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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Tērvetes pagasta Zelmeņos atklāts atjaunotā 
autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža posms

Š.g. 17. septembrī Tērvetes novada Zelmeņos, 
pie novada domes ēkas VAS Latvijas valsts ceļi, 
būvnieki un Tērvetes novada pašvaldības pārstāvji 
svinīgi atklāja atjaunoto reģionālā autoceļa Jelgava 
– Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) (P95) posmu 
no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (28,36. - 43,55. 
km).

Pasākumā piedalījās VAS Latvijas Valsts ceļi 
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja Dace Reinika, SIA Strabag 
valdes loceklis Juris Dumpis un SIA Ceļu 
būvniecības sabiedrība Igate Būvniecības 
departamenta vadītāja Dace Loca un Igate būvdarbu 
vadītājs Jānis Alksnis, kā arī Lietuvas Republikas 
Joņišķu pilsētas mērs Vitalius Gailius.

Darbi autoceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas 
robeža (Žagare) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas 
robežai tika uzsākti pērn pavasarī un pabeigti šā 
gada septembrī. Darbus veica piegādātāju apvienība 
Strabag un Igate par līgumcenu 10,14 miljoni eiro 
(ar PVN), no kuriem 85% līdzfinansē ERAF. 
Projektu izstrādāja SIA Polyroad par līgumcenu 135 
671 eiro (ar PVN).

VAS Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs 
Jānis Lange savā uzrunā teica: “Tieši reģionālajos 
autoceļos šogad esam ieguldījuši visvairāk, 
atjaunojot segumu. Ir prieks būt Tērvetē, vienā no 
Latvijas Tūrisma galamērķiem un redzēt kvalitatīvi 
atjaunotu autoceļa posmu. Mēs atceramies, kāds 
bija ceļš pirms rekonstrukcijas, būvnieks pat minēja, 
ka uz ceļa bija lielākās risas, ar kādām tam ir nācies 
strādāt. Paldies visiem, kas pielika roku, lai ceļš tiktu 
salabots!”

Patīkamu pārsteigumu, ierodoties uz pasākumu, 
sagādāja Lietuvas Republikas Jonišķu pilsētas mērs 
Vitalius Gailius, kas no sirds priecājās par atjaunoto 
ceļa posmu, īpaši ceļa Augstkalne - Lietuvas robeža 
(Žagare) noasfaltēšanu, kas bija daudziem sen lolots 
sapnis. Savu cieņu ikvienam klātesošajam lietuvietis 
izrādīja, sakot svētku runu latviešu valodā, sakot: 
‘’Atjaunotais ceļš noteikti veicinās tūrismam attīstību 
starp Lietuvu un Latviju, jo lietuvieši labprāt dodas 
uz Latvijas tūrisma galamērķiem.’’

Savukārt Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika uzsvēra, ka līdz ar šī ceļa atjaunošanu 
Tērvetes novads ir ieguvis ļoti daudz, un pievienotā 
vērtība ir mērāma pat 200%, jo viss novads ļoti 
gaidīja šo ceļu jau gadu desmitiem.

TV “Spektrs” veidotajā sižetā tērvetnieks Andris 
Vēveris teic, ka par ceļa sakārtošanu runāts jau no 
pagājušā gadsimta 80 – to gadu sākuma, ja ne no 70 
– tajiem gadiem.

Ceļa atklāšanas lentu grieza (no labās) VAS 
Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” 
Būvniecības departamenta vadītāja Dace Loca, 
Lietuvas Republikas Jonišķu pilsētas mērs Vitalius 
Gailius un SIA Strabag valdes loceklis Juris Dupurs.

Pēc ceļa atklāšanas sekoja neliela viesu 
iepazīstināšana ar tiem pārstāvjiem, kas šo ceļu 
izmantos turpmāk.

 Ceļš ir mūs visus vienojošais vadmotīvs 
novada tradicionālajā sporta pasākumā „Izskrien 
Tērvetes novadu!”, kad visi draudzīgi mērojam ceļu 
25 km garumā cauri Tērvetes novadam, nesdami 
mūsu karogu, kas simbolizē triju pagastu vienotību.

 Šī gada 4. martā noslēdzās divu gadu garumā 
īstenotais pārrobežu projekts „Apceļo Zemgali ar 
velosipēdiem” kā rezultātā tika izveidots pārrobežu 
velosipēdu maršruts Tērvete-Žagare, izveidojot 
dabas taku Žagares reģionālajā parkā un velosipēdu 
piedzīvojumu taku AS Latvijas valsts mežu dabas 
parkā Tērvetē.

 Esam dabai draudzīgs novads, tādēļ ne reti 
labvēlīgos laika apstākļos pa mūsu ceļiem 
pārvietojamies ar motorolleriem, kam labs ceļu 
stāvoklis ir ļoti svarīgs. 

 Pa Tērvetes novadu aizvien biežāk pār-
vietojas arī moto kluba biedri.

 Ir ļoti svarīgi, pa kādiem ceļiem tūristi līdz 
šim no visiem kontinentiem, izņemot Antarktīdu, 
atrod ceļu uz Tērveti. Ja dabas parks Tērvetē līdz šim 
ir saskaitījis vairāk kā 150 000 apmeklētāju, tad 
mērķis sasniegts – 200 000 apmeklētāju gadā, 
pateicoties ceļiem, vairs nav tikai sapnis.

 Tērvetes novads ir bagāts ar savām auglī-
gajām zemēm! 77 % no visas teritorijas ir lauk-
saimniecības zemes. Tieši tādēļ mums ir lielā cieņā 
jāsadzīvo arī uz mūs visus vienojošā ceļa ar vērienīgo 
un iespaidīgo lauksaimniecības tehniku, kurai ne 
reti ir problemātiski uz ceļa izmainīties gan ar 
vieglo, gan smago transportlīdzekli. Bet sadzīvojam 
mēs gana draudzīgi!

 Otrs tāds transportlīdzeklis Latvijā vēl nav 
sastopams! Tas Tērvetes novadam iegādāts Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. 
– 2020.gadam atbalstītā projekta „Vietējo 
sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un 
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas 
pierobežā” ietvaros. Tieši ar šo transportlīdzekli 
pasākuma viesi devās ceļā līdz pat Lietuvas robežai, 
lai redzētu paveikto visa ceļa posma garumā.

Pasākumā jauno asfaltu izmēģināja arī dejotāji 
no Bukaišiem, un dziesmās izdziedāja grupa 
“Tērvete”.

Ceļš gluds, ainaviski pievilcīgs, tas ienesis 
izmaiņas līdz šim acīm tik pierastajā vidē. Šobrīd 
tas ir ikvienam braucējam baudāms darba 
rezultāts, ko no aizvadītā gada pavasara līdz šī 
gada septembrim paveikuši plānotāji, pasūtītāji, 
projektētāji, finan sētāji, būvnieki, uzraugi, darbu 
izpildītāji. PALDIES!   

Lapas foto – Jānis Švītiņš
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novada pašvaldība

AICINA PIETEIKT 
PRETENDENTUS

uz 2020. gada pašvaldības 
apbalvojumiem

Turpinot tradīciju, arī šogad Valsts svētku 
priekšvakarā Tērvetes novada dome vēlas sveikt 
savus iedzīvotājus, kas ar savu devumu darījuši 
godu novadam, rūpējušies par tā attīstību un 
atpazīstamību, veidojuši mūsu pašvaldību par 
vietu, kuru mēs mīlam un kurā dzīvojam!

Apbalvošanas pasākuma mērķis ir godi-
nāt personu ieguldījumu: 
• novada attīstībā, 
• nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabied-

riskajā un publiskajā sektorā,
• novada atpazīstamības veidošanā, 
• nopelnus citās novadam nozīmīgās darbī-

bas jomās.
Ierosinājumus lūdzam iesniegt pagastu 

pārvaldēs vai novada domes sekretārei 
līdz 2020. gada 20. oktobrim.

Papildu informāciju un iesnieguma 
veidlapu var saņemt pie pagastu pārvalžu 
vadītājiem, novada mājaslapā www.tervetesnov.
lv    (pašvaldība/dokumenti/nolikumi/Tērvetes 
novada domes apbalvojumi) vai pa tālr. 
29284561, Sandra Latiša..  

Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāja
Sandra LatišaCeļš sakārtots un atklātsCeļš sakārtots un atklāts

Ceļu krustojums TērvetēCeļu krustojums Tērvetē

No putnu lidojuma...
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Dome informēDome informē

Sēdē piedalījās visi deputāti, kā arī pašvaldības darbi-
nieki - Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērve-
tes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, Augstkal-
nes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, dator-
tīklu administrators Aivars Narvaišs.
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja darba kārtību ar  
36 jautājumiem un izpilddirektora ziņojumu.

Pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu
 10. septembrī notika Tērvetes novada pašval-

dības nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, izsole. Izsolāmais objekts sastāv no vie-
nas zemes vienības ar kopējo platību 22,89 ha un nosacī-
to sākuma cenu 130 100 EUR. Izsolē piedalījās viens da-
lībnieks, kurš izsolāmā objekta cenu paaugstināja par  
astoņiem soļiem – līdz 154 100 EUR. Tomēr pašreizējais 
īpašuma nomnieks paziņoja par pirmpirkuma tiesību  
izmantošanu un noslēdza īpašuma pirkuma līgumu par 
nosolīto cenu.

 7. septembrī noslēdzās iepirkums “Tērvetes vi-
duslaiku pilsdrupu konservācija”. Pieteikumus iesniedza 
četri pretendenti – AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURA-
TORS” par 335 858,12 EUR, SIA “KASKĀDE 19” par 139 
965,78 EUR, PS “RERE MEISTARI 1” par 161 025,61 
EUR, bet SIA “Warss+” piedāvāja veikt pilsdrupu kon-
servāciju par 155 726,99 EUR, bez PVN. Iepirkumu ko-
misija konstatēja, ka visām iepirkuma nolikuma prasī-
bām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
par viszemāko cenu ir iesniedzis iepirkuma pretendents 
SIA “KASKĀDE 19”, kam tika piešķirtas līguma slēgša-
nas tiesības. 

Līgums paredz veikt pilsdrupu konservācijas darbus  
saskaņā ar izstrādāto būvprojektu 12 mēnešu laikā no lī-
guma parakstīšanas dienas. 

Projekts tiks īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
Programmas 2014-2020 (ERAF) projekta Nr. LLI-453 
“Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu 
Zemgalē” ietvaros.  

 1. septembrī trīs pretendenti – SIA “J.E.F.”, SIA 
“TELMS” un SIA “JES” tika uzaicināti piedalīties cenu 
aptaujā “Ielu apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekta 
izstrādāšana Kroņaucē, Tērvetes pagastā, saskaņā  ar pro-
jektēšanas uzdevumu”. Projekts paredz pagarināt esošo 
ceļa Te-2 “Agrofirmas ciemats – Ružas” apgaismojuma 
līniju līdz šosejai “Dobele-Bauska”, uzstādot papildu  ap-
gaismojuma stabus, lai izgaismotu krustojumu un auto-
busu pieturu.

Līdz 4. septembrim tika saņemti visu trīs pretenden-
tu piedāvājumi – SIA “J.E.F.” par 900 EUR, SIA “TELMS” 
par 1500 EUR, bet SIA “JES” par 1250 EUR, bez PVN.      
Sekojoši ir sagatavots un nosūtīts parakstīšanai līgums 
par tehniskā projekta izstrādi ar lētākā piedāvājuma ie-
sniedzēju SIA “J.E.F.”. 

 4. septembrī tika izsludināts atklāts konkurss 
“Pārtikas produktu piegāde”, kas paredz pārtikas produk-
tu piegādi Tērvetes novada izglītības iestādēm. Iepirkums 
sadalīts 14 iepirkuma daļās. Pretendentiem ir iespēja  
pieteikties uz katru iepirkuma daļu atsevišķi. Konkurss 
noslēdzās 28. septembrī.  

 8. septembrī noslēdzās cenu aptauja “Konsoli-
dētā gada pārskata revīzija par 2020. gadu Tērvetes nova-
da pašvaldībā”. Piedāvājumus iesniedza divi no trim  
uzaicinātajiem pretendentiem. SIA “REVIDENTS UN 
GRĀMATVEDIS” par 5300 EUR, bet SIA “Nexia Audit 
Advice” piedāvāja sniegt revīzijas pakalpojumus par 5600 
EUR, bez PVN. Sekojoši tika noslēgts līgums ar lētākā 
piedāvājuma iesniedzēju SIA”REVIDENTS UN GRĀ-
MATVEDIS”.

 21. septembrī trim pretendentiem tika izsūtīti 
uzaicinājumi piedalīties divās cenu aptaujās: “Tehniskā 
projekta izstrāde autoceļa Te50 “Zelmeņi – Krūklēni” as-

faltbetona seguma atjaunošana Zelmeņu ciemā, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar projektēšanas uzde-
vumu” un “Tehniskā projekta izstrāde gājēju ceļa pārbū-
vei un izbūvei gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no 
valsts autoceļa P103”Dobele-Bauska” līdz dzīvojamai 
mājai Strazdi, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes no-
vads, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš beidzās 25. septembrī.

 Noslēdzoties cenu aptaujai “Būvuzraudzības 
veikšana Tērvetes novada Kroņauces stadiona 3. kārtas 
būvniecības darbi”, no trim uzaicinātajiem pretenden-
tiem tika izvēlēts lētākā piedāvājuma iesniedzējs SIA 
“Latvijas būvuzraugs” par piedāvāto cenu 1400 EUR, bez 
PVN.

 septembrī trim elektrokompānijām tika izsūtī-
ti uzaicinājumi pieteikties cenu aptaujai “Ielu apgaismo-
juma rekonstrukcija gar autoceļiem V1056 “Svēte - 
Augstkalne” un Au1 “Šalkas – Lapsas – Klinti – Stūri”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads”, kas paredz esošā 
ielu apgaismojuma vietā izbūvēt jaunu līniju, nomainot 
kabeļlīnijas un apgaismes stabus. Piedāvājumi jāiesniedz 
līdz 25. septembrim.

 9. septembrī noslēdzās iepirkums “Apgaismo-
juma izbūve pašvaldības ceļam Te-37C “Laktas – Sanato-
rija”. Saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. SIA “J.E.F.” 
piedāvāja darbus veikt par 19 140,13 EUR, SIA “KVĒLE” 
par 31 656,39 EUR, SIA “REMUS ELEKTRO” par 23 
267,84 EUR, SIA “ELEGRO” par 28 212,26 EUR, bet SIA 
“VESTA AD” par 24 273,93 EUR, bez PVN. Pārbaudot 
iesniegto dokumentāciju, iepirkumu komisija konstatēja, 
ka visu pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma 
nolikuma prasībām, tādēļ zemākās cenas piedāvājuma 
iesniedzējam SIA “J.E.F.” tika piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības. Līgums paredz darbu izpildi 3 mēnešu laikā.

 16. septembrī izsludināts iepirkums “Kokskai-
du granulu piegāde”. Iepirkums paredz kokskaidu granu-
lu piegādi 220 t apjomā (140 t vaļējas un 80 t fasētas  
maisos) piecām Tērvetes pašvaldības katlu mājām apku-
res sezonas nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi 
bija jāiesniedz līdz 28. septembrim.

 16. septembrī tika izsludināts vēl viens iepir-
kums “Kultūras nama telpu atjaunošanas darbi ēkā “Zel-
meņi””. Kultūras nama mazās zāles atjaunošanas darbi 
tiks veikti saskaņā ar SIA “SAILI STILS’’ izstrādāto  
tehnisko projektu, bet lielajai zālei plānots kosmētiskais 
remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Darbu izpildes 
laiks 2 mēneši. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz 
līdz 28. septembrim.

 14. septembrī noslēdzās iepirkums “Funkcio-
nālo gultu piegāde SAC “Tērvete””, kas paredz sociālās 
aprūpes centra “Tērvete” vajadzībām piegādāt 20 jaunas, 
elektroniski regulējamas funkcionālās gultas ar matra-
čiem izgulējumu profilaksei, atbilstoši tehniskās specifi-
kācijas prasībām.

Iesniegtie piedāvājumi: SIA “Kid-Man Latvija” – 11 
577 EUR; SIA “NMS ELPA” – 10 900 EUR; AS “Protezē-
šanas un ortopēdijas centrs” – 13 440 EUR; UAB “Slaugi-
vita” – 19 800 EUR; UAB “TEIDA” – 10 160 EUR, bet SIA 
“UniKon” 11 460 EUR. Iepirkumu komisija, konstatējot, 
ka visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saim-
nieciski visizdevīgāko piedāvājumu par viszemāko iepir-
kuma cenu ir iesniedzis iepirkuma pretendents UAB 
“TEIDA”, nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības.  
Piegādes termiņš – viena mēneša laikā no līguma noslēg-
šanas dienas.

 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parā-
du piedziņas komisijas darbu

Septembrī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesnie-
gums: komisija piekrita personai pārtraukt garāžas īres 
līgumu.

INFORMĀCIJAI!!!
Ar parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju SIA 

“Intrum Latvija” palīdzību laika periodā no šī gada 1. jū-
nija līdz 21. septembrim no 12 debitoriem piedzīti īres un 
komunālo maksājumu parādi 1738,56 EUR apmērā. No 
iesniegtajām 52 lietām pilnībā atmaksātas ir sešas.

Tērvetes novada domē pieņemtie lēmumi
Par normatīvajiem dokumentiem

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7 „Gro-
zījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldī-
bas nolikums”” Noteikumi pēc to parakstīšanas nosūtīti 
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  
ministrijai.

Sēdē apstiprināja saistošos  noteikumus Nr. 8 „Gro-
zījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldī-
bas budžets 2020. gadam”.

Dome apstiprināja noteikumus ”Grozījumi 2020. 
gada 27. augusta noteikumos “Tērvetes novada pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība”.

Ar lēmumu precizēja Tērvetes novada pašvaldības 
investīciju plānu 2018.–2024. gadam.

Pēc skolu iesniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 
1. septembri tika veikti grozījumi 2020. gada 27. augusta 
lēmumā “Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības 
iestāžu direktoriem”.

PAR GROZĪJUMU ŠTATU SARAKSTĀ
Dome lēma, ka ar 2020. gada 1. septembri Augstkal-

nes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā “Zvaniņi” 
tiek apstiprināta štata vienība “Pirmsskolas izglītības me-
todiķis” uz 0,5 slodzi.    

Par aizņēmumu Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam (ERAF) 
projekta Nr. LII-453 realizācijai

2020. gada 10. jūnijā tika apstiprināts projekts Nr. 
LLI – 453 „Following Traces of Livonian Crusade in 
Western Semigallia”/ „Traces of Crusades” („Sekojot Li-
vonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē”), 
kurā kā projekta īstenošanas partneris ar kopējām pro-
jekta īstenošanas izmaksām 243 630,35 EUR apmērā, tai 
skaitā projekta īstenošanas līdzfinansējuma izmaksām  
36 579,73 EUR, ir iesaistīta Tērvetes novada pašvaldība.

Lai sekmīgi realizētu projektu, kura ietvaros pare-
dzēts veikt Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Tēr-
vetes viduslaiku pils” pilsdrupu konservāciju, 2021.gadā  
nodrošināms projekta aktivitātes „Pilsdrupu konservāci-
ja” īstenošanai nepieciešamais finansējums 166  857,07 
EUR apmērā. Aktivitātes īstenošanai kopējais plānotais 
finansējums sastāda 179 038,59 EUR, tai skaitā valsts bu-
džeta līdzfinansējums 12 181,52 EUR.
Vadoties pēc iepriekšminētā, Dome lēma:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi sniegt atļauju un ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē līdz 167 000 EUR apmērā Inter-
reg V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.–2020.
gadam (ERAF) projekta Nr.LLI-453 „Following Traces of 
Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of 
Crusades” („Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājie-
nam rietumu Zemgalē”) aktivitātes „Pilsdrupu konservā-
cija” īstenošanai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 
nodrošināšanai).  

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2021. 
gada 15. decembrim.  

3. Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar atlikto pamat-
summas maksājumu uz 1 gadu no līguma noslēgšanas 
brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes nova-
da pašvaldības budžeta līdzekļiem.

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Tērvetes novada dome ir  izskatījusi Dzīvnieku aiz-

sardzības biedrības “Četrkājainie draugi”, /reģistrācijas 
numurs/, turpmāk tekstā saukta arī – Biedrība, 2020. 
gada 23. jūlija iesniegumu par atbalstu biedrībai “Četrkā-
jainie draugi”. Savā iesniegumā Biedrība norāda, ka veic 
darbības saskaņā ar Biedrības statūtiem, proti – dzīvnie-
ku aizsardzība, bezsaimnieku kaķu izķeršana, dzīvnieku 
nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai un atlaišana 
savā teritorijā. Biedrība norāda, ka, atsaucoties Tērvetes 
novada Kroņauces ciema iedzīvotāju aicinājumam sakār-
tot teritorijā esošās bezsaimnieku kaķu kolonijas, ir apse-
kotas un sterilizētas kaķenes trijās  kolonijās. Kopā ir 
sterilizētas 15 kaķenes, tai skaitā augusta mēnesī 3. Bied-
rība ir konstatējusi, ka kaķu kolonijas ir izveidojušās arī 
citās vietās Tērvetes novada  teritorijā. Uz doto brīdi 
biedrībai nav finanses, lai turpinātu Tērvetes novada bez-
saimnieku kaķu sterilizāciju.

Izvērtējot norādīto lūgumu par finansējuma piešķir-
šanu, Tērvetes novada dome konstatē, ka:

Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pants nosaka, ka 
vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patvers-
mes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos 
mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai 
slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu 
dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprū-
pi.

Ievērojot norādīto un izvērtējot lietderības apstāk-
ļus, Dome nolēma:

1. Piešķirt Biedrībai “Četrkājainie draugi” finansiālu 
atbalstu 300 EUR apmērā biedrības īstenotās aktivitātes 
– kaķu populācijas kontroles programmas „Noķer-steri-
lizē-atlaiž” īstenošanas līdzfinansēšanai Tērvetes novada 
administratīvajā teritorijā 2020. gadā.    

2. Finansējuma izmaksu veikt no Tērvetes pašvaldī-
bas budžetā paredzētajiem līdzekļiem struktūrvienībā 
“Finansējums  biedrībām”. 

3. Noslēgt līgumu ar Biedrību “Četrkājainie draugi”  
par finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu saskaņā ar 
lēmuma 1. punktā noteikto finanšu līdzekļu izlietošanas 
mērķi.

PAR ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANU
Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 4, 
“Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, pārdodot to par cenu 1700 EUR.

Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Lejnieki”, Tērvetes pa-
gasts, Tērvetes novads, pārdodot to par nosacīto cenu 
21 100 EUR.

Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 7, 
“Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes no-
vads, pārdodot to par cenu 4300 EUR.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Dome pieņēma 3 lēmumus par zemes iznomāšanu, 

12 lēmumus par zemes nomas līguma pagarināšanu, no 
jauna slēdza 3 zemes nomas līgumus.

Deputāti pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma 
“Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, 
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu; par 
pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme 
Strautnieki” sadalīšanu; par nosaukuma maiņu nekusta-
majam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērve-
tes novads.. 

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

2020. gada 24. septembrī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Tērvetes novadā turpinās labiekārtošanas darbi
Braucot virzienā no Dobeles uz Tērveti, notiek gājē-

ju celiņa izbūve gar autoceļu P 103 “Dobele – Bauska” no 
koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei 820 m garumā. 
Darbus plānots pabeigt oktobra beigās. 

Visā garumā apgaismotais gājēju 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.”, projektē-
tājs un autoruzraugs SIA “RŪĶIS AG”

Celiņa izbūves darbu izmaksas – 199 213, 68 euro, 
bez PVN. Finansējumu  pilnībā nodrošina Tērvetes no-
vada dome.

Tērvetes pagastā notiek būvdarbi projekta “Gājēju 
ceļa gar valsts  autoceļu “V1112 Tērvete-Penkule izbūve”, 
kas paredz izbūvēt bruģētu gājēju celiņu no veikala 
“ELVI” līdz esošajam gājēju celiņam uz “Labrenčiem”. 

Būvdarbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE””.

Celiņa izbūves darbu izmaksas – 34117,29 euro. Fi-
nansējumu  pilnībā nodrošina Tērvetes novada dome.

Bukaišu pagastā notiek būvdarbi pie projekta “Gājē-
ju ceļa gar valsts autoceļu V1106 Augstkalne-Bēne izbū-

ve”, kas paredz Bukaišu pagastā izbūvēt bruģētu gājēju 
celiņu no individuālo māju ciemata līdz pasta nodaļai.

Būvdarbus veic SIA “LKG Grupa”.
Celiņa izbūves darbu izmaksas – 36009,14 euro. Fi-

nansējumu  pilnībā nodrošina Tērvetes novada dome.

Esi informēts - Tērvetes novadā 
notiek VIDEONOVĒROŠANA!

Uzraudzībai, kārtībai un iedzīvotāju drošībai visā 
Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir uzstādītas 
video novērošanas kameras. 

Laiks un notikumi jau ir pierādījuši, ka kameru uz-
stādīšana ir attaisnojusies! Dzīvosim atbildīgi!

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto 07.10.2020.

Drošības apsvērumu dēļ šis ceļš būs domāts Drošības apsvērumu dēļ šis ceļš būs domāts 
tikai gājējiemtikai gājējiem

Gājēju ceļš līdz estrādeiGājēju ceļš līdz estrādei
Iedzīvotāju drošībai top ietve no veikala “Elvi” Iedzīvotāju drošībai top ietve no veikala “Elvi” 
līdz daudzdzīvokļu mājai “Labrenči”līdz daudzdzīvokļu mājai “Labrenči”

Virzienā no Bukaišiem uz AugstkalniVirzienā no Bukaišiem uz Augstkalni



IzglītībaIzglītība

Ministru kabineta Noteikumi par 
2020./2021.mācību gada un mācību 
semestru sākuma un beigu laiku un 
brīvdienu laiku paredz

2020./2021. mācību gads ilgs no 2020. gada  
1. septembrī un līdz 2021. gada 31. maijam (1.-8. 
klasei). 

9. klašu skolēniem mācības sākās 1. septembrī 
un beigsies 14. maijā, savukārt mācību gads 
noslēgsies 11. jūnijā. 

Brīvdienu laiki:
Rudens brīvdienas – 

no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra 

līdz 2021. gada 1. janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–9. klases skolēniem – 

no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 
Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu skolēniem – 

no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes ir tiesīgas 

patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām 
papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā 
semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras 
iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu 
dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi 
nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes 
vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt 
lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. 
klases skolēniem.  

Pēc MK noteikumiem informāciju apkopoja 
Inita Roze,  Izglītības darba koordinatore

Savu LAIMES KOKU dēstīja Annas 
Brigaderes pamatskolas 9. klase

Kustība “Lielā talka” ikvienu Latvijas iedzīvo-
tāju aicināja šā gada 21. septembrī jau trešo gadu 
pēc kārtas pievienoties akcijai “World Cleanup 
Day” jeb Pasaules talkai. Šajā gadā izskanēja aici-
nājums iesaistīties stādīšanas akcijā “Laimes koki” 
– lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais 
koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot 
par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas 
līdzsvara atjaunošanā.

Akcijas “Laimes koki” mērķis bija veidot bēr-
nos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas sagla-
bāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas proce-
siem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka 
izaudzēšanu; stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas 
un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu.

Annas Brigaderes pamatskola jau tradicionāli 
atsaucas šim aicinājumam, un katru gadu absol-
ventu klase iedēsta pa savam Laimes kokam skolas 
pagalmā.

Arī šogad, atzīmējot Pasaules talkas dienu, 
9.  klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Gitu 
Čigāni pie skolas iestādīja jaunu bumbieri 
,,Suvenīrs”.  

Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore

Bērnu vecāki novērtē pedagogu darbu

2020. gadā Latvijā pirmo reizi tiek organizēts 
konkurss “Gada bērnudārza audzinātāja”. 

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupas “Sprīdītis” 6 gadīgo bērnu vecāki, 
kam 1. septembrī bērni jau kļuva par skolēniem, 
konkursam izvirzīja savu lolojumu audzinātāju 
Āriju Vīmeri.

Vecāki ir ļoti priecīgi, ka audzinātāja pietiekami 
lielā konkurencē guvusi žūrijas simpātijas, viņa 
iekļuva labāko audzinātāju skaitā starp 10 
finālistēm. Par audzinātāju Āriju jau varēja lasīt 
jūlija žurnālā “Mans mazais”, kur līdz septembrim 
tika publicētas intervijas ar labākajām 
audzinātājām un sirsnīgākajām vecāku vēstulēm.

Līdz 20. oktobrim notiek žurnāla “Mans 
Mazais” rīkotā konkursa “Gada bērnudārza 
audzinātāja 2020” balsošana FB sociālajā vietnē. 
Par konkrētu audzinātāju var nobalsot, spiežot 
“Patīk!”

Septembrī žurnāla redakcija uzsāka balsošanu 
par desmit finālistēm. Mēs, vecāki, esam apņēmības 
pilni iesaistīties balsošanā, kas notiks septembrī, 
un “iet līdz galam”, jo būtu jauki, ja Tērvetes vārds, 
godinot enerģisko un radošo pedagogu, izskanētu 
Latvijā.

Lūk, vecāku vēstule:
Bērnudārza audzinātāja ar 

siltumu sirdī 
Mazā laimes meklētāja, ņiprā puisēna Sprīdīša 

zemē – Tērvetē astoņpadsmit spriganiem seš gad-
niekiem iepazīt plašo pasauli palīdz brīnišķīga au-
dzinātāja Ārija Vīmere. Viņas pedagoga talants, 
dzīves pieredze un mūsdienīgs skatījums iet roku 
rokā ar mazo pasaules atklājēju nenogurstošo izzi-
ņas garu bērnudārzā “Sprīdītis”.

Siltais smaids, uzmundrinošais skatiens, patīka-
mā balss intonācija un līdzās Ārijai virmojošā sajū-
ta, ka tu esi ļoti gaidīts, ir kā sirdi sildošs rituāls, kas 
ik rītu sagaida un vakara cēlienā pavada bērnus.

Katra diena ir kā jauns piedzīvo-
jums, kas, agrajās rīta stundās aizsā-
cies omulīgajās bērnudārza telpās, ap 
pusdienlaiku dodas ārā, bet pēcpus-
dienā iepazīts, saprasts un iemīlēts 
tiek ielikts katra bērna pieredzes vā-
celītē. Nav svarīgi, vai dienai prātā ir 
lietus zābaki vai saules zaķēnu dejas 
– svaigs gaiss, kustības un jaunas iz-

ziņas prieks ir mazā bērnudārznieka ikdiena.
Ārijai nekas nav par grūtu – sagādāt neskaitā-

mas kartona kastes, lai mazie arhitekti apgūst pilsē-
tas būvniecības pamatus. Vai aizvest bērnus uz savu 
lauku sētu, lai sarīkotu pavasara pikniku un, liekot 
lietā aktrises talantu, bērnus rotaļīgi iepazīstinātu 
ar mājdzīvnieku pasauli. Pirmsskolas vecuma bēr-
niem nepieciešamo prasmju apguve tiek nemanāmi 
pārvērsta rotaļā – kastaņu lasīšanas sacīkstes rezul-
tējas ne tikai ar pilniem spainīšiem, kas bērnudārza 
lielajā zālē pārtop par simtkājīšiem, bet arī mate-
mātikas un dabaszinību gudrību apguvi. Savukārt 
rudens lapu grābšana tiek pārvērsta savdabīgā tu-
neļu veidošanas meistarklasē. Kur nu vēl neskaitā-
mie vēderprieka mirkļi, kad koka rullīši bērnu rokās 
prasmīgi nogludina mīklu, lai tā pārtaptu gardu-
mos! Mazo rociņu darinātos našķus mēs, vecāki, 
esam baudījuši vecāku sanāksmēs un kā mīļu svei-
cienu saņēmuši dažādos svētkos.

Kā mēs, vecāki, zinām, ka mūsu bērniem ir tik 
aizraujoša diena bērnudārzā? Pirmkārt, viņi uz 
bērnudārzu nāk ar prieku. Tur taču ir tik interesan-
ti! Otrkārt, mums arī ir WhatsApp grupa, bet ne tā 
kaitinošā, kas apgrūtina saziņu, bet gan tāda, kurā 
‘’sabirst” bērnu smiekli un prieks par savu varēšanu. 
Un, treškārt, mums ir mazās bērnu veikumu pre-
zentācijas. Kad darba dienas beigās nākam pēc sa-
viem Sprīdīšiem, tad Ārija kopā ar bērnudārznieku 
paspēj trīs minūtēs atrādīt dienas veikumu. Darba 
lapās lepni gozējas pirmie rakstītie burtiņi, rindās 
sastājušies cipari un pat poga, atradusi savu audu-
ma gabaliņu, mācās sadzīvot ar krāsaino diegu. Au-
dzinātājas teiktais – Jums ir tik jauki bērni! Viņi var 
daudz, vienkārši bērniem jāļauj, – skan tik patiesi 
un nemāksloti, kas arī mūs, pieaugušos, iedrošina 
un mudina neapslāpēt bērnā darboties prieku. 

Audzinātāja Ārija no sirds dara savu darbu! To 
dzirdam bērnu stāstos, jūtam dzirkstošajos smieklos 
un redzam viņu varēšanā.  

Bērnu vecāku vēstulīte tika uzticēta Initai Rozei,
izglītības darba koordinatorei 

Dzīvojam AR SKOLU SIRDĪ
Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Tērvetes no-

vada izglītības iestāžu skolotāji, skolu tehniskie 
darbinieki, kā arī bijušie skolu pedagogi tika aici-
nāti uz satikšanos svētkos -  Skolotāju dienas svinī-
gajā pasākumā. Arī šogad visi, kas ikdienu vada ar 
skolu sirdī, tikāmies, lai baudītu atkalsatikšanās 
prieku, lai godinātu un sveiktu skolotājus 25, 35 un 
50 gadu pedagoģiskā darba jubilejās, lai pateiktu 
Paldies skolu tehniskajiem darbiniekiem par ie-
saistīšanos un atbalstošu darbošanos skolas dzīves 
organizēšanā.

Šajā gadā visi tikāmies Annas Brigaderes pa-
matskolā. Tikšanās vieta ne velti izvēlēta, jo tieši šo-
gad pavisam klusi, bez viesiem un absolventu sali-
dojuma drošības apsvērumu dēļ Annas Brigaderes 
pamatskola tomēr atzīmēja savu 85. gadskārtu. 

Skolu 85. dzimšanas dienā sirsnīgi sveica Tēr-
vetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
reiz arī Annas Brigaderes pamatskolas direktore 
un mūzikas skolotāja.

Pasākumā viņa sirsnīgi sveica ikvienu klāteso-
šo, sakot paldies par ieguldīto darbu un izsakot 
apbrīnu skolotāju izturībai, uzņēmībai un atbildī-
bai jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā. 
Vienlaikus pasākumā tika pasniegtas arī Tērvetes 
novada domes Pateicības:

Augstkalnes pamatskolas skolotājai Guntrai 
Engelsonei – par profesionālu un mērķtiecīgu dar-
bu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, kā 
arī sveicot 50 gadu pedagoģiskā darba jubilejā.

Augstkalnes pamatskolas skolotājai Marijai 
Pelnikai - par mērķtiecīgi ieguldīto darbu jaunās 
paaudzes vispusīgā izglītošanā, par radošu un pro-
fesionālu skolēnu sagatavošanu mācību priekšme-
tu olimpiādēm un vidusskolas centralizētajiem 
eksāmeniem, kā arī sveicot 35 gadu pedagoģiskā 
darba jubilejā.

Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas “Zvaniņi” skolotājai Mudītei Trahotkinai –

par apzinīgu un sekmīgu darbu, par prasmi 
nodrošināt izglītības vērtības pirmsskolas bērnu 
personības attīstībā, kā arī sveicot 35 gadu pedago-
ģiskā darba jubilejā.

Augstkalnes pamatskolas skolotājai Ingrīdai 
Samohvalovai – par profesionālu un mērķtiecīgu, 
aktīvu un inovatīvu pieeju darbam pedagoģijā un 
interešu izglītībā, kā arī sveicot 35 gadu pedagoģis-
kā darba jubilejā.

Augstkalnes pamatskolas skolotājam Aivaram 
Liepam – par atbildīgu un profesionālu darbu sko-
lēnu izglītošanā, kā arī 35 gadu pedagoģiskā darba 
jubilejā.

Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas “Zvaniņi” skolotāja palīgam Armandai  
Trahotkinai – par atsaucību, atbildību un radošo 
ieguldījumu izglītības iestādes estētiskās vides vei-
došanā.

Augstkalnes pamatskolas skolotājai Aļinai  
Bolei  – par ieinteresētu un atbildīgu darbu skolas 
interešu izglītībā, rezultatīvi sagatavojot skolēnus 
dambretes sacensībām starpnovadu un Zemgales 
reģiona mēroga sacensībām.

Augstkalnes pamatskolas pavārei Brigitai  
Vīmerei – par pašaizliedzīgu darbu ēdināšanas pa-
kalpojumu sniegšanā, par ieinteresētību, radošu-
mu un atbalstu skolas  dzīves organizēšanā. 

Annas Brigaderes pamatskolas skolotājai  
Renātei Kauņeckai – par ieinteresētu, inovatīvu un 
profesionālu darbu ar skolēniem un viņu vecākiem, 
kā arī sveicot 25 gadu pedagoģiskā darba jubilejā.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas iz-
glītības grupas “Sprīdītis” metodiķei un skolotājai 
Aigai Kuģei – par atbildīgu, inovatīvu, mērķtiecīgu 
un pedagogus atbalstošu darbu pirmsskolas izglītī-
bā, kā arī sveicot 25 gadu pedagoģiskajā darba ju-
bilejā.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas  
izglītības grupas “Sprīdītis” skolotājai Ivetai  
Teliševskai – par radošu un atbildīgu mācību pro-
cesa organizēšanu pirmsskolā, kā arī sveicot  
25 gadu pedagoģiskā darba jubilejā.

Annas Brigaderes pamatskolas pavārei Mārai 
Meļķertei – par profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, par ie-
interesētību un atbalstu skolas dzīves organizēša-
nā, kā arī sveicot 25 gadu darba jubilejā.

Annas Brigaderes pamatskolas virtuves strād-
niecei Ingrīdai Hofmanei – par atsaucīgu, atbildī-
gu un pašaizliedzīgu darbu ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanā.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas iz-
glītības grupas “Sprīdītis” pavārei Inesei Upeniecei 
– par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanā, par ieinteresētību 
un atbalstu pirmsskolas izglītības grupas dzīves 
organizēšanā.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas iz-
glītības grupas “Sprīdītis” virtuves strādniecei  
Inārai Tutiņai – par atsaucīgu, atbildīgu un paš-
aizliedzīgu darbu ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanā pirmsskolas izglītības grupās.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas iz-
glītības grupas “Sprīdītis” skolotāja palīgam Ligitai 
Stankevičai – par atsaucību, atbildību un radošu 
pieeju, veicot skolotāja palīga pienākumus pirms-
skolas izglītības grupā.

Pasākuma gaitā nācās arī atzīt, ka šo vienpad-
smit gadu laikā kopā esam piedzīvojuši gana nozī-
mīgas pārmaiņas – Tērvetes novada skolu sistēmas 
izveidē, vēlāk laiks pierādīja un uzstādīja savus no-
teikumus – nācās nopietni plānot arī savu skolu 
tīklu novadā, kad šķiet, daudz labu darbu padarīts, 
viss sakārtots un varētu turpināt strādāt, atkal 
esam jaunu pārmaiņu priekšā.  

Vienlaikus arī atzinām, ka, kopīgi strādājot, 
esam sasnieguši Tērvetes novada pilngadību, tādēļ 
esam gana daudz dzīves pieredzes guvuši, lai būtu 
gatavi doties plašajā pasaulē – zinoši un gatavi jau-
niem izaicinājumiem kā mūsu pašu ņiprais, izturī-
gais un apņēmības pilnais Sprīdītis.

Par to, ka mēs Annas Brigaderes pamatskolā 
jutāmies ļoti mājīgi, tikām sirsnīgi un laipni uz-
ņemti, LIELS PALDIES skolas kolektīvam, īpaši 
skolas direktoram Aldim Tisenkopfam, skolotā-
jiem - Sandrai Geislerei, Gitai Čigānei, Artūram 
Reinikam, skolas saimniekam Druvim Vācerim, 
skolas darbiniekiem Ingrīdai Hofmanei, Valentīnai 
Gardai, Intai Ormanei, Aelitai Didrihsonei un  
Aivaram Andersonam!

PALDIES bijušajai skolas direktores vietniecei 
mācību darbā un bioloģijas skolotājai Guntai  
Čigānei par savas daudzveidīgās un daudzskaitlis-
kās Pūču kolekcijas uzticēšanu apskatei gan 
pasākuma dalībniekiem, gan arī skolas saimei 
oktobrī!

PALDIES rokdarbniecei Ivetai Mitrevicai  no 
Augstkalnes, kas skolas zālei bija uzticējusi vairāk 
kā 20 savu austo lakatu izstādi “Dabas noskaņās”!

PALDIES Tērvetes novada kultūras nam ko-
lektīvam par ieinteresētu sadarbību un atbalstu 
pasākuma organizēšanā!

PALDIES Tērvetes novada domei par sarūpē-
tajām svētku sajūtu dāvanām – klasiskās mūzikas 
koncertu, atpūtas un sarunu mirkli un, protams, 
krāsaino Gladiolu ballīti!  

Paldies visiem par kopā būšanu!
Inita Roze, izglītības darba koordinatore
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DažādiDažādiDome informēDome informē

Kultūras afiša
24. oktobrī pl. 14.00
Svinam svētkus Augstkalnes Mežmuižas 
evanģēliski luteriskajai baznīcai – atgriezušās 
ērģeles!!!
Pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma to 
skanējums piepildīs baznīcu. Aicinām uz ērģeļu 
iesvētīšanas Dievkalpojumu. Pie ērģelēm – 
ērģelnieks Aivars Kalējs.
29. oktobrī pl. 19.00
Tērvetes kultūras namā
Tērvetes amatierteātra “Trīne” izrāde.  
Gunāra Priedes luga “Zilā”. Ieeja – bez maksas
31. oktobrī pl. 18.00
Bukaišu tautas namā
Tērvetes amatierteātra “Trīne” izrāde.  
Gunāra Priedes luga “Zilā”. Ieeja – bez maksas

Ar Tērvetes novada domes atbalstu solījumi piepildās…
24. septembrī Jaunpils pilī notika Aijas Princes 

pārstāvētās biedrības “Ultramarīns” organizēts 
pasākums, kurā tika atklāta tikko izdotā 
kultūrvēsturnieka Romāna Pussara dramatiskā 
poēma “Zemgale, kur tavi varoņi?”.

Šajā darbā ietverts vēsturiskais materiāls, kas 
stāsta par 16. gs. drosmīgajām un pašaizliedzīgajām 

mūsu senču cīņām par savu dzimto Zemgali - tieši 
pieminot Dobeli un Tērveti. 

Poēmas autors Romāns Pussars bija aktīvs 
Atmodas darbinieks, kurš strādājot Literatūras un 
mākslas vēstures muzejā Rīgā, izveidojis plašas 
kultūrvēsturiskas izstādes Latvijā, izveidojis 
memoriālos muzejus un pulcējis ļaudis patriotiskos 
sarīkojumos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, 
veidojis tematiskus ciklus TV un radio.

Savulaik, uzticot Aijai Princei savas poēmas 
manuskriptu, autors bija lūdzis māksliniecei darbu 
ilustrēt un izdot grāmatiņā. Priecājamies, ka 
grāmatas anotācijas autors ir vēsturnieks, Tērvetes 
koka pils saimnieks Normunds Jērums.

Tērvetes novada dome šobrīd ir gandarīta, ka ar 
finansiālu atbalstu kopā ar citām pašvaldībām ir 
sniegusi savu artavu grāmatas izdošanā, arī savā 
īpašumā iegūstot izdevuma eksemplārus.    

Grāmatas atklāšanas pasākumā piedalījās
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Saules ogas godināšana Tērvetē
Biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 

biedri ir pārliecināti, ka vēl kādu laiku pēc Labrenča 
tirgus pasākuma vai ikkatrā mājā tiek gatavots 
ķirbju ēdiens – vai tas būtu salātos, biezzupās, kūkās 
vai maizē ... 

Jo 26. septembra sestdienā  taču tika godināta šī 
lielā saules oga – ķirbis Rudens Labrenča tirdziņā 
Tērvetē!

Bija arī citas lieliskas aktivitātes- skaistu un 
praktisku lietu, saldu un sāļu gardumu tirdziņš, 
jautrošanās bērniem ar vāverēnu un lācēnu burbuļu 
ballītē, piecas dažādas meistardarbnīcas, kurās 
varēja darboties ar dabas materiāliem, mālu, metālu, 
ādu un dzijām.... 

Šo klinģeri draudzīgi uz pusēm sadalīja gan 
mājas īpašnieks Madars Sondors, gan picērijas 
saimnieki Kristīne un Gundars Lāči.

Ikviens varēja dziedāt līdzi Roberto Meloni 
izpildījumam, vai ieklausīties mākslinieka stāstos, 
sveikt Lāču ģimeni picērijas atvēršanas svētkos, un 
baudīt gardo kūku. Bet pie godalgotās 1. vietas 
Ķirbju sacensībās ieguva Ainara Kozlovska ģimenes 
lolotais un izaudzētais svētku karalis ar 60 
kilogramiem. Svētkus atbalstīja arī pati daba, 

dāvājot saules pielietu dienu!
Meistardarbnīcas, kuras tika plaši apmeklētas, 

ar lieliem un maziem mācekļiem tajās, sarīkot palī-
dzēja Tērvetes novada pašvaldība. Pavasarī tika gūts 
finansiāls atbalsts projekta “Iepazīsti, izzini, darbo-
jies!” realizēšanai, jo  jau piekto gadu pēc kārtas 
biedrība startē Tērvetes novada domes projektu 
konkursā „Mēs – Tērvetes novadam”, gūstot atbalstu 
materiāltehniskās bāzes papildinājumam biedrības 
rīkoto aktivitāšu nodrošinājumam, kā arī dažādu 
izzinošu aktivitāšu sarīkošanai. Papildus meistar-
klasēm, biedrība šogad ieguva savā īpašumā āra vir-
tuves aprīkojumu maltīšu nodrošināšanai tieši 
Labrenča tirdziņa apmeklētājiem, kā arī ugunskura 
vietas siltumam un omulībai drēgnos laika apstāk-
ļos. Jāpiebilst, ka pašu maltīti šogad bija iespējams 
arī  “nopelnīt”, baudot to pēcāk uz vietas svētku tir-
dziņā. Labrenča tirgus “naudiņu” bija iegūstama, 
darbojoties meistarklasēs, savukārt “tērēt” šo “nau-
diņu” varēja par gardajiem pelēkajiem zirņiem ar 
speķi vai par sautētajiem kāpostiem ar desiņām, ko 
nodrošināja zemnieku saimniecības “Vainadziņi” 
saimniece Gunta Miļūna.

Par aizvadītā pasākuma vietas laipnu atvēlēšanu 
jāsaka liels PALDIES brīvdienu māju “Ores” 
saimniekam Madaram Sondoram ar ģimeni, 
Tērvetes novada pašvaldībai par svētku bagātināšanu 
ar iespēju darboties tajos ikvienam, un visiem 
svētku dalībniekam – gan lielam, gan mazam par 
aktīvo dalību! Lai krāsains rudens mums ikvienam!   

 
Monta Mantrova,

biedrības “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 
pārstāve

Pirmo reizi tik plašā kolektīvā izstaigāta Tērvete zelta rudenī
3. oktobris Tērvetē izvērtās par brīnišķīgu un 

relaksējošu Sporta dienu. Kopīgi ritmi vienoja teju 
40 dejotājus, pēc tam kopīgā pārgājienā pa Tērveti 
pretī zelta rudenim devās 80 dalībnieki un suns 
Rūdis. 

Šī bija atkal tā reize, kad pierādījās FB spēks, kur 
tika publiskota informācija par pasākumu. Rezultātā 
pārgājienam pa Tērveti piereģistrējās dalībnieki no 
Mārupes, Ceraukstes, Jaunpils, Bauskas, Dobeles, 
Augstkalnes, Bukaišiem, Tērvetes, Krimūnām, 
Penkules, Rīgas, Kroņauces, Naudītes, Auriem, 
Bēnes, Abgunstes, pat kāds kungs no Vācijas. 
Kopumā visi dalībnieki izveidoja 25 komandas.

Rudens zelts, kas vēl tikai sāk sevi pieteikt, takas 
un taciņas, sēnes, meža smarža, sarunas, kopības 
sajūta – tas viss bija tik saistoši un relaksējoši. Kopā 
noietie 9 km nebūt nelikās tik gari.

Vienlaikus pārgājiens bija arī jauka atgriešanās 
mūsu bērnībā, jo tikai mēs varējām atcerēties, cik 

savulaik maksāja autobusu biļete, melnbaltais 
televizors un pēc tam pirmie krāsainie televizori.

Noslēgumā dažas, bet sirsnīgas balvas vinnētas 
loterijā, izzinošajā konkursā 3 komandas dalīja 
3. vietu, trīs – 2. vietu, bet komandai “LARS bez N” 
(Laila Buķevica, Anita Misule, Rasa Logina un 
Santa Hibšmane) godpilnā 1. vieta.

Paldies Tērvetes novada uzņēmējiem – 
kafejnīcām “Mēnestiņš” un “Sprīdīši”, kas ar dāsnām 
dāvanu kartēm atbalstīja uzvarētājus. 

PALDIES Tērvetes novada sporta nodaļas vadī-
tājai Lindai Karlovičai, kas tik azartiski spēj aizraut 
pat vislielāko mājās sēdētāju burvīgās sporta aktivi-
tātēs, ka mūs visus iekustini un izkustināt! Linda, Tu 
mums esi sportiskākā, smaidīgākā, gudrākā, foršā-
kā, emocionālākā, sirsnīgākā un labākā sporta sko-
lotāja gan bērniem, gan pieaugušajiem!    

Ar visiem kopā pa Tērveti izstaigāja arī 
Inita Roze,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Ļāvāmies kopīgam dejas ritmam
3. oktobra rīta pusē pie Rehabilitācijas centra “Tērvete” valdīja neierastāka rosība. Tērvetnieki, izaicinot 

paši sevi, iesaistījās izaicinājumā, kas pulcē interesentus kopīgai dejai “Jerusalema Dance Challenge” visā 
pasaulē un nu jau arī Latvijā. 

      

Dejas priekam ļāvās teju vai 40 dalībnieki. Tērvetniekiem bija piepulcējušies arī dejotāji no Jelgavas un 
Dobeles, lieli un mazi. 

No sirds priecājāmies, ka mūsu dejas izpildījumu noskatījās arī tās iniciētājs Dobeles kluba “Gold 
Barbell” īpašnieks un treneris Ivars Cīrulis, kas pārliecinoši pauž savu viedokli, ka šīs dejas mūzika ir 
vienkārši “lipīga” un šajā laikā ir īpaši svarīgi cilvēkiem ļauties mūzikas ritmiem un dejot tā, lai atbrīvotu gan 
prātu, gan ķermeni. Varētu arī piekrist viņa vārdiem: “Šo dienu turpmāk vajadzēs atzīmēt kā VisLatvijas 
deju dienu, jo šodien tik daudzās pilsētās dejoja Jerusalema, ka grūti jau visām izsekot. Tērvetē iegriezāmies 
pa ceļam uz Bausku. Kur cilvēkus vienoja kopīga deja un vēlme izkustēties.”    

Ineta Strazdiņa, Tērvetes kultūras nama pasākumu organizatore

Gatavojamies!
17.novembrī 
LR proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 
pasākums Tērvetes novada iedzīvotājiem
18. novembrī
Svētbrīdis Latvijai dzimšanas dienā 

LŪGUMS SEKOT INFORMĀCIJAI PAR 
PASĀKUMIEM

www.tervetesnovads.lv., Facebook vietnē Tērvetes 
novada k/n lapai, afišās un informatīvā izdevuma 

“Laikam līdzi” novembra izdevumā.
Ticam, ka epidemioloģiskā situācija valstī ļaus mums 

satikties visos šī gada plānotājos pasākumos, arī 
Ziemassvētku laikā.

Atgādinājums ikvienas sabiedriskās norises 
apmeklētājiem-

ESIET ATBILDĪGI PAR SAVU UN 
APKĀRTĒJO VESELĪBU!   

Ineta Strazdiņa, Tērvetes kultūras nama 
pasākumu organizatore

Cien. 
lauksaimniecības 
zemju īpašnieki 

un nomnieki!
Visi lauksaimniecības zemju 
īpašnieki un nomnieki, kuri 
apstrādā laukus pie valsts un 

pašvaldības ceļiem tiek aicināti 
ATBILDĪGI ATTIEKTIES 
PRET CEĻU KĀ BŪVI UN 

apzināti NENODARĪT 
KAITĒJUMU ceļa 

konstrukcijai, – 
neaizart grāvjus un nebojāt 

ceļa nomales!
Atcerēsimies, ka ceļi ir 

nepieciešami mums visiem!  

Tērvetes novada būvvalde

SIA “Eco Baltia vide” informē par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekošanas maksā

Vēlamies Jūs informēt, ka pamatojoties uz  
2020. gada 28. augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas padomes lēmumu  
no 2020. GADA 1. OKTOBRA IR PIEAUDZIS TARIFS  

par atkritumu noglabāšanu poligonā “BRAKŠĶI”.
Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu 

atkritumu apsaimniekošanas tarifa, izmaiņas skar arī izmaksas par nešķiro-
to atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

VIDES APSAIMNIEKOŠANAS UZŅĒMUMA SIA “ECO BALTIA 
VIDE” ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA TĒRVETES NO-
VADĀ 

NO Š.G. 1.OKTOBRA proporcionāli poligona “Brakšķi” jaunajiem 
tarifiem PALIELINĀSIES PAR 0,29 EUR/M3 (ieskaitot PVN 21%).

Šobrīd maksa par viena m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu Tērvetes novadā ir 18,61 EUR (ieskaitot PVN 21%), savukārt no 2020.
gada 1.oktobra tā būs 18,90 EUR (ieskaitot PVN 21%). Kā piemēram, iz-
maksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas 
reizi būs 4,54 EUR (ieskaitot PVN 21%) līdzšinējo 4,47 EUR (ieskaitot PVN 
21%) vietā. 

Šī gada 20.oktobrī no pl.14.00 līdz 17.00  
Pālenu muižas mājā (Sanatorijas ciematā) interesentiem 

durvis vērs jaunie ANNAS apartamenti. 

Saimniece Anitra Skalbiņa  aicina jaunajos apartamentos 
uz tasi tējas un ieskatu vēsturē.  

Silta tēja pēc pastaigasSilta tēja pēc pastaigas

Balvas pasniedz Domes priekšsēdētāja un Balvas pasniedz Domes priekšsēdētāja un 
pasākuma organizatorepasākuma organizatore


