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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Augstkalnes Mežmuižas ev. lut. baznīcā atgriezušās ērģeļu skaņas

Ir noslēdzies kārtējais Augstkalnes Mežmuižas 
ev. lut. baznīcas ērģeļu stāsts. Vēstures avoti 
interneta dzīlēs un mūsdienu notikumi vēsta:

 1732. gada vizitācijā pirmo reizi minētas šīs 
baznīcas ērģeles. Tās bijušas ar desmit reģistriem. 
Darinājis Liepājas ērģeļmeistars Kornēlijs Ranaus. 
Ērģeļu balkona apmale rotāta ar 19 gleznām pēc 
Bībeles sižetiem.

 19. gadsimta sākumā notiek remonti gan 
tornī, gan draudzes telpā. Iesākts ērģeļu remonts.

 1920. gada 14. augustā Mežmuižas baznīcas 
valde par baznīcas stāvokli sniedza sekojošas ziņas: 
Bermontiešu armija pēdējās kaujās uz baznīcas 
jumtā uzstādījusi ložmetējus…Ložmetēji uzstādīti 
arī uz baznīcas griestiem. Cietušas arī ērģeles – 
daudzas taures aizvestas, citas salauzītas…

 Aculiecinieki vēsta, ka pēdējo reizi 
Mežmuižas baznīcā ērģeles dzirdētas 1983. gadā.

 Vecās ērģeles padomju laikā tikušas 
demontētas, caur Lietuvu nonākušas Krāslavas Svētā 
Ludviga Romas katoļu baznīcā, kur tās skan joprojām.

 Jaunās ērģeles 2020. gada janvārī tika 
atvestas no Sollentunas pilsētas, Stokholmas 
piepilsētas Zviedrijā. Tās 1970. gadā Dānijā 
izgatavojis ērģeļ meistars Troels Krohn. Ērģeles ir 2 
manuāļu (klaviatūru) instruments ar 21 reģistru 
un vairākiem simtiem stabuļu.

 2020. gada 24. oktobrī Augstkalnes 
Mežmuižas ev. lut. baznīcā notika Dievkalpojums, 
kurā svētība tika dota tikko atjaunotajām baznīcas 
ērģelēm.

Svētku Dievkalpojumu, kas tika veltīts 
atjaunoto ērģeļu iesvētīšanai, vadīja mācītājs 
Guntars Lūsītis, prāvests Oskars Laugalis, kā arī ar 
savu klātbūtni ikvienu pagodināja bīskaps Pāvils 
Brūvers.

Ērģeļu atjaunošanas iniciators bija Mežmuižas 
baznīcas draudzes loceklis Modris Čeksters, kas 
sadarbībā ar mācītāju Vairu Bitēnu 2015. gada 
21.  februārī noorganizēja labdarības koncertu 
Rīgā, Jaunās Ģertrūdes baznīcā, kurā baznīcas 
ērģeļu atjaunošanai tika saziedoti 1041 eiro. 
Nākamie koncerti tika noorganizēti jau Augstkalnē 
Mežmuižas ev. lut. baznīcā. Koncertos 2015. gada 
25. septembrī piedalījās Renārs Kaupers un 
Kaspars Zemītis, 2016. gada 7. maijā Inta 
Teterovska vadītais jauniešu koris “Balsis”. 
4695,54  eiro – tieši tik liela bija labdarības 
pasākumos saziedotā summa.

Ērģeļu transportēšanas un uzstādīšanas 
izmaksu kopsummu 10544 eiro sastāda: 2000 
eiro  – Tērvetes novada domes piešķirtais 
finansējums un 4695,54 eiro – labdarības 
pasākumos saziedotā summa, kā arī draudzes 
uzkrājumi. Savukārt pašas ērģeles ir kā dāvinājums 
baznīcai.

Ērģeļu iesvētīšanas Dievkalpojumā 2020. gada 
24. oktobrī ērģeles spēlēja AIVARS KALĒJS, kurš 
muzicējis arī pie vecajām Augstkalnes baznīcas 
ērģelēm. Aivars Kalējs ir Rīgas Doma ērģelnieks, 
Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas ērģelnieks, Rīgas 
doma kora skolas zēnu kora ērģelnieks, vienlaikus 
arī koncertējis vairākās pasaules valstīs.

Pēc Dievkalpojuma izskanēja solistu Perīnas 
Madefas un Naura Indzera nelielais, tomēr ļoti 
izcilais koncerts Helēnas Kundrātas ērģeļu 
pavadījumā.

Augstkalnes Mežmuižas ev.lut. draudze ik
vienam pasākuma atbalstītājam teica sirsnīgu 
PALDIES, pasniedzot draudzes Pateicības. Paldies 
tika teikts arī ikvienam ziedotājam, kas ar savu 
artavu palīdzējis atgriezt ērģeļu skaņas baznīcā.

Tērvetes novada domes vārdā tās priekšsēdētāja 
Dace Reinika neslēpa prieku par šī sapņa piepil
dījumu un lepnumu par novada uzņēmīgajiem 
ļaudīm, īpaši PALDIES sakot gan Modrim 
Čeksterim, gan draudzes vecākajam Edvīnam 
Beržinskim. 

Tomēr vislielākais PALDIES ērģeļu meistaram 
Jānim Kalniņam! Šīs ir tikai vienas no viņa 40 
atjaunotajām, kā arī uzbūvētajām ērģelēm. Viņš 
neslēpa faktu, ka pats Augstkalnes baznīcā reiz 
ērģeles savām acīm piedzīvojis, savukārt pirms tālā 
ceļa no Zviedrijas uz Latviju tās aiz robežām 
demontējis un sagatavojis ceļam uz Augstkalni.

Pateicības, prieka un lepnuma vārdā ar 
aizturētu elpu, bet patiesu smaidu sejā!   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

TĒRVETES NOVADA 
DOME LEPOJAS AR 
SAVIEM CILVĒKIEM

Laiks, kādā mēs šogad sagaidām savas  
Latvijas dzimšanas dienu ir pavisam savāds, 
diemžēl mums ir jārēķinās ar šķēršļiem, kas 
neļauj mums visiem satikties Valsts svinīgajos 
pasākumos. Tomēr sirdīs un domās mēs no
teikti visi būsim kopā un arī šajos svētkos  
Tērvetes novadā leposimies, godināsim un  
sacīsim paldies cilvēkiem, kas ir snieguši  
nesavtīgu ieguldījumu Tērvetes novada attīstī
bā un iedzīvotāju labklājībā.

2020. gada 6. novembrī Tērvetes novada 
dome vienbalsīgi apstiprināja Apbalvošanas 
komisijas protokolu, kas atspoguļo lēmumus 
par Tērvetes novada iedzīvotājiem, kas izvirzā
mi apbalvošanai ar Tērvetes novada domes 
ATZINĪBAS RAKSTU un GODA DIPLOMU.

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes 
ATZINĪBAS RAKSTU izvirzīti:

Jānis KALNIŅŠ nominācijā  
“Mūža ieguldījums”,

Signe VINTERE nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Ina VILBERTE nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Monta MANTROVA nominācijā 
“Sabiedriskā darbība”,

Apbalvošanai ar Tērvetes novada domes 
GODA DIPLOMU izvirzīti:

Gita ČIGĀNE nominācijā “Izglītība”,
Janīna OLŠAUSKA nominācijā 

“Tautsaimniecība”
Anda MILTA nominācijā “Tautsaimniecība”

Ilze KALNIŅA nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Inese KULBERGA nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Sanita IVANOVA nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Sanita GORBUNOVA nominācijā  
“Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”,

Anda SIRSONE nominācijā  
“Sabiedriskā darbība”

Ņemot vērā pēdējā laika Covid-19 strau-
jo vīrusa izplatību un ievērojot noteiktos ie-
robežojumus, par Apbalvošanas pasākuma 
norisi informēsim katru apbalvojamo perso-
nu individuāli!  

Materiālu 
pēc 2020. gada 6. novembra Tērvetes 

novada domes sēdes protokola apkopoja
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sargājiet savu valsti,  
izkopiet to, jo zināt – 

ja nebūs Latvijas, 
nebūsit arī jūs!

/Jānis Čakste/
Lai ticība savai valstij un saviem spēkiem, 

kā arī drosme un pašaizliedzība ir 
vadmotīvs mūsu ikdienas darbā.

Lai svētība un spēks mūsu zemei, lai gaišs 
prieks un sava tautasdziesma ikvienam, lai 

katrā sirdī deg saules stīga un mīlestība! 

Sveicam Latvijas 
Republikas 

proklamēšanas 
102. gadadienā!  

Tērvetes novada domes vārdā 
priekšsēdētāja Dace Reinika

Tikai Latvijā – manā un Tavā –
Rudeņos bērzi zelta dālderus dāvā,

Ziema kar dzirkstošas zvaigznītes logā,
Pavasarī kaļ dzenis kokā.

Tikai Latvijā – manā un Tavā –
Vasarā bites san medainā pļavā,

Ļaudis dedz gunis saulgriežu kalnā,
Uzliekot ozolu vainagus galvā…

Ulla Kavicka, “Daudz laimes, Latvija!”

NOVEMBRIS LATVIJU IETĒRPJ 
SARKANBALTISARKANĀ ROTĀ. MĒS 

SVINAM VAROŅU UN VALSTS 
DZIMŠANU. MĒS SVINAM SAVU LATVIJU.

11. NOVEMBRIS – LĀČPLĒŠA 
DIENA, LATVIJAS BRĪVĪBAS 

CĪNĪTĀJU GODINĀŠANAS DIENA 
Vēstures avoti liecina, ka pirmo reizi Lāčplēša diena 

tika atzīmēta 1919. gadā, tad tika dibināts arī Lāčplēša 
Kara ordenis (LKO). Par kaujas nopelniem to pasniedza 
gan Latvijas armijas, gan bijušo latviešu strēlnieku pulku 
karavīriem, gan ārzemniekiem, kuri bija sekmējuši valsts 
nodibināšu. Gadu vēlāk – 1920. gadā – pirmajiem 288 
LKO kavalieriem apbalvojumus pasniedza Satversmes 
sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste. Toreiz 11. novem-
bris netika uztverts kā karavīru piemiņas diena, kā mūs-
dienās, bet gan kā Lāčplēša kara ordeņa svētki. Gadiem 
ejot arī 11.novembra svētku nosaukums mainījies vai-
rākkārt, ap 1935. gadu tas bijis – Armijas, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru, kara invalīdu un Brīvības kara dalīb-
nieku svētki. Savu esošo nosaukumu svētki ieguva tikai 
1988. gadā.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un 
piesardzības pasākumus saistībā ar COVID19 
izplatības kontroli un ierobežošanu, vienotais 
Lāčplēša dienas lāpu gājiens Augstkalnē 
nenotiek.

Godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos un 
viņu varonību, aicinām

11. novembrī
Tērvetes novada iedzīvotājus individuāli iznākt 
vakara pastaigā un no pl. 16.00–17.00 Bukaišu 

pagasta centrā no līdzpaņemtajām svecītēm 
veidot Latvijas spēka zīmi.

No pl.17.00–18.00 nolikt svecītes, lāpas Tērvetē 
Kalnamuižas kapos – pie Lāčplēša ordeņa 

kavaliera Jāņa Erdmaņa kapa, Augstkalnē –  
pie Mežmuižas baznīcas. Baznīca būs atvērta  

(ieeja baznīcā tikai sejas maskās un ievērojot 2 m 
distanci)

18. NOVEMBRIS – LATVIJAS 
REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 

DIENA
Mūsu sirds gaisma un labās domas Latvijai ir 

nepieciešamas, jo īpaši šajā laikā. Ja arī 
nepulcēsimies kopā, būsim vienoti Latvijas 

dzimšanas dienā savās sajūtās savu tuvāko lokā.

18. novembrī 
No pl. 16.00–17.00 Bukaišu pagasta centrā

Veidosim Gaismas aleju gar jaunizveidoto taku 
līdz Latvijas karoga mastam.

Aicinām līdzi ņemt katram savu sveču gaismu.
no pl. 17.00–19.00 Tērvetes vēsturiskajā centrā  

(pie Klosterkalna) 
DARĀM GAIŠU TĒRVETI –  
DARĀM GAIŠU LATVIJU

Izej sajūtu pastaigā pa svētku gaismās tērpto 
Tērveti! Pievienojies kopīgajam gaismas sveicie

nam, nākot individuāli ar savu gaismiņu (svecīti). 
Svētkiem rotāsies arī Tērvetes pilskalns. Uz 

“Pagasta ēkas” sienas (no “Kristīnes picērija un 
beķereja” puses) meklē videosveicienu svētkos.

Atgādinājums ikvienas publiskās norises 
apmeklētājiem – ESIET ATBILDĪGI PAR SAVU 

UN APKĀRTĒJO VESELĪBU, IZVĒRTĒJIET 
SAVU VESELĪBAS STĀVOKLI!
IEVĒROJIET AKTUĀLĀKOS 

EPIDEMIOLOĢISKOS NOTEIKUMUS!
Lūgums arī turpmāk sekot informācijai par 

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

informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” decembra 
izdevumā.   

Informāciju sagatavoja Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama

Kultūras pasākumu organizatore

Ērģelnieks Aivars KalējsĒrģelnieks Aivars Kalējs

Ērģeļu meistars Jānis Kalniņš (no kreisās)Ērģeļu meistars Jānis Kalniņš (no kreisās)

Kultūras afiša



Domes sēdeDomes sēde

Dome informēDome informē

Sēdē piedalījās visi deputāti un pašvaldības darbinieki: 
Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Vācere, Augstkalnes pagasta 
pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, izglītības darba 
koordinatore Inita Roze, datortīklu administrators 
Aivars Narvaišs.
Darba kārtībā tika iekļauti 46 jautājumi un viens 
ziņojums.

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu oktobrī

 Par  budžeta izpildi 
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 

5  981  406 EUR izpilde uz 2020. gada 30. septembri ir 
4 999 936 EUR jeb 84 %. 

Tai skaitā :
•	 nodokļu ieņēmumu plāna izpilde 79 %;
•	 nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde 190 %; 
•	 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 

izpilde 86 %;
•	 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpilde 

75 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 61 %, 

izlietoti 4 352 142 EUR no plānotajiem 7 158 209 EUR. 
No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 
3  715  954  EUR, t.i. 65 %, bet kapitāliem izdevumiem 
636 188 EUR jeb 44 % no plānotiem izdevumiem.

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta 
banku kontos ir 2 480 246 EUR. 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas 
līdzekļu atlikums ir 8 014 EUR.

Pašvaldības kredītsaistības Valsts kasei uz 
2020. gada 30. septembri sastāda 1 609 063 EUR. 

Aizņēmumu atmaksājamā daļa līdz pārskata gada 
beigām ir 34 034 EUR.

Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada 
sākuma līdz 30. septembrim sastāda 3 331 EUR. 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu.
Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2020. gada 

3 ceturkšņos: 
•	 Augstkalnes pagastā – 44328.97 EUR,
•	 Bukaišu pagastā – 23347,47 EUR,
•	 Tērvetes pagastā – 54903,82 EUR.
•	 Bankas komisijas maksa – 2,52 EUR
Kopējais finansējums 2020. gadā – 200 955,84 EUR, 
3 ceturkšņos kopā izlietots 122582,78 EUR jeb 61%.

 25. septembrī noslēdzās cenu aptauja 
“Tehniskā projekta izstrāde autoceļa Te50 “Zelmeņi
Krūklēni” asfaltbetona seguma atjaunošana Zelmeņu 
ciemā, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu”. Pieteikumus iesniedza visi trīs 
uzaicinātie pretendenti – SIA”JOE” par 3200 EUR, 
IK  “N.  Gailiša Projektu grupa” par 2650 EUR, bet 
SIA  “Rūķis AG” par 2300 EUR, bez PVN. Sekojoši 
30.  septembrī tika noslēgts projektēšanas pakalpojuma 
līgums ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju 
SIA “Rūķis AG”. Līguma izpildes termiņš 23. decembris.

 25. septembrī noslēdzās cenu aptauja 
“Tehniskā projekta izstrāde gājēju ceļa pārbūvei un 
izbūvei gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts 
autoceļa P103 “DobeleBauska” līdz dzīvojamai mājai 
Strazdi, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
saskaņā ar projektēšanas uzdevumu”. No trim 
saņemtajiem piedāvājumiem – SIA “JOE” par 2 150 EUR, 
IK “N.Gailiša Projektu grupa” par 1 900 EUR, 
piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA “Rūķis AG” 
par 1 715 EUR, bez PVN. Tādējādi 30. septembrī tika 
parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA 
“Rūķis AG”. Līguma izpildes termiņš 23. decembris.

 21. oktobrī noslēdzās izsludinātais iepirkums 
“Kokskaidu granulu piegāde”, kas paredz piecām Tērvetes 
pašvaldības katlu mājām apkures nodrošināšanai 
piegādāt 140 t kokskaidu granulas vaļējā un 70 t fasētā 
veidā.

Piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti – 
SIA “BALTIJAS OGLES” par kopējo cenu 28 336 EUR, 
SIA “AKVARIUS” par 28 910 EUR, bet SIA “Latgales 
Granulas” piedāvāja veikt piegādi par 32 690 EUR, bez 
PVN. Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, konstatēja, ka SIA “BALTIJAS OGLES” 
piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma tehniskās 
specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājums ir 
noraidāms.

Sekojoši līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas 
pretendentam SIA “AKVARIUS” par augstāk minēto 
iepirkuma cenu.

 21. oktobrī noslēdzās izsludinātais iepirkums 
Nr. TND 2020/22 “Kultūras nama telpu ēkā “Zelmeņi” at
jaunošanas darbi”. Iepirkumam pieteicās pieci pretendenti 
– SIA “BD&C” iesniedza piedāvājumu par 36 293,58 EUR; 
SIA”BEKOTEKS” par 46 239,69 EUR, SIA “KONSTANTS” 
par 35 532,30 EUR, SIA “SKORPIONS VS” par 51 970,75 
EUR, bet SIA “EDO Serviss” par 45 992,53 EUR. Viszemā
kās cenas piedāvā juma iesnie dzējs SIA “KONSTANTS”, 
izvērtējot iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības, atteicās 
slēgt iepirkuma līgumu, tādēļ līguma slēgšanas tiesības 
tika piedāvātas nākošās zemākās cenas piedāvājuma ie
sniedzējam SIA “BD&C”. Līgums parakstīts 27. oktobrī, 
darbu izpildes laiks 2 mēneši.

Kultūras nama mazās zāles atjaunošanas darbi tiks 

veikti saskaņā ar SIA “SAILI STILS’’ izstrādāto tehnisko 
projektu, bet lielās zāles kosmētiskais remonts atbilstoši 
darbu tehniskajai specifikācijai. 

 28. septembrī noslēdzās cenu aptauja “Ielu ap
gaismojuma rekonstrukcija gar autoceļiem V1056 
“Svēte – Augstkalne” un Au1 “Šalkas – Lapsas – Klinti – 
Stūri”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads”. Piedāvāj
umu ar zemāko cenu iesniedza SIA”J.E.F.” – 
19 455,87 EUR, savukārt SIA “TELMS” piedāvāja veikt 
būvniecību par 22 593,16 EUR, bet SIA Elektromontāžas 
serviss” par 19 977,57 EUR, bez PVN. 

Līgums noslēgts 6. oktobrī ar SIA “J.E.F.”, darbi 
jāizpilda saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, 
būvdarbu līguma izpildes termiņš 3 mēneši.

Projekts paredz rekonstruēt esošo ielu apgaismojumu 
līniju Augstkalnes centrā, nomainot apgaismes stabus, 
elektrokabeļus un uzstādot ekonomiskus LED gais
mekļus.

 15. oktobrī notika piecas Tērvetes novada paš
valdības nekustamo īpašumu izsoles (Skat. Informāciju 
sadaļā Dome informē).

 30. septembrī noslēdzās cenu aptauja “Ielu 
apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekta izstrāde gar 
autoceļiem V1106 “Augstkalne – Bēne” un Bu29 “Āres – 
Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu. No trim uzaicinātajiem preten
dentiem piedāvājumus iesniedza tikai divi. SIA “JES” 
piedāvāja projektēt par 2 200 EUR, bet SIA “J.E.F” par 
1  960 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 1. oktobrī tika 
parakstīts pakalpojuma līgums par tehniskā projekta 
izstrādi ar SIA “J.E.F”. Izpildītājam projekta dokumen
tācija jāiesniedz pasūtītājam 3 mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas dienas.

 Par Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijas darbu.

Oktobrī divās komisijas sēdēs saņemti un izskatīti 
8 iesniegumi:
•	 komisija atteica personai izīrēt pašvaldībai piederošu 

dzīvokli, jo dzīvoklis ir jau izīrēts citai personai; 
•	 komisija piešķīra personai  dzīvokļa īres tiesības;
•	 atteica dzīvokļa īres tiesību maiņu, jo personai 

pašreiz jau tiek izīrēta līdzvērtīga dzīvojamā platība;
•	 ierosināja virzīt domei izskatīt jautājumu par 

dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē;
•	 atteica personai piešķirt dzīvokļa īres tiesības, jo 

dzīvoklis tiks nodots atsavināšanai;
•	 komisija nolēma nodot atbildīgajam speciālistam 

sagatavot lēmumu projektus par īres un komunālo 
maksājumu parādu dzēšanu divām mirušām 
personām;

•	 divos gadījumos piekrita personu lūgumam 
pārtraukt dzīvokļa īres līgumus;

•	 saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.4 “Kārtība, kādā 
Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 8.3. punktu, piekrita 
dzīvokļu īres tiesību maiņai;

•	 atteica piešķirt īres tiesības, jo persona neatbilst 
personu grupām, kuras ir tiesīgas uz palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī personai ir 
privātā dzīvojamā platība.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR ATBALSTU DOBELES NOVADA ATTĪSTĪBAS 

DOKUMENTU IZSTRĀDEI
Dome vienbalsīgi atbalstīja Dobeles novada ilgtspē

jīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes 
uzsākšanu un Dobeles novada attīstības programmas  
2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu.

PAR ĒDINĀŠANAS PABALSTU IZMAKSĀM
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim 
izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas 
un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–
12. klasē notiek attālināti.  

Ņemot vērā šo apstākli, pašvaldības administrācija ir 
izvērtējusi iespēju atbilstoši 2013. gada 19. decembra 
saistošajiem noteikumu Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināša
nas maksas atvieglojumiem” 6., 10. un 14. punkta nosacī
jumiem nodrošināt ēdināšanas maksas  atvieglojumu sa
ņemšanas veida maiņu, bezmaksas pusdienas aizstājot ar 
ēdināšanas pabalsta izmaksāšanu naudā, lai ārkārtas si
tuācijas laikā būtu nodrošināts pašvaldības atbalsts izglī
tojamo ēdināšanai mājas  apstākļos.

Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumus:
1. Par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 

2020.  gada 13. novembrim (kopā 15 darba dienas) 7.–
12.  klašu izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības 
programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs, kā arī 
izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 
citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru  
deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kā arī izglītojamajiem no 
daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās iz
glītības programmu no 10. līdz 12. klasei citu paš valdību 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un 

2020. gada 29. oktobrī tika sasaukta 
Tērvetes novada domes kārtējā sēde

IZSLUDINĀTĀS 
IZSOLES

Izsoles priekšmets – nekustamo īpašumu 
„Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, sastāvošs no 

vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo 
platību 0,37 ha. 

Nosacītā sākumcena – 1300 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 
„Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, sastāvošu no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar platība 4,29 ha. Nosacītā sākumcena – 
30 800 EUR
  

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, sastāvošu no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar kopējo platību 1,38 ha. 
Nosacītā sākumcena – 5300 EUR

  

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums 
„Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas zemes vienības platībā 0,103 ha 
un uz tās atrodošās dzīvojamās mājas.

Nosacītā sākumcena – 600 EUR
  

ATKĀRTOTAS izsoles priekšmets – nekustamais 
īpašums „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošam no vienas zemes vienības 
platība 1,06 ha. 

Nosacītā sākumcena – 7000 EUR
Dalībnieku reģistrācija no 2020. gada 9. novembra 

līdz 2020. gada 9. decembrim  pl. 12.00.
Norises laiks – 2020. gada 10. decembrIS  

Informācija sagatavota pēc 29.10.2020. 
Domes sēdes protokola

APSTIPRINĀTĀS 
IZSOLES

15. oktobrī notika piecas Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
•  nekustamo īpašumu «Vecrubeņi», Augstkalnes 

pagastā, sastāvošu no divām lauksaimniecībā iz
mantojamām zemes vienībām ar platību 5400 m2 
un 1,5 ha ar nosacīto sākuma cenu 12 700 EUR  
izsolīja par 13 200 EUR, izsolei bija reģistrējies 
viens dalībnieks.

•  nekustamam īpašumam «Jurģi», Augstkalnes pa
gastā, sastāvošam no divām lauksaimniecībā iz
mantojamām zemes vienībām 9600 m2 un 1,48 
ha platībā izsoles gaitā vērtība pieauga  no sākot
nēji nosacītās 16 500 EUR  līdz 21 000 EUR. Izso
lē piedalījās divi dalībnieki.

•  nekustamam īpašumam «Āboliņi», Augstkalnes 
pagastā,  sastāvošam  no vienas lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes vienības ar  platību 2,48 ha 
ar sākotnēji nosacīto cenu 16 400 EUR  bija pietei
kušies divi dalībnieki, kas īpašuma cenu paaugsti
nāja līdz 21 900 EUR.

•  nekustamo īpašumu «Mazdruķi»,  Bukaišu pagas
tā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 
1,43 ha un nosacīto sākuma cenu 8 100 EUR no
solīja par vienu soli virs sākuma cenas 8 600 EUR.  
Izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks. Eso
šais nomnieks atteicās izmantot pirmpirkuma tie
sības uz šo objektu.

•  nekustamam īpašumam  «Pagasta zeme Inči», 
Tērvetes pagastā, sastāvošu no vienas zemes vie
nības ar platību 4,26 ha  ar nosacīto sākuma cenu 
27 600 EUR vienīgais izsoles dalībnieks cenu pa
augstināja  līdz 30 600 EUR, tomēr esošais zemes 
nomnieks pieteicās izmantot pirmpirkuma tiesī
bas un iegādāsies šo objektu par nosolīto cenu.

•  Augstkalnes pagasta nekustamā īpašuma «Dam
bīši», sastāvoša no vienas lauksaimniecībā izman
tojamas zemes vienības ar kopējo platību 1,06 ha 
un nosacīto sākuma cenu 8700 EUR, izsole bei
dzās bez rezultātiem, jo izsolei nebija reģistrējies 
neviens dalībnieks. 

Izsoles rezultāti apstiprināti ar 29.10.2020. 
Tērvetes novada domes sēdes lēmumiem

faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratī
vajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas pro
duktu iegādei 12,00 EUR (0,80 EUR dienā) apmērā. 

2. Lēmuma 1. punktā noteiktos pabalstus izmaksāt 
vienam no izglītojamā vecākiem vai personām, kas viņus 
aizstāj, iesūtot pašvaldībā vai izglītības iestādē (eklasē, 
uz epasta adresi tervetesnd@tervetesnd.lv, pa pastu) 
iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, 
izglītojamā vārds, uzvārds, par kuru tiek pieprasīts 
pabalsts, kā arī norēķina konta numurs, uz kuru ir 
pārskaitāms pabalsts.  

PAR TĒRVETES NOVADA IZGLĪTOJAMO 
IZMAKSU APSTIPRINĀŠANU

Sākot ar 2020. gada 1. septembri Dome apstiprināja 
viena izglītojamā izmaksas Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs saskaņā ar izdevumu tāmi šādos 
apmēros:
1. Augstkalnes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības 

grupu “Zvaniņi” – 121,36 EUR mēnesī;
2. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas 

izglītības grupu „Sprīdītis” – 87,29 EUR mēnesī.
PAR TRANSPORTA IZDEVUMU SEGŠANU 
IZGLĪTOJAMO NOKĻŪŠANAI IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒ
Divi Annas Brigaderes pamatskolas skolēni katru 

darba dienu, lai apmeklētu izglītības iestādi, brauc no 
Dobeles (skolēnu pastāvīgā un deklarētā dzīvesvieta ir 
Dobeles novads) uz Annas Brigaderes pamatskolu un 
atpakaļ. Ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu (Dobele – 
Kroņauce – Dobele) un skolēnu skaitu (divi izglītojamie), 
kam ir nepieciešami pašvaldības transporta pakalpojumi 
šajā posmā, nav lietderīgi grozīt Tērvetes novada 
pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa kustības 
marš rutu. Lietderīgāks risinājums ir segt transporta 
izdevumus skolēnu nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglī
tības iestādi – Annas Brigaderes pamatskolu.

Iepriekšminēto apsvērumu dēļ deputāti vienbalsīgi 
lēma segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pa
matskolas diviem audzēkņiem, apmaksājot elektroniskās 
viedkartes (etalona) vērtību nokļūšanai uz Annas Briga
deres pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Do
bele – Kroņauce – Dobele). 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU UN 

PAGARINĀŠANU
Pašvaldība ar 6 personām noslēdza zemes nomas 

līgumus un 23 personām zemes nomas līgumi tika 
pagarināti.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SADALĪŠANU
DOMES SĒDĒ VIENBALSĪGI PIEŅEMTI LĒMUMI:

No nekustamā īpašuma “Iļļēni”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukumu – “Saulrieti” un visā tās platībā (7,0 ha) 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

No nekustamā īpašuma “Mazrozītes”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, atdalāmajai zemes vienībai 
piešķirt jaunu nosaukumu – “Vēji” un visā tās platībā 
(29  ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība

Tika apstiprināts izstrādātais zemes ierīcības pro
jekts, sadalot nekustamā īpašuma “Vidzemnieki”, Tērve
tes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību divās atseviš
ķās zemes vienībās: Nr. 1 4,0 ha platībā un Nr. 2 84,8 ha 
platībā.

Tika piešķirti sadalītajam nekustamajam īpašumam 
„Vidzemnieki” sekojoši nosaukumi, adreses, un lieto
šanas mērķi:
•	 paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar kopējo 

platību 4,0 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu un 
adresi – „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, un visā tās platībā (4,0 ha) noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

•	 atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopējo platību 84,8 
ha, piešķirt jaunu nosaukumu – “Jaunzemnieki”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 
(84,8 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANU
Deputāti pieņēma lēmumus:
•	 konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 10, 
Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
nodošanai atsavināšanai.

•	 konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai 
piekritīgā dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5” – 7, 
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, no
došanai atsavināšanai

•	 konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Mežmalieši”, Tēr
vetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošās 
neapbūvētā zemes vienības daļas 0,85 ha platībā 
nodošanai atsavināšanai.
Visos trīs gadījumos tika uzdots Tērvetes novada 

Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei 
Andrai Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu atsavināšanas lēmumprojektu sagatavošanai.

Vienbalsīgi tika pieņemti lēmumi par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu: “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, “Gailīši”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams  
www.tervetesnovads.lv 
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Turpinām īstenot programmu  
“Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas 
soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk 
nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās 
mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri turpmākos 
četrus gadus, nodrošināt katram mūsu valsts 
skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību se
mestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju 
klātienē iepazīt Latvijas mākslas un kultūras nori
ses (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, 
literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai 
skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kul
tūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko 
mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas 
ar mācību un audzināšanas darba saturu. 

Programma tiek īstenota arī Covid 19 ierobe
žotajos apstākļos tik, cik situācija to atļauj. 

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Tērvetes 
novada skolas, kā pārsvarā lielākā daļa Latvijas 
skolu, nepaspēja īstenot kultūrizglītības program
mu un atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Kultūras 
ministriju piešķirto finansējumu aizskaitījām 
atpakaļ.

Savukārt 2020./2021. mācību gada 1. semestrī 
skolu kolektīvi izmantoja brīnišķīgos rudens laika 
apstākļus, lai īstenotu programmas “Latvijas skolas 
soma” piedāvājumu. Šoruden akcents tika likts uz 
aktivitātēm, kas pārsvarā tika nodrošinātas svaigā 
gaisā.

Augstkalnes pamatskolas skolēni ciemojās:
• Ribbes vējdzirnavās, kur izzinošās nodarbībās 

varēja sevi pilnveidot karjeras izglītībā, 
tradīciju veidošanā un kultūrā, āra aktivitātēs 
ar fotoorientēšanās elementiem piedalījās 
“Piedzīvojumu ekskursijā “Apslēptā manta”. 
Skolu jaunieši iepazinās ar Ribbes vējdzirnavu 
vēsturi, uzzināja, kāds ir grauda ceļš līdz 
gatavai maizei. Vienlaikus iepazinās ar 
uzņēmējdarbības pamatprincipiem, lauk saim
nieka agronoma profesiju un roku konditora 
beķera amatu.

• Skolēni muzejpedagoģiskā nodarbībā izzināja 
Dobeles Livonijas ordeņa pils noslēpumus. 

• Skolas jaunieši apmeklēja Rundāles pils 
ekspozīcijas, veicot arī loku pils parkā.

• Skolēni ciemojās Bauskas pils muzejā, 
iepazīstoties ar ekspozīciju “Bauska laikā un 
cilvēki Bauskā 20. gs.”.  
Annas Brigaderes pamatskolas skolēni cie-

mojās:
• Džūkstes pasaku muzejā, kur skolēni uzzināja 

daudz jauna par pasaku tēvu un folkloristu 
Ansu LerhiPuškaiti, viņa vāktajām pasakām, 

tostarp  „Sprīdītis” un „Lielēdējs”, iepazina tau
tas nemateriālo mantojumu, mācījās kritiski 
domāt un atšķirt mītus no īstenības. 

• Skolēni iepazinās ar Jaunpils pils vēsturi, iek
šējās kārtības ruļļiem, baronu un citu galmi
nieku darbiem, kā arī ar viduslaiku audzināša
nas metodēm. Gida pavadībā skolēni uzzināja 
par galvenajiem viduslaiku vēstures notiku
miem pasaules un Latvijas vēstures kontekstā. 
Viduslaiku atrakciju parkā „Niedru Lijas  
viduslaiku sēta” skolēni piemērīja bruņinieku 
bruņas un instruktoru vadībā apguva loka  
šaušanu, šaušanu ar arbaletu un cirvja mešanu. 
Tās bija atraktīvas, izzinošas un saistošas  
viduslaiku vēstures spēles, kas ļāva sajust  
vēstures elpas patiesumu.
Latvijas 100 – gades biroja darbinieki joprojām 

pateicas gan izglītības un kultūras jomas profesio
nāļiem par līdzšinējo sadarbību kultūrizglītības 
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanā, 
gan skolu pedagogiem, kas saviem skolēniem pa
līdz izzināt plašo programmas piedāvājumu.  

Noslēgumā varu vien secināt – cik daudz 
interesanta ir mums tuvu, tuvu blakus, kas skolu 
jauniešus spēj priecēt un aizraut, kas skolu pedago
giem ļauj aizrautīgi stāstīt par redzēto, dzirdēto un 
piedzīvoto! Paldies skolu kolektīviem par program
mas “Latvijas skolas soma” īstenošanu!  

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Paziņojums par jaunizveidojamā Dobeles 
novada vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.
punktā noteikto, lai 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar 
administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020.
gada 1.decembrim pašvaldību domes sasauc visu 
apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas 
ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Atbilstoši minētā 
likuma pielikuma 16. punktam jaunizveidojamā 
Dobeles novadā apvienojamās pašvaldības ir 
Auces novada pašvaldība, Dobeles novada 
pašvaldība un Tērvetes novada pašvaldība.

Saskaņā ar Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
pašvaldību deputātu kopsapulces 2020.gada 29.
oktobra lēmumu “Par jaunizveidojamā Dobeles 
novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu”:
	� Dobeles novada vēlēšanu komisija 2021. gada 

pašvaldību vēlēšanām ir noteikta 9 locekļu sa-
stāvā;

	� Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2020. gada 
16. novembris.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus 
vēlēšanu komisijā ir:
	� reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to 

apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējo
šām vadības institūcijām;

	� katram Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
domes deputātam;

	� ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilso
ņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).
Katras politiskās partijas vai politisko partiju 

apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto 
un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks 
par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo 
locekļu skaitu, tātad – 9.

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:
	� Latvijas pilsonība;
	� latviešu valodas prasme;
	� vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt 
Saeimas vai Auces, Dobeles un Tērvetes novada 
domes deputāts.
Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu jaunveidojamā Dobeles novada 
vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, jāaizpilda 
pieteikums. Pieteikumam pievienojams katra 
kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt 
savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas 
datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas 
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums 
jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai 
politisko partiju apvienība, pieteikumam 
pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Pieteikumus līdz 2020. gada 16. novembrim 
(ieskaitot) var iesniegt:
	� Dobeles novada domē, Brīvības iela 17, Dobe

le, Dobeles novads;
	�  Auces novada pašvaldībā, Jelgavas iela 1, 

Auce, Auces novads;
	�  Tērvetes novada domē, Zelmeņi, Tērvetes pa

gasts, Tērvetes novads.
Pieteikuma un tā pielikuma veidlapas 

pieejamas Auces novada, Dobeles novada un 
Tērvetes novada pašvaldību mājas lapās: www.
auce.lv, www.dobele.lv, www.tervetesnovads.lv.   

 

Aicina iedzīvotājus pārliecināties par 
īpašuma iekšējā elektrotīkla drošību

Pērn Valsts Uguns-
dzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) reģis-
trējis kopumā ap 9000 

ugunsgrēku, no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies 
dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Katru  
trešo ēku ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā 
esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elek-
troierīces. AS “Sadales tīkls” uzsver: novecojis vai 
nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā 
izmantojamās elektroiekārtas un rada ne vien 
ugunsgrēku, bet arī elektrotraumu riskus. Iestājo-
ties gada tumšajam un aukstajam laikam, kas var 
palielināt elektroierīču lietošanas intensitāti,  
iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, ka īpašuma 
iekšējais elektrotīkls ir drošs, un nepieciešamības 
gadījumā tā tehnisko pārbaudi vai remontdarbus 
uzticēt sertificētam speciālistam.

Nedroša elektroinstalācija, kā arī savu laiku 
nokalpojušas, bojātas elektroierīces ir bieži uguns
grēku cēloņi. Ja juridiskajiem vai privātajiem klien
tiem piederošie iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, 
bojāti vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas noplūde, 
kas var ne vien bojāt pie strāvas pieslēgtas ierīces, 
bet izraisīt arī īssavienojumu un materiālu aizdeg
šanos. Nereti īssavienojumi rodas elektroinstalāci
jas savienojumu vietās, piemēram, kontaktligzdās. 
Elektroinstalācija jāpārbauda vismaz reizi 
10 gados

Parasti elektroinstalācijas vadi ir paslēpti sie
nās, neļaujot iemītniekiem redzēt to reālo stāvokli, 
tomēr, gluži kā veicot tehnisko apkopi automašī
nai, arī elektroinstalācija ir regulāri jāpārbauda un 
jāuztur drošā stāvoklī. Atbilstoši Ugunsdrošības 
noteikumiem, katram nekustamā īpašuma īpaš
niekam vismaz reizi 10 gados jāpārbauda gan elek
troinstalācija, gan arī zemējuma un zibensaizsar
dzības ierīces. Ja noteiktais termiņš ir nokavēts, tad 
pārbaude jāveic nekavējoties! Ja apgaismojuma 
spuldzi iedzīvotāji visbiežāk nomaina paši, tad 
elektrotīkla pārbaudi un izbūvi gan jāuztic tikai 
sertificētiem speciālistiem. Sertificēto speciālistu 
kontaktinformācija pieejama Latvijas Elektriķu 
brālības mājas lapā www.leb.lv vai Latvijas Elektro
enerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijas  mājas 
lapā www.bleea.lv. 

Par drošu elektroinstalāciju svarīgi parūpēties 
arī kāpņu telpā, kas ir ēkas apsaimniekotāja pienā
kums. Daudzviet ēku kāpņu telpās esošajās elektrī
bas sadalnēs ir vadu jūklis – elektrības un teleko
munikāciju vadi mēdz brīvi karāties, būt savijušies 
kopā un krāt putekļus. Šāda situācija apdraud gan 
ēkas iedzīvotājus, gan pašu ēku, jo negaidīts īssa
vienojums var radīt neatgriezeniskus bojājumus 
elektroiekārtās, kā arī radīt ugunsgrēka vai elek

trotraumu riskus. 
Nedrošs iekšējais elektrotīkls var izraisīt 
arī elektroapgādes pārtraukumus

Bieži nedrošs elektrotīkls ir iemesls, kādēļ īpa
šumā pēkšņi “pazūd” elektrība vai nesaprotamu 
iemeslu dēļ pieaug elektrības patēriņš. “Sadales 
tīkla” darbinieki katru mēnesi konstatē vairākus 
simtus gadījumu, kad elektroapgādes pārtrauku
mu iemesls meklējams nevis ”Sadales tīkla” elek
troietaisēs, bet gan ēku iekšējos elektrotīklos. Šā
dos gadījumos bojājums, piesaistot sertificētu elek
triķi, jānovērš pašam klientam.

Ja īpašumā pēkšņi “pazūd” elektrība, vispirms 
jāpārbauda elektrības drošības slēdži (automātslē
dži, drošinātāji), ko sarunvalodā mēdzam dēvēt 
par “korķiem” – vai tie nav atslēgušies. Ja ar tiem 
viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka elektroenerģijas pār
traukuma cēlonis varētu būt bojājums “Sadales tīk
la” elektroietaisēs, nevis īpašuma iekšējā elektro
tīklā. Tādā gadījumā ieteicams apskatīt www.sada-
lestikls.lv esošo Digitālo karti, kur ir pieejama ak
tuālā informācija par elektroenerģijas atslēgu
miem. Ja atslēgums konkrētaja adresē nav atzīmēts 
Digitālajā kartē, bojājums ir jāpiesaka “Sadales 
tīklam”, zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 
8404. Savukārt, ja atslēgums Digitālajā kartē ir re
ģistrēts, bojājums atkārtoti nav jāpiesaka. Lai ope
ratīvi saņemtu aktuālo informāciju par notiku
miem publiskajā elektrotīklā, klienti tiek aicināti 
reģistrēt savu kontaktinformāciju, ko visērtāk  var 
izdarīt mājas lapā www.e-st.lv. Piesakoties šim pa
kalpojumam, gadījumā, ja reģistrētajā adresē no
tiks elektroapgādes atslēgums, klients 20 minūšu 
laikā kopš bojājuma reģistrēšanas saņems par to 
informāciju īsziņas vai epasta veidā.
Ja bieži “izsit korķus”, laiks vērsties pie 
elektriķa

Drošības slēdžu galvenais uzdevums ir pasar
gāt cilvēku un īpašumu no nelaimes. Ja mājoklī ir 
bojāta elektroinstalācija vai kāda elektroiekārta, tie 
atslēdzas, pasargājot īpašumu no ugunsgrēka vai 
cilvēku no strāvas trieciena. Tie var atslēgties arī 
gadījumos, ja elektrotīkls ir pārslogots, jo daudz
viet ēku elektroinstalācija ir novecojusi un nav pie
mērota arvien pieaugošajam elektrības patēriņam. 
Pie šāda elektrotīkla vienlaicīgi pieslēdzot vairākas 
jaudīgas iekārtas, rodas pārslodze un slēdzis drošī
bas nolūkos atslēgsies. Jebkurā no situācijām “Sa
dales tīkls” iesaka konsultēties ar sertificētu elek
triķi, kas palīdzēs novērst problēmu. Tas ir būtiski 
no drošības viedokļa, jo bieža drošības slēdžu at
slēgšanās var signalizēt par bojātu vai regulāri pār
slogotu īpašuma iekšējo elektrotīklu.   

Dzīvosim droši!
 Jūsu AS “Sadales tīkli”

ATGĀDINĀM! 
2020. gada 1. janvārī spēkā 

stājās Ugunsdrošības prasības,
kas noteic, 

ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem 
dūmu detektoriem, 

bet privātmājām jābūt nodrošinātām ar 
ugunsdzēsības aparātu.

INFORMĒJAM! 
Lai pārliecinātos, ka Tērvetes novada 

nekustamajos īpašumos ir ievērotas visas 
drošības prasības, tuvākajā laikā notiks 

pārbaudes par dūmu detektoru uzstādīšanu 
pašvaldības izīrētajos dzīvokļos!   

Tērvetes novada dome

ATGĀDINĀJUMS! 
Lūgums iedzīvotājiem stingri ievērot: 

• Atkritumu konteineros drīkst ievietot tikai 
sadzīves atkritumus!

• Aicinām atkritumus šķirot tiem paredzētajos 
konteineros, jo tas samazina cenu par iz
vedamo sadzīves atkritumu daudzumu!

• Ja sadzīves atkritumu konteineru pilnībā 
nenoslēdz tā vāks, tad maksa par atkritumu 
daudzumu tiek palielināta.
Oktobra mēnesī fiksēta situācija, ka 

Zelmeņos daudzdzīvokļu māju vienā no 
konteineriem tika izbērti būvgruži, līdz ar to 
šis konteiners netiek un netiks izvests līdz tā 
atbrīvošanai no būvgružiem!

Aicinām iedzīvotājus kontrolēt savu rīcību  
neatļautu atkritumu novietošanu pie dalītās 
atkritumu savākšanas punktiem!   

Eco Baltia Vide

ESI INFORMĒTS! 
Laicīgi iztīrīts dūmvads mazina 

ugunsgrēka izcelšanās risku! 
• Skursteņi ir jātīra atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa 

MK noteikumiem Nr. 238 “Uguns drošības 
noteikumi”. 

• Regulāra dūmvadu tīrīšana ir priekšnoteikums 
drošībai, dūmvada efektīvai darbībai un ilgam 
kalpošanas laikam. 

• Neiztīrītu sodrēju dēļ apkures ierīcēs paslik tinās 
vilkme, tās dūmo un nespēj nodrošināt nepiecie
šamo siltuma atdevi. 

• Vislielākās ugunsnelaimes rodas tad, ja 
skurstenī aizdegas neiztīrītie sodrēji. 

• Sodrējiem degot, skurstenī rodas ļoti augsta 
temperatūra, kas sasniedz pat 1000 Cº un vairāk. 

• Ja skursteņa kanālā ir plaisas, uguns caur tām var 
nonākt mājas uguns nedrošās konstrukcijās un 
izraisīt ugunsgrēku. 

• Aizdegoties sodrējiem, metāla skurstenī notiek 
skursteņa pārkaršana, kas izraisa metāla 
deformācijas un izolējošā materiāla struktūras 
izmaiņas.   

Informācija apkopota pēc  
www.skursteņmeistars.lv



Īstenojam projektusĪstenojam projektus

Tērvetes novada domes izsludinātajā projektu 
konkursā “Mēs – Tērvetes novadam” 2020. gadā pēc 
iedzīvotāju iniciatīvas īstenoti vairāki projekti

TĒRVETES PAGASTA PĀRVALDE ĪSTENOJUSI PROJEKTU „TEV UN MAN”.
Projekta ietvaros Kroņaucē, pie daudzdzīvokļu mājas „Lāčplēši” tika iegādāts un uzstādīts vingrošanas 

komplekss (kāpšļi un siena). Preci piegādāja SIA „Jūrmalas Mežaparki”, projekta īstenošanas kopsumma 
EUR 726,00.

Šis ir jau trešais rotaļu laukuma elements, kuru 
Tērvetes pagasta pārvalde uzstāda laukumiņā pie 
daudzdzīvokļu mājas „Lāčplēši”. Projektu finansē
jums tika saņemts, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvu 
grupas iesniegtajiem un īstenotajiem ikgadējiem trīs 
projektiņiem jau kopš 2018. gada.

Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere 
izsaka pateicību Kroņauces iedzīvotājai Lienei  
Lukajanovai par ieguldīto darbu ideju īstenošanai!   

 

Realizēts projekts “Strītbola konstrukcijas uzstādīšana 
daudzdzīvokļu mājas  “Labrenči” pagalmā”

Pateicoties Tērvetes novada domes rīkotajam 2020. gada projektu konkursam 
„Mēs – Tērvetes novadam”, biedrība „Labrenči” realizēja projektu „Strītbola konstrukcijas uzstādīšana 

daudzdzīvokļu mājas  “Labrenči” pagalmā!”. Kopējās projekta izmaksas EUR 1111,78.
Projekta ietvaros ir iegādāta droša strītbola konstrukcija ar basketbola vairogu un stīpu. Tā uzstādīta uz 

strītbolam atbilstoša laukuma. Strītbola konstrukcija ir aprīkota ar aizsargpaneli (spēlētāju drošības 
nolūkos).

     Projekta īstenojot, tika turpināta iepriekšējos ga
dos aizsāktā pagalma labiekārtošana, kas vērsta uz 
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, pieejamu dažādu 
paaudžu iedzīvotājiem. Nodrošināta Tērvetes pa
gasta daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” jauniešiem 
un pieaugušajiem piemērotāka vide pilnvērtīgāka 
brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitātēm. Strīt
bola laukumu sportiskajām aktivitātēm iecienījuši 
arī pagasta iedzīvotāji no tuvākās apkārtnes.    

Ineta Strazdiņa  
projekta koordinatore

Īstenots Tērvetes novada pašvaldības projekts 
pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Noslēdzies kārtējais Tērvetes novada 
pašvaldības projekts ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmā 2014.2020. gadam pasākuma “Pamat
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap
vidos” finansiālu atbalstu. Šis ir pēdējais no 
Tērvetes novada teritorijā īstenotajiem projektiem 
pašvaldības grants ceļu pārbūvei šajā program
mēšanas periodā.

Projekta “Pašvaldības ceļa Te 8B pārbūve” 
Nr. 19-06-A00702-000053 ietvaros tika pārbūvēts 
pašvaldības autoceļš Te 8B “MālzemniekiĪkšķīši” 
Tērvetes pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 
0,766 kilometri. Projekta mērķis ir uzlabot ceļu, ko 
ikdienā izmanto Tērvetes novada lielākais 
uzņēmējs – AS „Agrofirma Tērvete”, tādejādi 
sekmējot novada ekonomisko attīstību. Ceļa Te 8B 
posmam bija nepieciešama pārbūve, lai 
nodrošinātu tā ekspluatāciju ilgstošā laika periodā 
un atvieglotu tā ikdienas uzturēšanu. Būvdarbus 
veica SIA „ STRABAG”. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda EUR 131 016,96, t.sk. ELFLA finansējums 
EUR 117  915,27 un Tērvetes novada pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 13 101,69. 

Tērvetes novada teritorija ir 224,242 km2. Auto
ceļu kopgarums ir 179,672 km. Ceļu tīkla  
vidējais blīvums Tērvetes novadā ir 0,8 km uz 1 km2.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.475 projekta ietvertos objektus 
nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktiem un apstiprinātiem atla

ses kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir 
lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pār
strādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas 
tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmēj
darbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ie
guldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecī
bas infrastruktūras attīstībā”.

Šīs programmas ietvaros Tērvetes novada teri
torijā jau pārbūvēti ceļu posmi: Te  5 „Dambīši – 
Kaijas” Tērvetes pagastā, Au 49 “Jaunzemji – ceļš 
Nr.1” Augstkalnes pagastā, Bu 1 „StūrīšiMednie
ki” Bukaišu pagastā un Te 67 „Dūņu Triņi – Lakstī
galas” Tērvetes pagastā. Rekonstruēto ceļu posmu 
kopgarums 7,166 km. Šīs programmas ietvaros 
tika izbūvēts arī piebraucamais ceļš uz AS „Agro
firma Tērvete” biroju (no ceļa P103 gar pirmssko
las grupu „Sprīdītis”) Kroņaucē, Tērvetes pagastā 
88,74 m garumā. Tērvetes novada pašvaldībai ko
pējais piešķirtais atbalsts grants ceļu sakārtošanai 
programmēšanas periodā sastādīja 1 230 000 eiro.

Projektu īstenošana ilgtermiņā ietekmēs 
lauksaimniecisko ražošanu Tērvetes novadā, jo 
tajos ieinteresēti vairāki novada uzņēmēji, un 
pārbūvējamie ceļi nodrošinās salīdzinoši liela 
lauksaimniecības zemju masīva apsaimniekošanu.
    

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Dace Vācere

Augstkalnes pamatskolā notiek restaurācijas darbi
Pie visiem labajiem darbiem pieskai

tāms ir vēl viens darbiņš, ko nedaudz atvieg
lo 7.–9. klašu skolēnu mācīšanās attālināti.

Tuvojas noslēgumam Augstkalnes pa
matskolas centrālo kāpņu visu elementu res
taurācija, kas notiek atbilstoši Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes nosacīju
miem.

Finansējumu nodrošina Tērvetes nova
da dome.    

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes bibliotēkas 
aktivitātes oktobra mēnesī

Dzejas dienās no telpām brīvā dabā  dabas parkā 
Tērvete pasakainajā Gulbju ezera krastā. Katram līdzi 
sev tīkamākā dzejas grāmata, labs noskaņojums, kas 
vedināja uz  literārām un interesantām sarunām. Pa
sākumam rudenīgo burvību piešķīra ainava pie tikko 
atjaunotā koka tilta Tērvetē.

Bibliotēkas klubiņš “Kopā” paviesojās ZELT 
Smiltsērkšķu dārzā, ciemos pie saimniekiem Eduarda 
Vilka un Elīnas Cēsnieces, baudījām stāstījumu gan 
par zelta auga audzēšanu, izmantošanu ēdienu un da
bīgās kosmētikas gatavošanā, noslēgumā baudījām 
degustāciju.

Šobrīd līdz Ziemassvētkiem Tērvetes bibliotēkā ir 
apskatāma rokdarbnieces Ivetas Mitrevicas rokdarbu 
iztāde “Dabas noskaņās”.    

Vēsma Upīte, Tērvetes bibliotēkas vadītāja

Tērvetes novada domes 
projektu konkursā 
īstenots projekts “Iepazīsti, 
izzini, darbojies!”

Biedrība “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” 
Tērvetes novada domes 2020. gada projektu kon
kursa „Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros laika pos
mā no 01.07.2020.–01.10.2020. realizēja projektu 
“Iepazīsti, izzini, darbojies!”. Meistar darbnīcas un 
maltīte Labrenča tirgus ietvaros tika organizētas š.g. 
26.septembrī brīvdienu mājas “Ores” pagalmā.

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicinot Tērvetes novadā 
rīkotā pasākuma popularitāti un atpazīstamību, kā 
arī sekmējot kopīgu svētku svinēšanu, realizēt 
Labrenča tirgus laikā izzinošu meistarklašu norisi 
un dalībnieku kopīgas maltītes gatavošanu.

Kopējās izmaksas sastādīja EUR 1097.44.
  Čuguna katls ar 
trijkāji un ugunskura 
bļodu siltai maltītei 
āra apstākļos.

Labrenča tirgū dar
bojās izzinošās darbnī
cas – māla izstrādājumu 
veidošanas darbnīca 
keramiķes Dainas Pet
teres vadībā, ādas ap
strādes darbnīca kopā 
ar Dainu Ieviņu.

Rotu darbnīca ar rotkali Dāvi Ieviņu.
Vairāk par Labrenča tirgus darbnīcām 

www.tervetesnovads.lv fotogalerijā    
Monta Mantrova, projekta īstenotāja

Realizēts Tērvetes 
novada domes projekts 
„Atjauno enerģiju!”

Pateicoties Tērvetes novada domes rīkotajam 
2020. gada projektu konkursam 

„Mēs  –  Tērvetes novadam” biedrība „Skaties 
tālāk” Bukaišos realizēja projektu „Atjauno 
enerģiju!”. 

Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts viens 
āra trenažieris „Orbitrek” (slēpošanas trenažieris) 
vispārējam ķermeņa treniņam (visām vecuma 
grupām un visiem fiziskās sagatavotības līmeņiem). 
Trenažieris paredzēts muguras, plecu, gurnu, kāju 
un sēžas muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai, kā arī 
sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, efektīvs 
līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, 
nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai.

Trenažieris uzstādīts aktīvās atpūtas laukumā 
pie Bukaišu tautas nama. Kopējās projekta izmaksas 
738,10 euro.

Projekta īstenošanai ir ļoti svarīga loma cilvēka 
labsajūtas uzlabošanā. Nodarbojoties ar fiziskām 
aktivitātēm cilvēks garīgi atpūšas, pilnveido sevi 
fiziski, rada interesi lietderīgi pavadīt brīvo laiku.   

 
Sandra Latiša,

projekta īstenotāja

Izgaismojam kultūrvēsturiskas vērtības
Īsi pirms Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās, 

Zilā pilnmēness laikā klusi, nemanāmi arī nedaudz 
noslēpumaini Tērvetes novadā izgaismojās Valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļi. 

28. oktobrī, nevienu skaļi nebrīdinot, Mežmui
žas pils Augstkalnē (Augstkalnes pamatskola) uzsā
ka savu gaismas ceļu tumsā. 

Mežmuižas pils Augstkalnē un Tērvetes Kalna
muižas baznīca šodien uzsāka savu gaismas ceļu 
tumsā. Skaisti! Paldies Aras Noreika par draudzīgo 
padomu un atbalstu šī projekta īstenošanā!    

Ceļā no Lietuvas robežas pusesCeļā no Lietuvas robežas puses

NOVEMBRA MĒNESĪ GAISMAS 
CEĻU IEDEGŠANAS PASĀKUMI 

TURPINĀSIES
• Svinīgi tiks atklāts jaunizveidotais un izgaismotais 

gājēju celiņš no LVM dabas parka Tērvetē līdz 
Tērvetes estrādei. 

• Gaismās iemirdzēsies ceļš līdz Rehabilitācijas 
centram “Tērvete”.

• Iedegsim gaismas Augstkalnes pagasta centrā.
• Novembrī atklāsim jaunizveidotos celiņus 

Bukaišos un Tērvetē uz daudzdzīvokļu māju 
“Labrenči”.   


