
Kad svece deg un iztek kūstot,
balts eņģelis stāv blakus lūdzot –

par baltu dienu saules logā,
par baltu sniegu debess lokā,
par baltu dvēseli un mieru,
par baltu pasauli un Tevi.

Kad svece deg un iztek kūstot,
balts eņģelis Tev līdzās lūdzās
par baltu pasauli un dienu.
par Dieva bērniņu ikvienu…

/I.Tora/
Lai sirsnīgs un saticības pilns 

jaunais 2021.gads!
Tērvetes novada Sociālā 

dienesta darbinieki
Kad pienāk vakars, apklust vēji kokā
Nāk sētā rūķīši, tie turas roku rokā.

Tiem rozā vaigi, dāvaniņas plecā
Viens tērpts ir jaunā, otrs mētelītī vecā.

Tos nerej suņi, neredz ļauna acs,
Jo tur nāk kopā – Vecs un Jaunais gads!

Lai piepildās kaut maza daļiņa no sapņiem...
Lai veicas mazie un lielie darbi. Un nedarbi....

Lai izdodas! Jaunajā gadā!
Ar vislabākajiem vēlējumiem Jaunajā gadā 

visām aizbildņu un audžuģimenēm Tērvetes 
novadā, kā arī visiem mūsu sadarbības 

partneriem. 
Tērvetes novada bāriņtiesa.

Šis savādais gads ir noslēdzies...
Novēlam visiem novada iedzīvotājiem un 

Rehabilitācijas centra “Tērvete”
darbiniekiem 2021. gadā sasniegt mēķus un 

piepildīt gan tos sapņus, ko šī gada notikumi 
neļāva, gan visus citus - lielus un mazus.

Cerībām - zaļās egles sīkstumu,
Darbiem - dvēseles mūžību,

Domām - Ziemassvētku sniega baltumu!
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””

darbinieku vārdā
Valdes priekšsēdētājs

Valdis Grīnvalds

Lai Jaunais gads atnes mums ticību, cerību un 
mīlestību uz jauniem darbiem un sapņiem! 

Novēlu katram ar savu dvēseles siltumu sildīt  
citus līdzcilvēkus un sevi un droši iet cauri 

puteņiem.

Sargāsim viens otru un katrs savu veselību! 
Būsim kustīgi, aktīvi, pozitīvi un veseli!

Lai mums izdodas!

Linda Karloviča, 
Sporta halles un Tērvetes 
novada sporta nodaļas 

vadītāja

Kāpjot pāri Jaunā gada slieksnim,
Jaunas domas baltā rītā krīt,

Un pa solītim, pa vienam mazam niekam,
Iesim visas dienas skaisti piepildīt!

Līdzi ņemot savu balto sapni,
Savu balto cerību, ka labi būs,
Ticību, ka sargeņģeļa spārnos,
Baltais sapnis īstenībā kļūs.

Jaunajā gadā – prieka vairāk nekā iepriekšējā, 
vairāk veiksmes, laimes, labāku veselību, redzēt 

spožākās zvaigznes, dzirdēt mīļākos vārdus, 
satikt lieliskākos cilvēkus un izdzīvot skaistākos 

brīžus – LAIMĪGU JAUNO GADU! 
SAC “Tērvete” saime

Paldies visiem, kam grāmatas un 
bibliotēka bija svarīgas aizvadītajā 

gadā! 
Lai  spēks, veselība un  izturība!
Ar labām domām un gaišu skatu 

tiksimies  Jaunajā gadā!

Dzintra Punka  
Augstkalnes bibliotēkā
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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums
Tērvetes  novads atzīts par 2020. gada ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību Zemgales  reģionā!

Decembrī konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020” vērtēšanas komisija galveno 
titulu piešķīra Ludzas novada pašvaldībai, kas ar 
savu mērķtiecīgo darbu ģimeņu labklājības 
veicināšanā ir apliecinājusi atbilstību konkursa 
absolūtā uzvarētāja nosaukumam visā Latvijā. 

Tāpat laureātu godā cildinātas piecas 
pašvaldības katrā plānošanas reģionu pašvaldību 
grupā: Rīgas reģionā – Ādažu novada pašvaldība, 
Vidzemes reģionā – Kocēnu novada pašvaldība, 
Latgales reģionā – Līvānu novada pašvaldība, 
Kurzemes reģionā – Alsungas novada pašvaldība 
un Zemgales reģionā – Tērvetes novada pašvaldība.

Trešajā konkursa kārtā pēc desmit pašvaldību 
attālinātām prezentācijām konkursa komisija 
visaugstāk novērtēja pašvaldības, kas pierādīja 
savu neatlaidīgo darbu 2020. gadā  atbilstoši savām 
iespējām un individuālajai situācijai, uzlabojot 
pakalpojumus un piedāvājumus ģimenēm. Un kā 
pierādījums tam ir iedzīvotāju atsauksmes. 

Konkursa organizētāji – Sabiedrības 
integrācijas fonds – saka lielu Paldies ikvienai 
pašvaldībai, kas piedalījās konkursā, kā arī Paldies 
iedzīvotājiem – par jūsu atsauksmēm! Savukārt 
Tērvetes novada dome ir ļoti priecīga, ka konkursa 
žūrijas komisija, ar kuru strādājām attālināti, ir tik 
augstu novērtējusi mūsu kopīgo ieguldījumu 
infrastruktūras sakārtošanā gan ģimenēm ar 
bērniem, gan ikvienam novada iedzīvotājam.

Paldies mūsu novada ģimenēm, ka esiet tik 
stipras, atbalstošas un aktīvas! Balvu esam 
nopelnījuši visi kopā, tad kopā arī domāsim, kā 
to vislabāk izlietot, īstenojot kādu labu un 
paliekošu projektu ģimenēm ar bērniem. 
Priecīgu Jauno gadu!    

Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Ar konkursam Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība iesniegto video prezentāciju var 

iepazīties www.tervetesnovads.lv foto un video 
galerijā

Uzzīmēt smaidu baltajā sniegā,
Pūkainām kupenām cauri brist,

Pieskarties sarmotam egles zaram
Kopā ar zvaigznēm brīnumā krist.

                          /A.Līcīte/
Vērša gadā labsirdību, 

uzticību, cieņu un sirsnīgumu 
novēl  

Bukaišu pagasta pārvaldes 
kolektīvs

Nav bijis vēl neviens tāds gads
Kas tikai laimi nestu
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot,
Ņemt pretī to, ko dzīve dod!
Lai laimīgs un drošs 
Jaunais gads!
Tērvetes novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš

Jaunajā gadā, novēlu jums 
visiem laimi un veselību, 

mieru, prieku un labestību.
Lai 2021. gadā dienas ir 
piepildītas ar veiksmi un 
mīlestību, skaistumu un 

siltums! 
Augstkalnes pagasta pārvaldes 

darbinieku vārdā, 
Jeļena Belova

1. Kādu ceļu 2020. gada rudenī atklāja Tērvetes centrā?
2. Kāds jaunums no 2020. gada priecē Tērvetes pilskalna 

apmeklētājus?
3. Kāds mūzikas instruments uz mūsu novadu atceļoja  

2020. gadā no Zviedrijas?
4. Kāda aktivitāte sākās 2020. gada 5. decembrī?
5. Kalns Tērvetē, kurš senāk dēvēts par Ķīķerkalnu.
6. Kāds busiņš ielīgoja 2020. gada Jāņus Tērvetes novada 

ciemos?
7. Ticējums vēsta, ka Jaungada naktī jāieber šķipsniņa 

sāls plaukstā, domās vai skaļi … vēlēšanos. Tieši pirms 
pusnakts sāli jāieber ēdienā un jāapēd. Vai tu to paveici?

8. Kāds gads pēc kīniešu horoskopa ir 2021?
9. Atmini mīkliņu - divas māsiņas, viena otrai garām skrien.
10. Kādu pagastu 2020. gada vasarā iepazinām pasākuma 

“Izskrien Tērvetes novadu“ ietvaros?
11. Kura iestāde Augstkalnē ir izgaismota kopš 2020. gada 

oktobra?
12. Zemgales ķēniņš.

Tērvetes novada kultūras nama saimes vēlējums Jaunajam gadam jābūvē pašiem!

Lielāko pagājušā gada daļu strādājām ar moto: “Svētki IR!”. 
Šogad tā arī turpināsim! Lai piepildās klusās cerības par tikšanos kopā lielākā pulkā!

Pie zaļās egles meža vidū 
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs, 

Lai arī Jaunajam gadam būtu 
Tik labs un mirdzošs acīs prieks! 

Ik katrai dienai jaunā gadā 
Kā jaunam, skaistam sapnim būt! 
Un katram sapnim, katrai domai 

Par dzīves īstenību kļūt!
 

Lai katram Jaunā gada mirklim 
labi padarīta darba sajūta, mīlestības spēks, 

patiesa draudzība un radoša dzirksts!

Augstkalnes pamatskolas kolektīvs



Domes sēdesDomes sēdes

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, proto-
kolēja lietvede Santa Hibšmane. 
Sēdē piedalījās visi deputāti: Dace Reinika, Arvīds Bruss, 
Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 
Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis 
Vēveris, kā arī pašvaldības darbinieki: Domes 
izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu administrators 
Aivars Narvaišs.     
Darba kārtībā tika iekļauti 8 izskatāmie jautājumi.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR TĒRVETES NOVADA DOMES PRIEKŠ
SĒDĒTĀJAS RĪKOJUMA APSTIPRINĀŠANU

Izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas  
2020. gada 3. decembra rīkojumu Nr. TND/2020/3-1/22 
/DPR “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27.  punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 
22.  decembra lēmumu, Tērvetes novada dome 
apstiprināja Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 
2020. gada 3. decembra rīkojumu Nr. TND/2020/3-1/22 
/DPR “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”.

Rīkojums tika izdots saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā izsludināto 
ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz  
2021.  gada 11. janvārim. Saskaņā ar MK rīkojumu no 
7.  decembra tika noteikts pārtraukt mācību procesa 
norisi klātienē visās izglītības iestādēs 5. un 6. klašu 
skolēniem, kā arī 7.–12. klašu skolēniem noteikts turpināt 
mācības attālināti.

Rīkojums paredzēja:
1. Par periodu no 2020. gada 16. novembra līdz 

2020. gada 18. decembrim (kopā 24 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  
izglītības programmu no 10. līdz 12. klasei citu pašvaldību 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un 
faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas 
produktu iegādei 19,20 EUR (0,80 EUR dienā) apmērā. 

2. Par periodu no 2020. gada 7. decembra līdz 2020. 
gada 18. decembrim (kopā 10 darba dienas) 5.–6. 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 admini-
stratīvajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas 
produktu iegādei 8,00 EUR (0,80 EUR dienā) apmērā. 

3. Piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu 
iegādei 0,80 EUR dienā par visu attālināto mācību 
periodu tiem Tērvetes novada izglītības iestāžu 1.–4. 
klašu izglītojamajiem, kuriem mācības attālināti ir 
noteicis skolas direktors sakarā ar drošības pasākumu 
ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības laikā.  

Saskaņā ar skolēnu vecāku iesniegumiem iepriekš
minētās summas līdz 2020. gada 23. decembrim tika 
izmaksātas skolēnu vecākiem kā pabalsts pārtikas 
produktu iegādei.
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 13  
“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 
30.  novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par 
ģimenes un atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””.

Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums – 
2021. gada 1. janvārī spēkā stājas Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri nosaka 
minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības 
sniegšanai (likuma 33. pants). Tērvetes novada domes 
2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” ir precizējami, 
nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām.

Īss projekta satura izklāsts – Ar saistošajiem notei-
kumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2017. gada 
30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja  Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās visi deputāti.
Darba kārtībā bija iekļauts izpilddirektora ziņojums un 
38 darba kārtības jautājumi.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda  
ziņojums par pašvaldības darbu

 Decembra mēnesī pabeigta būvniecība trim no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētajiem objektiem:
• “Ielu apgaismojuma izbūve pašvaldības ceļam Te-

37C “Laktas-Sanatorija”. SIA “J.E.F.” jaunu apgaismo-
juma elektrolīniju 700 m garā posmā no šosejas P95 
“Jelgava-Žagare” līdz Rehabilitācijas centram “Tēr-
vete” izbūvēja trīs mēnešu laikā;

• “Kultūras nama telpu atjaunošanas darbi ēkā “Zelmeņi”. 
Saskaņā ar SIA “SAILI STILS” izstrādāto dizaina 
projektu ir atjaunots vestibils un veikts kosmētiskais 
remonts aktu zālē. Darbus veica SIA “BD&C”;

• “Mežmuižas pils centrālo kāpņu restaurācijas darbu 
veikšana”. Augstkalnes skolas ēkā tika restaurētas 
centrālās kāpnes un sienas arka virs kāpnēm. Darbus 
veica SIA “WARSS+”.

 18. decembrī SIA “Ceļu inženieri” pabeidza 
Tērvetes novada pašvaldības autoceļu inventarizāciju, 
kuras ietvaros tika iesniegti ceļu un ielu reģistri dalījumā 
pa ceļu grupām, kā arī kopsavilkums, grafiskais ceļu un 
ielu izvietojuma plāns elektroniskā un drukātā versijā, 
brauktuvju reģistrs. Pašvaldība ir pieslēgta tiešsaistes 
kartogrāfiskai transporta infrastruktūras pārvaldības 
sistēmai.

 22. decembrī  noslēdzās cenu aptauja “Būvprojekta 
izstrāde sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu izbūvei Sanatorijas ciematā, Tērvetes pagastā. 
Piedāvājumi tika saņemti no visiem trim uzaicinātajiem 
pretendentiem. SIA “ARHIS MEP” iesniedza 
piedāvājumu par 5600 EUR, SIA “Ekostandarts 
Tehnoloģijas” par 4750 EUR, bet SIA “Jura Voicehoviča 
projektēšanas birojs” piedāvāja projektēt par 6350 EUR, 
neieskaitot PVN. Sekojoši ir sagatavots un nosūtīts 
parakstīšanai līgums zemākās cenas piedāvājuma 
iesniedzējam – SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”.

Sanatorijas ciematā paredzēts izbūvēt bioloģiskās 
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 15 m3 
diennaktī. Būvprojekta izstrādes termiņš 5 mēneši no 
līguma parakstīšanas.

 22. decembrī noslēdzās vēl viena cenu aptauja “Būv-
projekta izstrāde sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei ne-
kustamiem īpašumiem “Pīlādži”, “Saulieši”, “Liepas” un 
“Stūrīši”. SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas” iesniedza piedā-
vājumu par 2500 EUR, SIA “ARHIS MEP” par 4200, bet 
SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” par 3800 EUR, 
neieskaitot PVN. Līgums tiks slēgts ar lētākā piedāvājuma 
iesniedzēju SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”. Projekta re-
zultātā būs nodrošināta iespēja četrām mājsaimniecībām 
pieslēgties centrālajam kanalizācijas vadam par saviem lī-
dzekļiem.

 10. decembrī notika četras Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles.

Pašvaldības nekustamo īpašumu “Gailīši”, Bukaišu 
pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar platību 
0,103 ha.

Pašvaldības nekustamam īpašumam “Dambīši”, 
Augstkalnes pagastā, sastāvošam no vienas lauksaimnie-
cībā izmantojamas zemes vienības ar platību 1,06 ha.

Uz nekustamo īpašumu “Tērvetes pašvaldība Silma-
či”, Tērvetes pagastā, sastāvošu no vienas lauksaimniecī-
bā izmantojamas zemes vienības ar platību 1,38 ha.

Arī Bukaišu pagasta nekustamo īpašumu 
“Pašvaldības Pūces”, sastāvošu no vienas zemes vienības 
ar platību 4,29 ha. 

Savukārt Augstkalnes pagasta nekustamā īpašuma 
“Bumbieres”, sastāvoša no vienas lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes vienības ar kopējo platību 0,37 ha.

 SIA “J.E.F.” iesniedza divas izstrādātas tehnisko 
projektu dokumentācijas:
• “Ielu apgaismojuma būvprojekts gar autoceļiem 

V1106 Augstkalne-Bēne un Bu29 Āres-Stari, Bukai-
šu pagastā, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu”;

• “Ielu apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekts 
Kroņaucē”. Lai izgaismotu autobusa pieturu, kurā 
pulcējas skolēni tiks pagarināta ielu apgaismojuma 
līnija līdz krustojumam  P103 “Dobele-Bauska” un 
Te-2 “A/f ciemats-Ružas”.

 Decembrī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 
parādu piedziņas komisijai iesniegti divi iesniegumi:
• komisija piekrita ar 31.12.2020 pārtraukt dzīvojamās 

telpas īres līgumu,
• savukārt vienā gadījumā piekrita piešķirt dzīvokļa 

īres tiesības ar 01.01.2021.
Komisija, izvērtējot dzīvojamās mājas “Kvietes”, Bu-

kaišu pagastā, nepieciešamos ieguldījumus ēkas stāvokļa 
uzlabošanai, konstatēja, ka ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, 
tās uzlabošanai ieguldāmo līdzekļu apjoms ir liels un ne-
ekonomisks. Ēka ģeogrāfiski izvietota tālu no ciemata 
centra mazapdzīvotā vietā, no 8 dzīvokļiem izīrēti ir tikai 
divi. Komisija ierosināja izskatīt jautājumu par ēkas no-
došanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē. Paralēli tiek ri-
sināts jautājums par citas dzīvojamās telpas ierādīšanu 
ēkā dzīvojošiem īrniekiem. Viens dzīvoklis ar 01.01.2021.  
jau tiek atbrīvots. Īrniecei ierādīta cita dzīvojamā platība. 

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

 Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12 
„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 
septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 
pašvaldības nolikums””.

Projekta nepieciešamības pamatojums – Tērvetes no-
vada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie notei-
kumi Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” ir precizējami 
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” regulējumam un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam.

2020. gada 22. decembrī tika sasaukta 
Tērvetes novada domes ārkārtas sēde

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

Tērvetes novada pašvaldībā” nosakot, ka  
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek 
piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi pēdējo 
trīs mēnešu laikā pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā mēnesī sastāda EUR 327,00, bet pārējām 
personām mājsaimniecībā EUR 229,00. 

Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas tika nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ja 
atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu, dokuments tiks publicēts 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un www.tervetesnovads.lv, 
kas liecinās, ka saistošie noteikumi stājušies spēkā.
PAR DARBA ATLĪDZĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
PEDAGOGIEM  COVID19 LAIKĀ

Lēmuma pamatojums - Lai noteiktu 
epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus Covid-19  
izplatības laikā, no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim 
un no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 
11. janvārim valstī  izsludināta ārkārtējā situācija. 

Covid-19 pandēmijas un valdības noteiktās 
ārkārtējās situācijas dēļ tika ietekmēta visa izglītības 
sistēma kopumā, kas prasīja ātru, profesionālu rīcību, 
nodrošinot neierastu mācību procesu izglītības iestādēs, 
tai skaitā Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēs.  
Apstāklis, ka bija jārīkojas nekavējoši, pedagogiem radīja 
darba intensitātes palielināšanos. Turklāt visu šo laiku 
darbu turpināja visas pirmsskolas izglītības iestādes, kas 
nodrošināja bērnu apmācību klātienē.         

Pedagogi, veicot savu pamatdarbu, ir spējuši 
mobilizēties un nodrošināt valstī noteiktās prasības 
epidemioloģiskās drošības ievērošanā, viņiem 
nepārtraukti ir jāpiemērojas darba organizācijas 
izmaiņām un jārod radoši risinājumi, lai bērniem būtu 
iespēja saņemt kvalitatīvu un pilnvērtīgu izglītību. Valstī 
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ skolotājiem 
ievērojami pieaugusi darba intensitāte, organizējot un 
nodrošinot gan klātienes, gan attālinātās mācības. 
Nodrošinot attālināto mācību procesu, darba slodze ir 
palielinājusies, gan izstrādājot jaunus mācību materiālus 
vai pielāgojot tos, gan sniedzot (attālināti) atgriezenisko 
saiti izglītojamajiem. 

Vienlaikus svarīgi – ārkārtējās situācijas apstākļos ir 
būtiski nodrošināt visiem pedagogiem atbalstu uz 
vienlīdzīgiem pamatiem.

Pieņemtais lēmums – 1. Izmaksāt Tērvetes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagoģis-
kajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu vadītājiem un to 
vietniekiem vienreizēju prēmiju 100,00 EUR apmērā par 

vienu likmi, izmaksājot to proporcionāli tarificētai lik-
mei. 

2. Lēmuma izpildes finansējumu 6551,00 EUR 
apmērā, tai skaitā  sociālais nodoklis, ko maksā darba 
devējs, nodrošināt no pašvaldības budžetā ieplānotajiem 
finanšu līdzekļiem sadaļā “Cita izglītība”.

PAR MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻA  
INFORMATĪVĀ IZDEVUMA “LAIKAM LĪDZI” 
DARBĪBAS IZBEIGŠANU

Tērvetes novada dome izskatīja jautājumu par masu 
informācijas līdzekļa – Tērvetes novada domes infor-
matīvā izdevuma “Laikam līdzi” darbības izbeigšanu un 
konstatēja, ka 2014. gada 1. aprīlī Masu informācijas 
līdzekļu reģistrā ir reģistrēts Tērvetes novada domes 
informatīvais izdevums  “Laikam līdzi”, ar tam piešķirto  
reģistrācijas nr..

2020. gada 18. novembrī spēkā stājās grozījumi 
likumā “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem”, kuru pārejas noteikumu 3. punkts nosaka, ka  
pašvaldības un to iestādes līdz 2020. gada 31. decembrim 
iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par to 
īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no 
reģistra. 

Ievērojot teikto, masu informācijas līdzekļa –
Tērvetes novada domes informatīvā izdevuma “Laikam 
līdzi” darbība ir izbeidzama, bet pašvaldības informatīvā 
izdevuma izdošana turpināma, nosakot, ka Tērvetes 
novada domes informatīvais izdevums “Laikam līdzi” 
tiek izdots vienu reizi mēnesī.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDA 
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ

Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu, vadoties pēc 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 
06.11.2020.:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no personas, par labu 
Tērvetes novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 
nekustamo īpašumu „Lejas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, 1208,51 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 
908,05 EUR un nokavējuma nauda 300,46 EUR, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu. 

Lēmums tiek nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam 
piespiedu izpildei.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Īss projekta satura izklāsts – Saistošajos noteikumiem 
tiek precizēti noteiktie gadījumi un kārtība, kādā domes 
un komitejas sēdes tiek sasauktas un notiek attālināti.

 Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14 
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam””. Skat. sadaļā Dome informē.

 Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 
2018.-2024. gadam precizēšanu.

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma 
projektu „Par Tērvetes novada pašvaldības investīciju 
plāna 2018.–2024. gadam precizēšanu”, pieņēma lēmumus 
par aktivitāšu papildināšanu:  
• Sadaļa “Izglītības iestāžu telpu remonti”  papildināts  ar 

aktivitātēm: “Augstkalnes vidusskolas ēkas vestibila 
sienu un griestu kosmētiskais remonts; Augstkalnes 
vidusskolas ēkas vestibila vēsturiskā izpēte un interjera 
projekta izstrāde; Augstkalnes vidusskolas ēkas vestibila 
interjera atjaunošana”, kā arī tām plānoto finansējumu 
un ieviešanas laiku.  

• Investīciju plāns papildināts ar aktivitātēm  
“Kanalizācijas trases izbūve Zelmeņu ciemā”, “     
Apgaismota gājēju celiņa izveide Tērvetes pagastā, 
Tērvetē gar P103 līdz upei”, “Ielas apgaismojuma izveide 
Tērvetes pagastā, Tērvetē gar P103  no Krasta ielas līdz 
Tērvetes upes tiltam”, “Ielu apgaismojuma izbūve Te2 
un P103 krustojumā Kroņaucē”, “Ielu apgaismojuma 
projektēšana gar valsts reģionālo autoceļu T95 posmā 
no administratīvās ēkas “Zelmeņi” līdz privātmāju 
apbūves teritorijai”, “Kanalizācijas tīklu pieslēguma 
izbūve “Kļaviņās”, Bukaišu pagastā”. Vienlaikus tika 
precizētas arī plānotās izmaksas.

PAR TĒRVETES NOVADA BĀRIŅTIESAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA UN LOCEKĻA IEVĒLĒŠANU

Ar 2021. gada 20. janvāri izbeidzās Tērvetes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Benitas Opmanes  un 
bāriņtiesas locekles Silvijas Krūmiņas  pilnvaras. 

Saskaņā ar pilnvaru termiņu beigām Tērvetes novada 
dome 2020. gada 11. decembrī ir saņēmusi iesniegumu no 
Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Benitas 
Opmanes par vēlmi viņai un Silvijai Krūmiņai turpināt 
darbu Tērvetes novada bāriņtiesā.

Vienlaikus arī saskaņā ar pieprasīto un 2020. gada 15. 
decembrī saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas (turpmāk- VBTAI)  atzinumu VBTAI secina, 
ka Tērvetes novada bāriņtiesa darbojas  kompetences 
ietvaros, īstenojot normatīvajos aktos noteikto pienākumu 
bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai. Tāpat minētās 
personas atbilst Bāriņtiesu likuma prasībām, ir izgājušas 
apmācību procesu un viņām ir darba pieredze bāriņtiesas 
darbā, kamdēļ Tērvetes novada domei nav iebildumu, ka 
šis bāriņtiesas sastāvs arī turpina darbu bāriņtiesā.

Tērvetes novada dome vienbalsīgi pieņēma lēmumus: 
ievēlēt Baibu Benitu Opmani Tērvetes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2021. gada 21. 
janvāra līdz 2026. gada 20. janvārim, kā arī ievēlēt Silviju 
Krūmiņu Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā uz 
laika periodu no 2021. gada 21. janvāra līdz 2026. gada 20. 
janvārim.
PAR GROZĪJUMIEM LĒMUMĀ

Dome izdarīja grozījumus Tērvetes novada domes 
2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumā Nr. 197 “Par 
ēdināšanas pabalstu izmaksu”, izsakot lēmuma lemjošās 
daļas 6. punktu šādā redakcijā: “6. Gadījumā, ja attālinātās 

apmācības  periods valstī tiek pagarināts vai  tiek  noteiktas  
jaunas klašu grupas attālinātajam mācību procesam, vai 
mācības attālināti ir noteicis skolas direktors sakarā ar 
drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas 
izplatības laikā, uzdot domes priekšsēdētājai Dacei 
Reinikai nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas pamatnosacījumiem.” 
(uz iesniegumu pamata – I.R.red.).
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 Dome pieņēma septiņus lēmumus par zemes nomas 
līguma pagarināšanu, divus lēmumus par zemes nomas 
līguma pārtraukšanu un trīs lēmumi pieņemti par jaunu 
zemes nomas līgumu noslēgšanu.

 Divi lēmumi tika pieņemti par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu.

 Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekusta-
mo īpašumu „Audruves” un “Kārkli”, Bukaišu pagasts, ro-
bežu pārkārtošanai un noteica zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

 Ar Domes lēmumu apstiprināja izstrādāto zemes 
ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Burkāni”, 
Augstkalnes pagasts, zemes vienību divās atsevišķās zemes 
vienībās: Nr. 1, 0,7 ha platībā un Nr. 2 – 1,1 ha platībā. 
Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopējo platību 1,1 ha, 
piešķīra jaunu nosaukumu – „Burkāniņi”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, abiem zemes gabaliem tika 
noteikts to lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

 Dome pieņēma lēmumu arī par nekustamā īpašuma 
„Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, sadalīšanu, atdalāmajai 
zemes vienībai piešķirot jaunu nosaukumu – „Kalnupšas”, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 
(2,7 ha) noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

 Dome pieņēma lēmumus par pašvaldībai piederošo 
īpašumu atsavināšanu:
	y dzīvokļa īpašums “Labrenči” – 27, Tērvetes pagasts,
	y dzīvokļa īpašums “Sanatorija 5” – 7, Tērvetes pagasts,
	y dzīvokļa īpašums “Atpūtas” – 15, Tērvetes pagasts,
	y pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Ruči 5”, Bukai-

šu pagasts,
	y pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kvietes”, 

Bukaišu pagasts.
 Dome ar lēmumu konceptuāli piekrita Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Ruči” – 
6, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai 
atsavināšanai.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Tērvetes novada domes bezmaksas 
informatīvais izdevums „Laikam līdzi”

iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs – Tērvetes novada dome

Atbildīgais par izdevumu – 
Inita Roze; tālrunis 26465219.

Maketēšana un druka SIA Jelgavas Tipogrāfija.



Tērvetes novadā Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
simboliski iesākās ar gaismu

Decembra vidū līdz ar Ziemassvētku gaidīšanas 
laiku Mežmuižas ev. lut. baznīca Augstkalnē 
iemirdzējās gaismas rotā. Šoreiz pateicoties kopīgai 
idejai, darbam un savstarpējam atbalstam.

Lai loloto sapni īstenotu Mežmuižas ev.lut. 
draudzes vecākais Edvīns Beržinskis ļoti lielu 
paldies saka Guntara Misuļa ģimenei un Valteram 
Brusam. Īpašu paldies saka Aras Noreika idejām, 
ieguldījumam un viņa darbīgajām rokām. Par 
iniciatīvu un līdzdarbošanos paldies mācītājam 
Guntaram Lūsītim, paldies par atbalstu Augst-
kalnes pagasta pārvaldei.

Šobrīd no sirds varam priecāties un lepoties, 
ka vēl viens kultūrvēsturisks piemineklis mūsu 
novadā ir izgaismots. Vai esi jau redzējis? Aizej vēl 
un vēl, un vēl šajā ziemas klusajā laikā. Gaismiņas 
iededzas īsi pirms pl. 17.00. Nāc un iepriecini sevi!

Mežmuižas pilī noslēgušies 
restaurācijas darbi

Laikā no 2020. gada 14. augusta līdz 13. no-
vembrim Mežmuižas pils ēkā “Ezerpils”, Augstkal-
nē norisinājās centrālo kāpņu restaurācijas darbi. 
Būvdarbu laikā notika kāpņu attīrīšana no sekun-
dāriem krāsu slāņiem, kāpņu trūkstošo balustru 

un to virpoto rozešu izgatavošana, trūkstošo pakā-
pienu profillīstu izgatavošana, nodilušo pakāpienu 
un kāpņu laukumiņu dēļu restaurācija un sākotnē-
jā apdares šellakas (apdares segums) atjaunošana. 
Kopumā restaurētas kāpnes 60 m2 platībā.

    

Kāpņu restaurācijas darbu projekta izstrādātājs 
un autoruzraugs SIA “Koka darbnīca” valdes priekš-
sēdētājas Jānis Tolpežņikovs. Projekta un darbu uz-
raudzības izmaksas sastāda 1500 Euro bez PVN.

Restaurācijas darbus veica “WARSS+”, darbu 
kopējās izmaksas – 23001,48 Euro bez PVN.

Tērvetes novada dome kā darbu pasūtītājs ir 
pateicīga ļoti rūpīgā un laikietilpīgā darba veicē-
jiem Matīsam un Ivaram Markovskiem, kas darbu 
paveikuši laikus un ļoti labā kvalitātē.   

Informāciju sagatavoja Inita Roze, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novada kultūras namā 
atjaunotās pasākumu zāles gaida 
atkalsatikšanos ar apmeklētājiem

Lai arī kultūras namā pierimusi amatiermākslas 
kolektīvu darbība un pasākumi nenotiek, tomēr klu-
suma nebija gan. No 2020. gada 27. oktobra Tērvetes 
novada kultūras nama telpās tika veikti atjaunošanas 
darbi. 

Kopējās darbu izmaksas 40374,30 EUR bez PVN. 
Mazās zāles darbi veikti pēc SIA “SAILI STILS” 
interjera dizaina projekta: nomainītas durvis uz lielo 
zāli, veikta griestu pārbūve, izveidojot dekoratīvo un 
īpašu izstāžu zāles apgaismojumu, atjaunoti četri 
dekoratīvie rāmji (tautu meita un tautu dēls), 
uzstādītas mobilas starpsienas gleznu piekāršanai, kā 
arī speciāla sliežu sistēma izstāžu vajadzībām. 
Pārbūvēta elektroinstalācija.

Savukārt lielajā zālē atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai veikts kosmētikais remonts. Darbus 
veica  SIA “BD&C” .   

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada 
kultūras nama vadītāja Monta Bērziņa

Paldies par sirds siltumu!
Dod Dieviņ dodamo,
Es saņemšu ņemamo.
Es saņemšu ņemamo,
Ar abām rociņām,
Ar abām rociņām,
Ar balto dvēselīti.
                              /L. t.dz/

Esam gandarīti un priecīgi par Vidējās paau-
dzes deju kolektīva “Avots” sarūpētajām dāvanām 
skaistākajos svētkos gadā - Ziemassvētkos!   

Ar dāvanās ieliktajām pārtikas precēm un ik-
viena dejotāja sirds siltumu svētku noskaņai tika 
iepriecināti seši Tērvetes  novada iedzīvotāji. 

Jāteic, ka deju kolektīvam šī ir kā brīnišķīga 
tradīcija jau kuro gada nogali pēc kārtas! Paldies 
Jums!

Kāda ar lielu sirds siltumu apveltīta kundze, 
kas joprojām vēlas palikt anonīma, jau trešo gada 
nogali sarūpē Tērvetes novada ļaudīm siltus Zie-
massvētkus! Sirsnīgs paldies viņai par siltajām ze-
ķītēm un cimdiem, kuri tika dāvinājumā mazno-
drošināto ģimeņu bērniem. Paldies Jums!  

Kopībā ir spēks!   
Tērvetes novada Sociālais dienests

Informē Labklājības ministrija
Jauno pensiju un pabalstu izmaksām ir 
pārejas periods

No 1. janvāra ir paaugstinātas minimālās vecuma 
pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka 
zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma 
apmēri, tādējādi nosakot jaunus, augstākus minimālos 
ienākumu sliekšņus. Taču visiem to saņēmējiem ir 
jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts pārejas 
periods.

Attiecībā uz minimālo vecuma pensijas, 
invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma 
pensijas saņēmējiem pārejas perioda noteikumi 
nosaka, ka par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim šīs 
pensijas, kas nosakāmas minimālās pensijas apmērā, 
izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija noteikti līdz 
2020.  gada 31.decembrim. Ne vēlāk kā līdz 
2021. gada maijam tiks veikts šo minimālo pensiju 
pārrēķins, un starpību (naudu par iepriekšējiem 
mēnešiem kopš janvāra) izmaksās vienlaikus ar 
2021. gada maija pensiju.

Attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta saņēmējiem pārejas noteikumi nosaka, ka no 
2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim nodrošinājuma 
pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to 
noteica normatīvais regulējums līdz 2020.  gada 
31. decembrim. Savukārt par laiku no 1.janvāra līdz 
30. aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu 
un nodrošinās starpības izmaksu maijā.

Kopumā izmaiņas ietekmēs aptuveni 115 000 
cilvēku. Tāpēc minētajiem jauninājumiem 
nepieciešams pārejas periods, lai gada nogalē 
pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu VSAA 
administrētajās informācijas sistēmās, kur 
nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus 
pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas 
operācijās.    

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,  
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists

Dome informēDome informē

IZSLUDINĀTĀS IZSOLES
ATKĀRTOTAS izsoles priekšmets – nekustamais 

īpašums „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, 
sastāvošs no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 

kopējo platību 0,37 ha. 
Nosacītā sākumcena – 1050 EUR  

Izsoles dalībnieku reģistrācija no  
2021. gada 20. janvāra līdz  

2021. gada 24. februārim plkst. 12.00.
Izsoles norises vieta un laiks –  

2021. gada 25. februāra plkst. 14.00.
  

Izsoles priekšmets – autogreideris DZ 180A 
(ar lejupejošu soli)

Nosacītā sākumcena – 8260 EUR 
Izsoles dalībnieku reģistrācija no  

2021. gada 10. janvāra līdz  
2021. gada 20. janvārim plkst. 12.00.

Izsoles norises laiks –  
2021. gada 21. janvārī plkst. 15.00.

  

Izsoles priekšmets – trīs kases aparāti  
CHD 3850 (ar lejupejošu izsoli)

Nosacītā sākumcena – 1370 EUR
Izsoles dalībnieku reģistrācija no  

2021. gada 10. janvāra līdz  
2021. gada 20. janvāra plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta un laiks –  
2021. gada 21. janvārī plkst. 14.00.  

Informācija sagatavota pēc 30.12.2020.
Domes sēdes protokola

APSTIPRINĀTĀS 
IZSOLES

10. decembrī notika trīs Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
• nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultāts – 
atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Dambīši”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, mantas nosolītājam 
Augstkalnes pagasta “Dobumu” māju zemnieku 
saimniecībai “Blīkšķi”, par tās nosolīto un 
samaksāto pirkuma maksu 9 400,00 EUR.

• nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība 
Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
izsoles rezultāts – atsavināt Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, mantas nosolītājam par tā 
nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 
5 600,00 EUR.

• nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultāts – atsavināt 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads, zemnieku saimniecībai “Kvietes”, par tās 
nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 
620,00 EUR. 

Izsoles rezultāti apstiprināti ar 30.12.2020. 
Tērvetes novada domes sēdes lēmumiem

Ar 2021. gada  
1. janvāri spēkā stājas 
izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas 

maksā
Saskaņā ar izmaiņām Dabas resursu 

likumā, noteikts, ka katru gadu, laika periodā 
no 2021. gada līdz 2023. gadam dabas resursu 
nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā pieaugs par 15 EUR/t. 

Šajā sakarā poligona “Brakšķi” tarifs no 
2021. gada 1. janvāra tiek paaugstināts un 
turpmāk būs 65,48 EUR/t bez PVN  līdzšinējo 
58,69 EUR/t vietā, vienlaikus tas nozīmē, ka 
paaugstināsies maksa par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā.  

Informējam, ka no 2021. gada 1. janvāra
tiek palielināts dabas resursu nodoklis 

sadzīves atkritumu apglabāšanai, kā 
rezultātā notikušas izmaiņas atkritumu 

apsaimniekošanas tarifā. 

Tērvetes novada teritorijā no  
2021. gada 1. janvāra maksa par vienu m3 ir  

19,88 EUR (šobrīd 18,90 EUR/m3 ).   
Jūsu Eco Baltia vide

Katra dāvaniņa bija gādīgu roku noformētaKatra dāvaniņa bija gādīgu roku noformēta

2020. gada 30. decembrī ar sēdes lēmumu Dome apstiprināja saistošos  noteiku-
mus  Nr. 14 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam””.

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības 
(turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 
2020. gada 30. decembri, Pašvaldības 2020. gada 
budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu 
priekšlikumi:
• precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim;
• precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši 

funkcionālajām un ekonomiskajām 
kategorijām.

  

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze kopumā 
palielināta par 1 060 841 euro. 
IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS. 
• Budžeta ieņēmumi palielināti par 

668 388,00 EUR (nodokļi un nodevas, naudas 
sodi, NĪ pārdošana, valsts budžeta transferti);

• SAC „Tērvete” ieņēmumi palielināti par 
287  193,00 EUR (maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē un citu 
pašvaldību transferti);

• Tērvetes novada struktūrvienību ieņēmumi 
palielināti par 105 260,00 EUR (iestāžu sniegtie 
maksas pakalpojumi, pašvaldības uzliktie 
naudas sodi, saņemtie valsts budžeta transferti, 
komunālo pakalpojumu ieņēmumi).

IZDEVUMU PALIELINĀJUMS. 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un 

Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 

kopumā izdevumus palielinot par 175 429 EUR. 
Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus 

saņemtajiem ieņēmumiem.
Struktūrvienībās veikta izdevumu pārdale 

starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumu 
precizēšanai:
• sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem netika 

veikti plānotie remontdarbi SAC „Tērvete” 
(95 865 EUR);

• SAC „Tērvete” pamatkapitāla veidošanas 
samazinājums sakarā ar ūdens sistēmas 
projekta darbu turpināšanos (79 700 EUR) un 
samazinājums atlīdzībai (10 000 EUR);

• papildu finanšu līdzekļi pievirzīti Gājēju – 
velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu P103 
“Dobele – Bauska” papildu darbu veikšanai 
(2479 EUR);

• papildu finanšu līdzekļi pievirzīti ielu 
apgaismojuma projektēšanai uz RC „Tērvete” 
(2207 EUR);

• papildu finanšu līdzekļi pievirzīti pašvaldības 
NĪ reģistrēšanai Zemesgrāmatā (2500 EUR).

IZDEVUMI PALIELINĀTI:
• par 5500 EUR dzīvojamās mājas „Labrenči” 

uzturēšanas pakalpojumiem;
• par 3300 EUR katlu mājas „Līdumi” komunālo 

pakalpojumu sniegšanu;
• par 1504 EUR dabas resursu nodokļa 

nomaksai.   
Informāciju apkopoja  Inita Roze, 

sabiedrisko attiecību speciāliste



DažādiDažādi

Ar sniega baltākajām kamanām egļu 
svecīšu gaismā brauksim Jaungadam 
pretī, līdzi ņemot tik labās dienas, 

gaišās domas un cerību putnus!
Sirsnīgs paldies maniem lasītājiem 

par mūsu sadarbību un novēlu visiem 
mīlestību, veselību, stabilitāti un ar 
pozitīviem notikumiem bagātu Jauno 

2021. gadu!
Tērvetes bibliotēkas vadītāja

Vēsma Upīte

Lai Jaunajā gadā piepildās tas,  
kas vecajā meklēts un neatrasts!

Bites bibliotēka sveic savus 
apmeklētājus Jaunajā gadā. Lai nezūd 
interese par grāmatu. Būsiet vienmēr 

laipni gaidīti bibliotēkā. Vienmēr 
laipni aicināti uz atbalstu gan 

pasākumu, gan izstāžu organizēšanā.               

Bites bibliotēkas vadītāja 
Emircijana Nikolajeva

Daba dod mums par velti laiku,  
viss cits mums jāiegūst ar pūlēm. Laiks 
lētākais, tomēr dārgākais, jo caur viņu 

dabūjam visu. /J.Rainis/
Lai Jums pietiek laiks saviem mīļajiem, 
saviem sirdsdarbiem, būšanai vienatnē 

un domubiedru pulkā! Lai izdodas viss, 
kas iecerēts!

VESELĪBU, MĪLESTĪBU UN RADOŠU 
DARBOŠANOS vēlot -

Biedrība “Tērvetes mājražotāji 
un amatnieki”

Zaļi domājošā LVM dabas parka
Tērvetē darbinieku saime katram novada 

iedzīvotājam novēl:
• tik spēcīgu dzīvesprieku, kāds ir pavasari 

gaidošam pumpuram;
• tādu dzīves gudrību, kāda ir 200 gadus 

augušai priedei;
• tādu veselību, kā zaļoksnam, spēcīgam 

ozolam;
• un tādu mīlestību sirdī – kā saule!

2021. gadā esiet uz zaļa zara!

Pirmo reizi ēterā skanēja Tērvetes RADIO Ziemassvētkos

Savukārt pērnā gada 4. Adventē, 20. decembrī, 
pirmo reizi Tērvetē vēl nebijis notikums – sešu stundu 
garumā pie svētku egles Tērvetes pilskalna pakājē 
ikvienam bija iespēja klausīties Tērvetes Ziemassvētku 
radio tiešraidē!

Jā, interese bija liela, un garāmejošo klausītāju 
netrūka visa ētera laikā no pl. 12.00–18.00. Kāds 
nejauši kā pārsteigumu to izdzirdēja, ejot fotografēties 
pie svētku egles, kāds FB tīklā bija ieraudzījis izziņoto 
notikumu un speciāli veltīja laiku, lai ierastos un 
paklausītos Tērvetes radio, cits vienkārši, pēkšņā 
pārsteigumā no skaņām, garāmbraucot  apstādināja 
mašīnu, lai pa atvērtu logu paklausītos ziņoto, cits 
uzkāpa Pilskalnā, cits Klosterkalnā, jo pie egles taču 
pulcēties nedrīkstēja un radio ēters bija ļoti tālu 
dzirdams. 

Kas skanēja pirmajā Tērvetes radiopārraidē?
Laika ziņas un laika pareģojumi, Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājas Daces Reinikas, Latvijas Valsts 
mežu dabas parka Tērvetē vadītāja Kristapa Didžes, 
Augstkalnes pamatskolas direktores Ievas Krūmiņas 
un Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda 
Tisenkopfa apsveikumi ikvienam Ziemassvētkos.

Rūķi ēterā vadīja kustību nodarbības, lai ikvienam 
būtu silti, telefoniski sazinājās ar citiem Rūķiem, kas 
stāstīja gan pasakas, gan pačukstēja noslēpumus, kā 
tikt pie Ziemassvētku piparkūkām Kristīnes Picērijā 
& Beķerejā. Ēterā Rūķiem nācās skaidrot, kādēļ šogad 
nedrīkst svinēt Ziemassvētkus, un skaidrojumi bija 
viens par otru jautrāki. Interesantas sarunas mijās ar 
Ziemassvētku dziesmām, kas kādu pat aizrāva dejā 
pie eglītes. Kā Rūķis pie ētera pults novēroja - šai 
dienā smaidu un labvēlības no garāmgājējiem 
netrūka. Priecājamies, ka pirmā RADIO tiešraide 
ieinteresēja arī TV “Spektrs” žurnālisti un operatoru.

Lūk, ja svētkos nedrīkstējām pulcēties, tad 
RADIO klausīties nevienam nebija liegts! PALDIES 
lieliskajai Rūķu komandai un Tērvetes novada 
kultūras nama kolektīvam par jaunām idejām  svētku 
svinēšanā, PALDIES par atbalstu Kristīnes Picērijai & 
Beķerejai, PALDIES  ikvienam lielam un mazam 
radio klausītājam!   

Inita Roze, 
Tērvetes RADIO tiešraides klausītāja

“Gadumija” rosināja doties ceļā un izzināt tuvu un tālu apkārtni
Gadumija visā pasaulē ir svinības ar lustēm, 

salūtu un  gardiem ēdieniem. Mēs piedāvājām pa-
pildus variantu - ar izzināšanu un arī ar sacensības 
garu.  No 2020. gada 5. decembra līdz 2021. gada 3. 
janvārim, sadarbojoties Tērvetes novada Sporta 
nodaļai un Kultūras namam, tika organizēta “Ga-
dumijas aktivitāte”. Mēneša garumā bija jāfiksē 
konkrēts skaits 8 veidu objektu (1 objekts=1 
punkts) – tilti, trepes, upju norādes, ūdenskrātu-
ves, koka skulptūras, pilskalni, pilis (vai muižas) 
un izgaismoti objekti, 30% no tiem Tērvetes nova-
dā. Azarts, ar kādu dalībnieki ķērās pie uzdevumu 
veikšanas, organizatorus patīkami pārsteidza. Fo-
togrāfijas bira aumaļām. Tika nolemts, ka uzvarē-
tāju noteikšanai jādod papildu iespēja nopelnīt 
punktus, tāpēc muižas un izgaismotos objektus 
komandas varēja fiksēt bez limita.

Aktivitātei pieteicās  41 komanda ar 102 dalīb-
niekiem no Tērvetes novada Augstkalnes un Tēr-
vetes pagastiem, Dobeles novada Krimūnu, Auru, 
Penkules, Bērzes un Jaunbērzes pagastiem, Dobe-
les, Jelgavas, Jūrmalas un Rīgas. Izmantojot lietotni 
WhatsApp, organizatori saņēma objektu fotogrāfi-
jas, kas bija uzņemtas gan dienas, gan vakara stun-
dās. Ne dienu bez sūtījumiem – tik aktīvas bija 
komandas! Kopumā tika fiksētas 2944 fotogrāfijas, 
iesūtītas tika vēl vairāk (dalībnieki dalījās ar infor-
māciju par objektiem, kā arī bija iekrituši azartā 
objektu meklējumos). Pasākuma organizatori “ce-
ļoja” virtuāli līdzi katrai komandai, kā arī paši de-
vās meklējumos. To, ka aktivitāte novērsa domas 
no “mājsēdes”, apliecināja vairāki dalībnieki, bija 
patīkami saņemt arī viņu sirsnīgās ziņas par pie-
dzīvoto mēneša garumā. Viena no komandām arī 
pēc aktivitātes turpinās apmeklēt muižas, aktivitā-
te devusi labu motivāciju.

Visas komandas, kas bija sameklējušas ne ma-
zāk kā 35 objektus, ieguva pasākuma piemiņas bal-
vas. 26 komandas bija sasniegušas noteiktos 70 
punktus, no tām 22 devās muižu un izgaismoto 
objektu meklējumos. Komandas viena otras rezul-
tātus nezināja. Interesantas izvērtās pēdējās dienas, 
kad bija nojausma par uzvarētāju komandām, bet 
ne par to sarindošanās secību. 

Uzvarētāji tika noteikti starp tām komandām, 
kas savākušas  sākotnēji noteikto maksimumu (70 
p.). Tieši papildu muižu, nepieciešamības gadīju-
mā arī izgaismoto objektu skaits izšķīra visu. Lūk, 
“Gadumijas aktivitātes” komandas, kuras saņēma 
lielākas un mazākas balvas:

1. ROŽU IELA (Viesturs un Sarmīte Dudes/ 
Krimūnu pag., Dobeles nov.) – 102 muižas vai pi-
lis, kopā 165 objekti. Tā kā no sākuma objekti esot 
krājušies ātri, viņi iekrituši azartā apmeklēt 102 
muižas katram Latvijas gadam par godu. Šī ap-
ņemšanās vainagojās ar uzvaru.

2. SPARTAKI (Liene Briedīte, Dzintars Zen-
čenko/ Lizuma pag., Gulbenes nov.) – 94 muižas, 
kopā 165 objekti;

3. ARTIS UN DZINTRA (Artis Rūdolfs Voite-
hovičs un Dzintra Sirsone, Augstkalnes pag.) – 83 
muižas, kopā 143 objekti;

4. VEILANDES (Karlīna, Elīza un Anita Veilan-
des/Tērvetes pag,) – 52 muižas kopā 130 objekti;

5. ZIEMAS VELNĒNS (Lāsma Gusta, Sigita 
Jakobsone /Dobele) – 42 muižas, kopā 103 objekti;

6. MAN VAJAG IZVĒDINĀT GALVU (Dace 
un Artūrs Reiniki/Tērvetes pag.) – 41 muiža, kopā 
114 objekti;

7. KATTMOON (Katrīna un Monta Mantro-
vas/Tērvetes pag.) – 40 muižas, kopā 127 objekti; 

8. KUSTONĪŠI (Madara, Inese un Normunds 
Ventaskrasti/Dobele) – 38 muižas, kopā 104 objekti;

9. MĀSA 1 (Santa Hibšmane/Tērvetes pag.) – 
33 muižas, kopā 93 objekti;

10. KOLOKVIJS (Aigars Svaija, Asnate Egle, 
Inese Egle, Artūrs Svaija, Gunita Egle Svaija/Tērve-
tes pag.) – 31 muiža, kopā 104 objekti.

Veicinājuma balvas saņēma komandas:
 � VILSONI (Vilsonu ģimene/Augstkalnes 

pag./73 p.);
 � D2 (Dace un Druvis Vāceri/Augstkalnes 

pag./98 p.) kā komanda, kas pirmā sasniedza 
noteiktos 70 punktus;

 � BĒRZES ZELTS (Ilva un Ance Kliederes/ Bēr-
zes pag., Dobeles nov./ 75 p.) un JAUNBĒR-
ZES CEĻOTĀJS (Kristīne Anna un Laima Bo-
rovikas/Jaunbērzes pag./79 p.) tiesnešu vērtē-
jumā kā tālākie viesi;

 � S&B (Santa Janvāre/Tērvetes pag./79 p.) par 
aktivitātes pirmās fotogrāfijas iesūtīšanu;

 � CIELAVNIEKI( Arnis Lešinskis, Elīna Ķeniņa 
Lešinska un Elza Lešinska/ Tērvete/ 56 punkti) 
kā komandu ar jaunāko dalībnieci (5 mēneši).

Veicinājuma balvas saņēmēji komanda TRIO 
(Dace Miezīte, Loreta Florenca, Marta  Everita Mi-
ķelsone, Kristers Dominiks Miezītis/Tērvetes 
pag./75.p.) kā  gados jaunākā komanda, kuras ce-
ļošanu piefiksējusi mamma Dace. Foto – objekts 
“koka skulptūra”.

Katra komanda mēneša garumā tika nedaudz 
iepazīta, katrai bija sava odziņa. S&B (Santa Janvā-
re, Tērvetes pag.) tika pieteikta ar vienu dalībnie-
ku. Kas tad bija B? Protams, Santas uzticamais suns 
Bosiks, bez kura neiztikt nevienā aktivitātē. Pen-
kulnieču Martas, Astras un Līgas Mazprecinieču 
komandas nosaukums raksturo mūsu aktivitāti – 
JA GRIB, TAD VAR! 

Ilona Līduma aktivitātē piedalījās kā komanda 
RŪĶU BRĪVDIENAS. Kāpēc un kuriem rūķiem 
brīvdienas? Izrādās – Monai un Tomam bija brīv-
dienas no sēdēšanas mājās zem eglītes. Foto – ob-
jekts “ūdenskrātuve”.

Lai ievērotu valstī noteiktos drošības noteiku-
mus, draugiem nācās sadalīties vairākās koman-
dās, tā radās  MĀSA 1 (Santa Hibšmane), MĀSA 2 
(Anda Briede), MĀSA 3 (Rasa Logina). Reizēm pie 
punktu skaitīšanas tas radīja pat kuriozas situāci-
jas. Foto – Anda Briede pie objekta “upe”. 

Komandas MEIERI dalībnieki ir rīdzinieki ar 
saknēm Tērvetes pusē. Dalība aktivitātē bija 
iespējama tikai pateicoties šī brīža situācijai valstī – 
strādāšanai un skološanai attālināti. Foto – 
komanda pie objekta “ūdenskrātuve”.

Viskuplākā aktivitātes komanda 7 RŪĶĪŠI 
(Laura, Roberts, Rūdolfs, Raitis un Iveta Dunauski, 
Gatis un Grieta Fromaņi). Foto – objekts “trepes”.

Vairākas komandas papildināja savus sūtīju-
mus ar paskaidrojošu un izzinošu foto. ROŽU 
IELA par objektu “pilskalns”.

ZIEMAS VELNĒNS kā jau velnēns, enerģisks 
un palaidnīgs. Foto – objekts ”pils vai muiža”.

KOLOKVIJS savā nosaukumā izpaudis 
komandas un arī aktivitātes būtisku elementu-
dialogu starp cilvēkiem, zināšanu pārbaudi. Foto – 
objekts “tilts”.

No komandas VILSONI bija patīkami saņemt 
glīti noformētas fotogrāfijas. Foto – objekts “izgais-
mots objekts”. 

Sirsnīgs PALDIES! pasākuma atbalstītājiem! 
Balvas tika sarūpētas, pateicoties AS “Dobeles 
dzirnavnieks”, SIA Sigus B, kafejnīcai “Sprīdīši”, 
LKS Dāmnieki, Anneles Dzīvnieku Dārzam un  
Tērvetes novada domei. 

Aktivitāte, es to pat nodēvētu par maratonu, 
noslēgusies, nav vairs intensīvās foto skatīšanas un 
precīzas fiksēšanas. Pietrūkst WhatsApp sarunas 
ar dalībniekiem, emocijas un kopā būšanas sajūtas. 
Tāpēc… jau dzimst idejas jaunai pavasara kopā 
būšanai! Svētki IR!.   

Informāciju apkopoja pasākuma organizatori 
Linda Karloviča, Monta Bērziņa un  

Ineta Strazdiņa 

Svētku laiks iesākās ar Ziemassvētku pastu, kas Svētku laiks iesākās ar Ziemassvētku pastu, kas 
pildījās gana naski! Ziemassvētku vecītim no pildījās gana naski! Ziemassvētku vecītim no 
Tērvetes tika nogādātas 44 vēstulītes.Tērvetes tika nogādātas 44 vēstulītes.


