbūvētas zemes vienības ar kopējo
platību 1,06 ha.
Nosacītā sākumcena – 8700 EUR
  
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums
“Jurģi”,
Augstkalnes
pagasts,
sastāvošs
no
divām
lauksaimniecībā
izmantojamām,
neapbūvētām zemes vienībām – zemes
vienības ar kopējo platību 9600 m2, un
zemes vienības ar kopējo platību 1,48
ha.
Nosacītā sākumcena – 16 500 EUR
  
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums
“Mazdruķi”,
Bukaišu
pagasts,
sastāvošs
no
vienas
lauksaimniecībā
izmantojamas,
neapbūvētas zemes vienības ar kopējo
platību 1,43 ha.

Nosacītā sākumcena – 8100 EUR
  
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums “Vecrubeņi”, Augstkalnes
pagasts,
sastāvošs
no
divām
lauksaimniecībā
izmantojamām,
neapbūvētām zemes vienībām – zemes
vienības ar kopējo platību 5400 m2 un
zemes vienības ar kopējo platību 1,5
ha.
Nosacītā sākumcena – 12 700 EUR
Izsoles solis iepriekšminētajām
izsolēm ir noteikts 500 EUR apmērā.
  
Izsoles priekšmets – nekustamais
īpašums „Pagasta zeme Inči”,
Tērvetes pagasts, sastāvošs no vienas
lauksaimniecībā
izmantojamas,
neapbūvētas zemes vienības ar kopējo
platību 4,26 ha.
Nosacītā
sākumcena
–
27 600 EUR
Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR
apmērā
Dalībnieku reģistrācija no 2020.
gada 14. septembra līdz 2020. gada
14. oktobrim plkst. 12.00.
Izsoļu norises laiks – 2020. gada
15. oktobris.
Informācija sagatavota pēc 27.08.2020.
Domes sēdes protokola

Marutas Juknas ģimenes
ārsta prakses

darba laiki sākot ar 2020. gada 17. augustu

Pirmdienās
Otrdienās

Ārsta prakses darba
laiki
7:00 – 15:00
8:00 – 19:00

Trešdienās

8:00 – 15:00

Ceturtdienās
Piektdienās

8:00 – 15:00
8:00-14:00

Ārsta darba laiki
7:00 – 13:00
14:00 – 19:00
profilakses diena –
apmeklētājus nepieņem
8:00 – 13:00
8:00 – 13:00

Akūtos slimniekus pieņem: Pirmdienās 12:00-13:00;
Otrdienās 14:00 – 15:00; Ceturtdienās 12:00 – 13:00; Piektdienās 8:00-9:00
Ārsta aizvietotājs – dr. Ilze Lubgāne – Augstkalnes doktorāts.

Informējam,
ka Tērvetes novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas pienākumu izpildītāja
NO 7. SEPTEMBRA LĪDZ 20. SEPTEMBRIM
ATRADĪSIES ATVAĻINĀJUMĀ.
Šai laikā no 7. septembra līdz 20. septembrim jautājumus, kas
saistīti ar dzimšanas un miršanas reģistrāciju, var kārtot tuvākajā
Dzimtsarakstu nodaļā Dobelē vai jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā.
Izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi
var izņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā.

Izglītība

No 1. septembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs
sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju
No 2020. gada 1. septembra Latvijas skolās
pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju
atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības standartiem. Valsts izglītības
satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta
“Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)
mērķis ir izstrādāt un pēctecīgi piecu gadu laikā
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un
mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no
1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās
vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Skolu lielā iespēja pielāgot mācības katram
bērnam
Pilnveidotā mācību satura un jaunās pieejas
viens no pamatprincipiem ir elastība. Ir radītas
visas iespējas, lai mācīšanās skolā nebūtu formāla,
bet būtu piemērota un atbilstu katra skolēna
vajadzībām, mērķiem, iespējām. “Stundu skaita
noteikšana priekšmetos ir padarīta daudz
elastīgāka – līdz ar to iespēja pielāgot mācību
procesu nevis programmas vajadzībām, nevis
skolotāju vai ministrijas vēlmēm, bet gan tieši
skolēnu vajadzībām,” – uzsvēra VISC vadītājs
Guntars Catlaks.
Izmaiņas stundu sarakstā
Būtiskākās
izmaiņas
stundu
sarakstā
pamatizglītībā:
 otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6.klases),
 apvienota un kopā tiek mācīta Latvijas un pa
saules vēsture,
 jauns mācību priekšmets – teātra māksla,
 jauna - tehnoloģiju mācību joma, kurā ietilpst
sekojoši mācību priekšmeti: dizains un tehno
loģijas (1.-9.kl.); datorika (1.-9.kl., t.sk. integ
rēti datorikas elementi 1.-3.kl.); inženierzinī
bas (7.kl.).
 Vidusskolā būs iespēja apgūt tādus kursus kā
Datorika, Dizains un tehnoloģijas I (pamat
kurss) un II (augstākais līmenis), Programmē
šana I un II.
 Papildināta ir veselības un fiziskās aktivitātes
mācību joma.

Tiekamies Anneles
dzīvnieku dārzā!

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē Anneles pļavā, kas atrodas starp Rūķu pilsētu
Čiekuri un Skatu torni, 23. augustā, Sprīdīša vārda
dienā, tika atklāts nesen izveidotais Dzīvnieku
dārzs.
Anneles pļava un blakus esošais Anneles kalns
saistās ar vietām, kur rakstniece Anna Brigadere
pavadījusi savu bērnību, vēlāk to aprakstot
bērnības atmiņu tēlojumos “Anneles stāsti”.
Dzīvnieku dārzs ir Ilonas Līdumas iecere un
realizācija. Ilggadīgi strādājot tūrisma nozarē, viņa
sapratusi, ka pastāv ļoti liela apmeklētāju interese
par dzīvnieku apskati. Anneles dzīvnieku dārzs
atšķiras no citiem ar to, ka te brīvi var ieiet aplokā
pie trušiem un pļavā pie kaziņām, tos paglaudīt un
pabarot, vērot vistu un nūtriju dzīvi.
Dārzs izveidots par privātiem līdzekļiem, to
apsaimnieko SIA “Bravissimo”, tā kā tas atvērts
tikai augusta mēnesī, darba vēl ir daudz un nākotnē
tiks domāts par dzīvnieku dažādošanu. Dārzam
būs sezonāls raksturs.
Ieeja dārzā 2 eur, ģimenes biļete 6 eur, skolēnu
un bērnu dārzu audzēkņu grupām tiek piedāvātas
cenu atlaides. Laipni gaidīti mazās Anneles lauku
idillē!

Foto – Jānis Švītiņš

Pēc sarunas ar Ilonu Līdumu
domas pierakstīja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

No rezultāta novērtējuma uz vērtēšanu
skolēna atbalstam
Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāji
uzsver: “No novērtēšanas, kas koncentrējās tikai
uz rezultāta fiksēšanu, pilnveidotajā pieejā
virzāmies uz vērtēšanu skolēna mācīšanās
atbalstam.
Svarīgi
uzmanību
pievērst
atgriezeniskajai saitei, lai skolēns, vēl mācoties,
uzlabotu sniegumu, zinātu, kā rīkoties, lai
iemācītos vairāk, demonstrētu labākus rezultātus.
Svarīgi skolēnam ļaut kļūdīties, lai mācītos arī no
kļūdām, un eksperimentēt – tā, lai viņš zinātu un
neuztrauktos par to, ka šie vērtējumi mācību laikā
ietekmēs atzīmi mācību gada beigās jeb mācīšanās
rezultāta vērtējumu.”
Atzīmes saglabājas arī turpmāk, taču to
primārais mērķis ir novērtēt, ko bērns var, prot,
zina, demonstrē.
Vērtēšana 4.–12. klasē saglabājas kā līdz šim –
10 ballu skalā. Mainās vērtēšana 1.–3. klasē –
vērtējums turpmāk tiks izteikts četros apguves
līmeņos
attiecībā
pret
sasniedzamajiem
rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis;
apguvis padziļināti.
Pilnveidotā satura un pieejas mērķis – iedot
katram bērnam nepieciešamo dzīvei
Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāji jau
izdarījuši pirmos secinājumus pēc jaunā mācību
satura aprobācijas pilotskolās. Secinājumu ir
daudz, taču trīs būtiskākie no tiem, ko uzsvērt
jaunā mācību gada sākumā, ir:
1. ja bērniem ļaujam darīt vairāk pašiem, dod
iespēju un sniedz atbalstu, viņi iemācīsies vairāk
un ātrāk;
2. būtisks veiksmes kritērijs pilnveidotā satura
īstenošanai: visi skolotāji strādā vienotam
mērķim – katra bērna izaugsmei. Tāpēc nozīmīga
ir izglītības iestādes spēja iedibināt regulāru kopīgu
mācību darba plānošanu, skolotāju sadarbību,
sekošanu līdzi skolēna izaugsmei;
3. pārmaiņām vajag laiku un kvalitatīvu
atbalstu, tāpēc būtiski, lai skolotāji šādu atbalstu
saņemtu no skolas vadības; tāpat būtiska ir skolas
sadarbība ar pašvaldību un saziņa ar vecākiem.
Vecākiem Skola2030 izstrādes komanda
novēl –
pozitīvu dialogu par skolu un ar skolu. Un otrs
vēlējums vecākiem – attīstīt savos bērnos
izaugsmes domāšanu. Jautāt viņiem – ko viņi
iemācījušies, kā, kas vēl nesanāk, ko darīt citādi.
Sarunāties par procesu.
No informācijas plašsaziņas līdzekļiem
materiālu saīsināti apkopoja Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Augstkalnes Mežmuižas
ev. lut. baznīcā tiek
uzstādītas ērģeles
Šis notikums pierāda domas patiesību – vajag
tikai ļoti, ļoti ticēt, tad sapņi piepildās!
Draudzes sapnis, ka baznīcā reiz skanēs ērģe
les, šobrīd jau ir realitāte. Daudzi vēl atceras pasā
kumus, kuros pret ziedojumiem ērģeļu iegādei
skanēja Renāra Kaupera, Kaspara Zemīša un kora
“Balsis” labdarības koncerti.
Šobrīd ērģeles pašas kā ziedojums ir atceļoju
šas no Zviedrijas, kur demontētas, lai attransportē
tu uz baznīcu Augstkalnē.
Ērģeles kopā liek SIA
“Ugāles ērģeļbūves dar
bnīca” vadītājs, meistars,
arī mācītājs Jānis Kalniņš.
Salikt ērģeles ir smalks
juveliera darbs, arī kļūdī
ties nedrīkst, jo katrai ēr
ģeļu stabulei jāskan precī
zi.
Runājot par finansēju
mu, Augstkalnes - Mež
muižas ev. lut. draudzes
vadītājs Edvīns Beržinskis
nosauc visu izmaksu kop
summu - 10 443 euro. To
sastāda pašas draudzes uzkrājumi, Tērvetes nova
da domes augustā piešķirtie 2000 euro un labdarī
bas pasākumos saziedotie 4695,54 euro. Ziedoju
mu naudiņa izlietota ērģeļu demontāžai, sapakoša
nai un transportēšanai. Ērģeļu koka stabules no
sprīža garas līdz pat 3,5 m atceļoja rūpīgi sapakotas
vairākās lielās kastēs.
Ir prieks, ka baznīcā, kas ir Valsts nozīmes ar
hitektūras piemineklis, jau agrāk ir bijušas un šo
brīd atkal jau atgriežas ērģeles, kas ļaus reizēm baz
nīcai kļūt arī par koncertzāli. Veiksmes gadījumā –
ērģeles varētu jau ieskanēties septembrī!
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

2020. gada 1. septembrī
Tērvetes novada skolas
darbu sāka klātienē
Lai katrā no Tērvetes novada skolām uzsāktu
mācības klātienē, šobrīd lielu paldies jāsaka skolas
direktoriem ar komandu, kas attālināti sadarbojo
ties ar savas Skolas padomi, izstrādāja izglītības
procesa organizācijas kārtību izglītības iestādē. Šis
izglītības iestādes dokuments saturiski skaidro, kā
skolā tiks ievērotas prasības, kas izvirzītas MK
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo
šanai”.

Skolēni, skolotāji,
direktori, vecāki!
Izvirzām mērķi,
skaidri sasniedzamu rezultātu,
sadarbojamies!
Mācāmies viens no otra, bagātinām
viens otru un saprotam, ka arī
Covid-19 apstākļos viss notiek pa
īstam.
Esam un darām
2020./2021. mācību gadā!

Ilga Šuplinska,
Izglītības un zinātnes ministre

Laika skrējienā un pasaules
notikumu ritējumā
klāt viena no skaistākajām un
šoreiz arī gaidītākajām dienām
2020. gada 27. augusta Tērvetes novada domes
sēdē deputāti iepazinās ar Augstkalnes pamatskolas
un Annas Brigaderes pamatskolas izstrādātajām
kārtībām izglītības procesa organizēšanai klātienē.
Dokumenti ir apstiprināti ar skolu direktoru
rīkojumu, saskaņoti ar Skolas padomi un Tērvetes
novada domi. Jebkuri grozījumi iepriekšminētajos
noteikumos turpmāk ir apstiprināmi ar Tērvetes
novada domes lēmumu. Domes sēdē tika uzklausīti
skolu direktoru ziņojumi par darba dienas organi
zēšanu klātienē izglītības iestādē.
Skolu direktoru ziņojumi un kārtības ir lasāmas
e–klases informācijā vecākiem, kā arī pilna teksta
publikācija ievietota www.tervetesnovads.lv
Jau iepriekš vēstījām, ka 2020./2021. m.g.
mācības plānotas trīs līmeņos.
A jeb klātienes modelis paredz, ka mācības
notiek klātienē, ja skola var nodrošināt visas
epidemioloģiskās drošības prasības. Vienlaikus var
tikt izmantoti attālinātā mācību procesa elementi
7.–12. klasēm, proti, 20% mācību laika var tikt
organizēts pašvadīti. Tomēr 1.–6. klasei šāda
iespēja nav paredzēta.
B modelis paredz daļēji attālinātas mācības, ja
skola nevar nodrošināt visas epidemioloģiskās
drošības prasības. Šādā gadījumā mācības
norisinātos gan izglītības iestādes telpās, gan
attālināti. Arī šajā gadījumā izņēmums ir 1.–6.
klase, kur mācības notiktu tikai klātienē. Tikmēr
7.–12. klasē 40–60% mācību varētu notikt skolā un
tikpat attālināti.
C modelis nosaka, ka mācības notiek tikai
attālināti un visām klasēm. Tas tiktu īstenots
gadījumā, ja skolā ir konstatēta inficēšanās vai
saslimstība ar Covid-19, kā arī tad, ja valstī noteikti
obligāti pretepidēmijas pasākumi.
Būsim vienoti epidemioloģisko prasību
ievērošanā!
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Pašvaldības
policija informē
Sācies jaunais mācību gads, un tradicionāli
septembris ir DROŠĪBAS MĒNESIS!

Aicinām vecākus ar saviem bērniem
pārrunāt jebkura veida drošības pasākumus
un to, cik nepieciešami ir prasības ievērot!
Vienlaikus lūgums vecākiem – pavadot
savas atvases uz Skolēnu autobusiem, pasekot
līdzi viņu uzvedībai autobusa pieturā vai arī
transporta līdzeklī.
Atgādinām, ka Skolēnu autobusos obligāta
prasība ir piesprādzēties!

Tērvetes novada iedzīvotāji!
Ņemot vērā, ka Tērvetes novada terito
rijā ir atsākušās zādzības, it sevišķi no
lauksaimniecības tehnikām, aicinām vērst
uzmanību uz aizdomīgām vai svešām
automašīnām, kas pārvietojas pa Tērvetes
novadu bez noteikta mērķa!

Par
šādiem
gadījumiem
ziņot
NEKAVĒJOTIES
Valsts
policijai
vai
Pašvaldības policijai.
Valsts policija ir izveidojusi saiti https://
ej.uz/lauksaimniekam, kur vari uzzināt Kā
kaimiņi var palīdzēt? Kam pievērst īpašu
uzmanību? Kā sadarboties ar policiju? Un citu
drošības informāciju!
Valsts policija ir izveidojusi mājas lapu
www.manadrosiba.lv, kurā publicēta aktuālākā
informācija.
Jānis Kozuliņš,
Pašvaldības policijas priekšnieks

1. septembris –
Zinību diena!

Mazie pirmklasnieki!
Jums priekšā garš ceļš, bet speriet pirmo
soli droši! Atcerieties: kā pirmo soli spersi, tā
arī ceļu veiksi!
Skolēni un skolu jaunieši!
Lai jaunajā mācību gadā Jūs pavada
mērķtiecība! Atcerieties, ka vērtīgākās lietas
mūsu dzīvē ienāk caur rūpīgu darbu un
neatlaidību!
Cienījamie vecāki!
Lai Jums joprojām nepietrūkst pacietības
un padoma, esot klāt un pavadot savus
lolojumus skolas gaitās!
Godātie skolotāji un skolu darbinieki!
Jūsu rokās ir mūsu rītdiena, mūsu nākamās
uzvaras un panākumi, jo tieši Jūs spējat jaunās
personības veidot tādas, kas spēj atšķirt labo
no sliktā un starp nozīmīgām lietām saskatīt
būtisko.
Lai jaunajā mācību gadā pietiek izturības,
pacietības, radošuma un katru dienu pavada
gandarījums par skolēniem, kas ir ap Jums!
Novērtēsim to, kas mums ir dots,
saudzēsim sevi, viens otru un savus tuvākos,
lai nosargātu atkalsatikšanās prieku visa
Jaunā mācību gada garumā!
Tērvetes novada domes vārdā
priekšsēdētāja Dace Reinika

Cienījamie Tērvetes novada
bijušie un esošie skolotāji,
skolu darbinieki!
Ik gadu oktobri ieskandina jūsu
profesionālie svētki -

SKOLOTĀJU DIENA!

Tērvetes novada dome
2. oktobrī pl. 19.00
gaidīs jūs visus uz kopīgu svētku mirkli
Annas Brigaderes pamatskolas aktu zālē.
Muzikālajā sveicienā
“Pasaules mīlestības stāsti” Jura Vizbuļa
(vokāls), Agates Ozoliņas (čells), Andas
Eglītes (koncertkokle) sniegumā.

Informē Zemessardzes
51. Kājnieku bataljons
Informējam Jūs par ‘’Namejs 2020’’ mācību laikā
izspēlējamiem incidentiem un citām aktivitātēm.
No 15. augusta līdz 4. oktobrim, visā Latvijā nori
sināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību
cikls “Namejs 2020”, lai pārbaudītu un pilnveidotu
vienību gatavību izvērsties Valsts aizsardzības uzde
vumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzī
bas sistēmas ietvaros.

Paaugstināta apmācību intensitāte
Zemessardzes 51. Kājnieku bataljona
atbildības teritorijā –
Dobelē, Tērvetē, Aucē un Tukumā
notiks no 11.–13. septembrim.
Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām
un lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamiem
satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas
var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas
pārvietošanos pa autoceļiem. Iedzīvotāji tiek aicināti
neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu
pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un
vienību izvietojumiem.

Sports

Kultūra

SPORTA KALENDĀRS SEPTEMBRIM
18. septembrī Olimpiskā diena Tērvetes novada
izglītības iestādēs
“Olimpiskā diena 2020” visās Latvijas skolās
sāksies plkst.10.00, taču sporta un veselību
veicinošas aktivitātes tiks izvērstas vesela mēneša
garumā.
Olimpiskā mēneša sauklis šogad ir “Mēs esam
#SPORTIŅĀ”.
20. septembris Skrējiens “Apkārt Augstkalnes
ezeram’’

29. septembrī Auces, Dobeles un Tērvetes
novadu vieglatlētikas krosa sacensības skolēniem
Augstkalnē
3. oktobrī 8 km pārgājiens pa Tērvetes mežu
Lēnā solī organizēti dosimies pastaigā ar vai bez
nūjām pa Tērvetes mežu.
Interesantiem zvanīt 29766085 (Linda Karloviča).
Tikšanās vieta pie Rehabilitācijas centra “Tērvete”
pulkst. 11.00. Pirms gājiena – kopīga iesildīšanās.
Linda Karloviča,
Tērvetes novada sporta nodaļas vadītāja

Tērvetes novada sporta halles
noslogojums no 2020.gada 9. septembra
Diena

Laiks

Laukumi

Pirmdiena

11.00.–21.00.

Svaru zāle

9.00.–15.00.

Halle, abi laukumi

A. Brigaderes p-sk.

17.10.–19.00.
19.00.–20.30.

Halle, abi laukumi
Halle, abi laukumi

Tērvetes novada iedzīvotāji, volejbols
Tērvetes novada handbola komandas

11.00.–21.00.

Svaru zāle

8.00.–15.00.

Halle, svaru zāle.

A. Brigaderes p-sk.

15.30.–17.00.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada pulciņš (meitenes)

15.30.–16.00.

Otrdiena

Halles telpu dezinfekcija

17.30.–18.00.

Trešdiena

Halles telpu dezinfekcija

19.00.–20.30.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada handbola komandas

20.30.–22.15.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada florbola komandas

11.00.–21.00.

Svaru zāle

8.00.–15.00.

Halle, abi laukumi

A. Brigaderes p-sk.

16.00.–17.30.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada handbola komanda

17.30.–18.00.

Ceturtdiena

Halles telpu uzkopšana, dezinfekcija

18.00.–20.00.

Halle, abi laukumi

Volejbols, Tērvetes novada iedzīvotāji

20.00.–21.30.

Halle, abi laukumi

Volejbols, Tērvetes novada iedzīvotāji

11.00.–21.00.

Svaru zāle

8.00.–15.00.

Halle, abi laukumi

15.00.–15.30.
17.00.–18.30.

Piektdiena

Sesdiena

Sporta veids

A. Brigaderes p-sk.
Halles telpu dezinfekcija

Halle, abi laukumi

Volejbols, Tērvetes novada iedzīvotāji

18.30.–20.00.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada handbola komanda

20.00.–22.00.

Halle, abi laukumi

Tērvetes novada florbola komanda

11.00.–21.00.

Svaru zāle

15.00.–15.30.
15.30.–17.00.

Halle, abi laukumi

Halles telpu dezinfekcija
Tērvetes novada pulciņš (meitenes)

17.30.–19.30.

Halle, abi laukumi

Basketbols, Tērvetes novada komanda

19.30.–21.30.

Halle, abi laukumi

Tērvetes florbola komanda

11.00.–21.00.

Halle, abi laukumi

10.00.–11.30.

VFS

Tērvetes novada handbola komanda

Augstkalnes pagasta un sporta svētki

Augusta vidū Augstkalnes sporta svētkos tika
reģistrēti ap 130 dalībniekiem. Visvairāk priecēja, ka
lielākā daļa dalībnieku bija bērni, jo tam bijām īpaši
gatavojušies, nodrošinot gana lielu nojumi ar attīs
tošām koka galda spēlēm.
Pirmās sacensības jau notika agri no rīta. Nu jau
tradicionāli sacentās makšķernieki pie ezera, savu
kārt futbolisti Augstkalnes parka futbola laukumā.
Futbola turnīrā piedalījās 7 komandas no pieciem
novadiem, tātad šī sporta spēle ir cieņā!
Vēlāk notika Augstkalnes sporta svētku atklāša
na, kurā visi svētku dalībnieki tika iepazīstināti ar
disciplīnām, sporta aktivitāšu programmu un ties
nešiem. Visus uzrunāja Augstkalnes pagasta pārval
des vadītāja Jeļena Belova, kura novēlēja ikvienam
veiksmi un patīkami pavadīt laiku Augstkalnes pa
gasta sporta svētkos.

Īpaši iecienītas bija atrakcijas un “Lielās koka
spēles”, ar mazuļiem rotaļājās Burvju māksliniece
Gabriela, kura veidoja no baloniem dažādus dzīv
nieciņus, spēlēja ar bērniem spēles, vadīja rotaļas.
Bērni azartiski sacentās atrakcijās “Skrūve”, “Trāpi
cipariem ar zirņu maisiņiem”, atrakcijā “Skrējiens pa

pļavu”. Šajās izklaidēs piedalījās bērni vecuma grupā
no 3–13 gadiem, kā arī pieaugušie.

Pieaugušajiem azartu radīja atrakcija “Bumbiņu
lasīšana sasaitē”, “Florbola metieni mērķī”. Šautriņas
metienos piedalījās 84 dalībnieki, tas norāda, ka tā ir
populārākā disciplīna svētkos.
Bija pienācis laiks makšķerniekiem rādīt savus
lomus, izrādās, ka veiksmīgākie ir 1. vieta Artis
Krūmiņš 1kg 160 gr. Loms, 2. vieta Valēŗijs Avotiņš
780 gr. loms, 3. vieta Andris Dobrovoļskis 750 gr.
smags loms.
Vienlaikus svētkos tika noskaidrots arī
“Augstkalnes stiprinieks”, kā titulu ieguva Gints
Dedelis, Edmunds Lindermanis, Dāvis Ozerovs un
“Augstkalnes stipriniece” – Singa Rutkovska, Anna
Kononoviča, Elena Juška.
Liels paldies ikvienam svētku dalībniekam,
atbalstītājam un līdzi jutējam. Īpašs paldies uz
ticamajiem palīgiem svētku organizēšanā!
Linda Karloviča,
sporta svētku galvenā organizatore un
galvenā tiesnese

Kultūras afiša
septembrim

26. septembrī pl. 12.00
Brīvdienu mājas “Apartamenti “Ores””pagalmā
LABRENČA TIRGUS
	Dižošanās un andele (pieteikties pa tel.
26352751, Monta Mantrova)
	12.00 rotaļuzvedums un radoša darbošanās
bērniem
	12.30 Lielais svēriens “Tērvetes dižķirbis
2020”. Kandidātus (lielus ķirbjus un citus nestandarta dārzeņus) vēlams atvest līdz plkst.
12.00.
	Aicinām saimnieces iesaistīties un padižoties
tirgū ar savu meistarstiķi ‒ ķirbju ēdienu
	13.00 “Kristīnes picērija un beķereja” svinīga
jaunatklāšana

	Labrenča tirgus mielasts
	12.00 Radošās darbnīcas “Iepazīsti, izzini,
darbojies!”
“Spirālgredzenu ar ornamentiem gatavošana,
vada rotkalis Dāvis Ieviņš.
“Vienas adatas un ādas pinuma rokassprādžu
gatavošana”, vada Daina Ieviņa.
“Māla izstrādājumu veidošana”, vada keramiķe
Daina Pettere.
Materiāli tiek nodrošināti maksimums 50
dalībniekiem katrā darbnīcā.
PIETEIKŠANĀS DARBNĪCĀM līdz 23.
septembrim pa tel. 26352751, Monta Mantrova.
Biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”
projekts “Iepazīsti, izzini, darbojies!” tiek īstenots
ar Tērvetes novada domes projektu konkursa
„Mēs – Tērvetes novadam” atbalstu.
Ineta Strazdiņa,
Tērvetes kultūras nama pasākumu organizatore

26. septembrī pl. 13.00 “Kristīnes picērija un
beķereja” jaunATKLĀŠANA

Priecājamies, ka šobrīd pavērusies iespēja kopā ar jums nosvinēt
mūsu atvēršanos, lai arī tā notika pusgadu atpakaļ.
Ikviens varēs nobaudīt svētku kūku.
Mūsu īpašais viesis – ROBERTO MELONI .
13.30 sirsnīgas sarunas un dziesmas ar Roberto. Pasākuma laikā
būs iespēja iegādāties recepšu grāmatu “Pa Latvijas novadiem ar Roberto”(15 eiro)
ar autogrāfu. Gaidām jūs mūsu picērijā!

Pievienojies Tērvetes novada radošo cilvēku pulciņam
TĒRVETES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU UN PULCIŅU
JAUNAJĀ 2020./2021. GADA SEZONĀ!
TĒRVETES PAGASTĀ
Tērvetes novada kultūras namā
Jauktais koris „Tērvete” (vad. Dace Reinika) –
otrdienās pl. 19:00. Pirmā tikšanās 8.
septembrī.
Jauniešu d/k „Avots” (vad. Monta Bērziņa) –
piektdienās pl. 19:00. Pirmā tikšanās 4.
septembrī.
Vidējās paaudzes d/k „Avots”
(vad. Ligita Urbele) – trešdienās pl. 19:30 .
Amatierteātris „Trīne”(vad. Dzintra Zimaiša )
– otrdienās, ceturtdienās pl. 19:00 Pirmā
tikšanās 15. septembrī.
Folkloras kopa “Ceļteka”(vad. Anda Ābele )
– info par mēģinājumu grafiku pa tel. 26413219
Sporta dejas bērniem * (vad. Sanda Biteriņa)
– pirmdienās. Pirmā tikšanās 5. oktobrī.
Vingrošanas pulciņš (vad. Austra Podniece)
– trešdienās, piektdienās pl. 18.00. Pirmā
tikšanās
2. oktobrī.
Tālr. informācijai – 29330689 (Tērvetes novada
k/n vadītāja Monta Bērziņa)
Tērvetes pagasta pārvaldes telpās (Kroņaucē)
Floristikas pulciņš (vad. Antra Priede) –
trešdienās pl. 17:00. Pirmā tikšanās 7. oktobrī.
Tālr. informācijai – 22443406 (Tērvetes pagasta
pārvaldes vadītāja Dace Vācere)

AUGSTKALNES PAGASTĀ
Augstkalnes pamatskolas telpās
Amatierteātris “Šarāde”
(vad. Ingrīda Samohvalova) – ceturtdienās.
Pirmā tikšanās 3. septembrī pl. 17:00
Angļu valodas pulciņš *(vad. Nadims Ziaa)
Pirmsskolas izglītības grupas “Zvaniņi”
telpās
Etnogrāfiskās, tautiskās un ritmiskās
rotaļdejas 3-6g. v. bērniem “Dancītis”* (vad.
Rudīte Dude)
Ritmika un vingrošana pieaugušajiem*
(vad. Rudīte Dude)
Tālr. informācijai – 29539886 (Augstkalnes
pagasta kultūras darba organizatore Silvija
Krūmiņa)
BUKAIŠU PAGASTĀ
Bukaišu pagasta tautas namā
Senioru deju kolektīvs „Vārpa”
(vad. Liāna Kozlovska) – svētdienās pl. 17:00.
Vides pulciņš (vad. Skaidrīte Urbāne) –
trešdienās pl. 10:00
Tālr. informācijai – 29284561 (Bukaišu pagasta
pārvaldes vadītāja Sandra Latiša)
* - informācija par pirmo tikšanos vai
nodarbību laikiem sekos!
Ineta Strazdiņa,
Tērvetes kultūras nama pasākumu organizatore

“Izskrien Tērvetes novadu!” turpinās Bukaišos

Divus gadus atpakaļ radusies ideja – vienoties sportiskā aktivitātē “Izskrien Tērvetes novadu!” – 25.
jūlijā turpinājās Bukaišos. 2018. gadā izskrējām 25km garu ceļu cauri novadam, 2019. gadā Tērvetes
astoņsimtgadi svinot, izsoļojām, izskrējām un izbraucām Tērvetes pagastu. Prieks, ka tradīciju izdevās
turpināt, jo pavasarī vēl nebija īsti skaidrs, kad tas varētu izdoties valstī radušos apstākļu dēļ. Aktivitātē bija
jauninājums – dalībnieki ne tikai veica km, bet tika vērtētas arī viņu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par
Bukaišu pagastu. Jautājumu izvēle trim trasēm (21, 13 un 5 km) tika uzticēta Bukaišu vides pulciņa vadītājai
Skaidrītei Urbānei, jo viņa ir tā, kas gadu gaitā ir apkopojusi pagasta vēsturi, viņas rūpe ir arī pagasta dižkoki
un stārķu ligzdu uzskaitījums vairāku gadu garumā.
21 km velotrasē devās 21 dalībnieks, 5 km soļoja 7. Lietus bija kā papildus šķērslis, bet tomēr pieveicams.
Lai par aktivitātes dalībniekiem varētu kļūt plašāks cilvēku loks, tika izveidota 1 km trasīte pie un ap
„Lidoņiem”. Atbildes bija „acu priekšā”, tikai tās bija jāatrod. Kamēr citi brauca un soļoja, saulei mijoties ar
lietu, Bukaišos svētki turpinājās. Sportiski jautrā azartā iekrita liels un mazs. Priecēja ģimenes, kas neskatoties
uz mainīgajiem laika apstākļiem, pavadīja visu dienu aktīvi atpūšoties. Neizpalika arī kopīga zupas ēšana.
Aktivitātes pie „Lidoņiem” noslēdzās ar sīvu cīņu
4 grupās planka (balstā guļus uz apakšdelmiem)
izaicinājumā. Sportiskais gars nepazuda arī
komandu sporta spēlēs, kas turpinājās līdz vakaram
daudzdzīvokļu māju pagalmā. Sportiskā veiklība,
spēks, izaicinājums – tas svētkos apvienoja pavisam
95 dalībniekus.
Paralēli Tautas namā izskanēja koncerts ar
patīkami lielu skaitu klausītāju. Atraktīvie puiši no
grupas „Vectēva papirosi” aizrāva līdzi gan pasaules
un Latvijas 60.-90. gadu, gan mūsdienu mūzikā.
Ir lieli un mazi koncerti, ir grandiozi un sīki
svētki, pūļis svešinieku un savējie. Tam visam ir sava vieta un laiks. Nozīmīga ir apziņa, ka mazajos novados
un pagastos ir cilvēki, kas vēlas radīt svētkus, būt kopā, ir aktīvi iesaistoties tajos. Mūsu dzīve ir veidot mūsu
„šeit un tagad”. Veidot tā, lai justos labi.
Paldies lieliskajam tandēmam – Sporta nodaļas vadītājai Lindai Karlovičai un Vides pulciņa vadītājai
Skaidrītei Urbānei par sadarbību veidojot svētkus! Paldies darbīgajai Bukaišu pagasta darbinieku komandai,
bez kuru tehniskās līdzdalības neiztikt!
Ineta Strazdiņa, Tērvetes kultūras nama pasākumu organizatore

