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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

No kopīgas idejas veidojam paliekošas vērtības
2020. gada decembrī noslēdzās Sabiedrības 

integrācijas fonda organizētais konkurss “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2020”.

Jau iepriekšējā izdevumā rakstījām, ka Tērvetes  
novads tika atzīts par 2020. gada ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību Zemgales  reģionā!

Tērvetes novada dome ir ļoti priecīga, ka 
konkursa žūrijas komisija, ar kuru tika strādāts 
attālināti, ir tik augstu novērtējusi mūsu Tērvetes 
novadā kopīgo ieguldījumu infrastruktūras 
sakārtošanā gan ģimenēm ar bērniem, gan 
ikvienam novada iedzīvotājam.

Pašvaldība saka lielu PALDIES mūsu novada 
ģimenēm, ka esiet tik stipras, atbalstošas un 

aktīvas! Balvu esam nopelnījuši visi kopā, kopā 
domāsim, kā to vislabāk izlietot, īstenojot kādu 
labu un paliekošu projektu.

PIEDĀVĀJAM IESAISTĪTIES IDEJU APTAUJĀ
“Konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Zemgalē 2020” balvas 

izlietojums Tērvetes novadā (EUR 12 500)”
Ar šo aptauju vēlamies noskaidrot Jūsu 

viedokli par, Jūsuprāt, labāko naudas balvas 
izlietojumu, veidojot ģimenei draudzīgu vietu 
Tērvetes novadā.

Aicinām piedāvāt Jūsu ideju/idejas Tērveti 
simbolizējoša vides objekta izveidošanā un novie-
tošanā Tērvetes senvēstures centrā pie Klosterkal-
na. Tas varētu būt objekts, kuru var izgaismot, pie 
kura fotografēties, kurš raksturo Tērveti. 

Ja Jums ir ideja citam līdzekļu izlietošanas 
mērķim (piem., atpūtas objekts bērniem, objekts 
sporta aktivitātēm u.tml.), arī to Jūs varat norādīt 
anketā.

Ideju aptauja pieejama www.tervetesnovads.lv.  
 

Dace Reinika,
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Ar konkursam Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
iesniegto video prezentāciju var iepazīties www.

tervetesnovads.lv foto un video galerijā

Tērvetes silā Zaķis Brencis – īpašais un neatkārtojamais
Jau divdesmit gadu garumā Latvijas Nacionālais Dabas muzejs plašākai publikai un medijiem izziņo 

Gada dzīvnieku, popularizējot Latvijā sastopamos dzīvniekus un izglītojot sabiedrību par konkrēto sugu, 
kas ar mums dala savu dzīves vidi. Parasti informācija tiek nodota janvārī, tā sagaidīta arī šogad!

Gada dzīvnieks 2021 - pelēkais zaķis Lepus europaeus un baltais zaķis Lepus timidus.
Interesanta ir abu atšķirības pazīme - ja pelēkais zaķis ausis noliec uz priekšu, tās sniedzas pāri purna 

galam, bet baltā zaķa ausis knapi sniedzas līdz purna galam. Ausīs ir spēks!
       

Īpašs pelēkais zaķis mīt arī Latvijas valsts mežu 
dabas parkā Tērvetē. Tas ir mūsu mazliet nešpetnais 
un trakulīgais Zaķis Brencis. Nu jau trīs gadus 
Zaķis Brencis stāsta bērniem un pieaugušajiem par 
zaķa dzīvi mežā, tā paradumiem un dzīves ritmu, 
aicina rotaļās un pārbauda parka viesu veiklību 
atbilstoši zaķu mērauklai. Zaķis Brencis ir tāds 
pasaku meža intelektuālais huligāns – draudzīgs, 
zinošs un komunikabls, bet dažkārt izaicinošs, 
skaļš un nebēdnīgs.   

Informāciju pēc LVM mājas lapas apkopoja
Inita Roze

Sveicam, lepojamies 
un turam īkšķus!

Katru mācību gadu, sākot jau no novembra 
līdz aprīlim, tradicionāli skolēni gatavojas un 
piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Kas notiek attālinātā mācību procesa laikā? 
Uzņēmīgākie un ieinteresētākie skolēni attālināti 
piedalās ne tikai ierastajā mācību procesā, bet arī 
attālināti gatavojas mācību priekšmetu 
olimpiādēm, piedalās tajās tiešsaistē.

2021. gada 4. janvārī notika Auces, Dobeles  
un Tērvetes novada Latviešu valodas valsts 
47. olimpiādes starpnovadu posms 8. un 9. klašu 
skolēniem. Olimpiādē tiešsaistē piedalījās 
1101 skolēns.

Lepojamies ar rezultātiem un 
apsveicam absolūto uzvarētāju!

Annas Brigaderes pamatskolas  
9. klases skolniece 

AMANDA ŠTRAUSAAMANDA ŠTRAUSA 
ir absolūti augtākā rezultāta un 
pārliecinoši 1. vietas ieguvēja!

Amanda no maksimālā punktu skaita (55,3 – 
60 punkti) ir ieguvusi 53, 1 punktu, aiz sevis 
atstājot nākošo uzvarētāju no Dobeles Valsts 
ģimnāzijas ar 49,6 punktiem. Ar šādu rezultātu 
Amanda ir uzaicināta piedalīties Valsts mēroga 
latviešu valodas olimpiādē. Turam īkšķus!

PALDIES Amandai par uzņēmību un 
ieinteresētību, PALDIES skolotājai Gitai Čigānei 
par Amandas iedrošināšanu un papildus ieguldīto 
darbu attālināti gatavojoties olimpiādei, PALDIES 
Amandas vecākiem par atbalstu un Amandas 
motivēšanu darbam no mājām!    

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Ziņas no Bites bibliotēkas
 � 2020. gada nogalē Bites bibliotēka no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas saņēma 57 eksemplāru 
bagātīgu grāmatu dāvinājumu. Grāmatu saturs 
pārsvarā varētu būt interesējošs bērniem un 
skolēniem. Gaidu ciemos gan vecākus, gan 
skolotājus!

 � Bibliotēkā visu februāri ir skatāms plakāts 
”Pasaule ap mani”, ko izveidojuši Annas 
Brigaderes pamatskolas pirmsskolas izglītības 
grupas “Sprīdītis” sešgadīgās grupiņas “Zaķēni” 
audzēkņi kopā ar pirmsskolas skolotājām 
Daigu Ļutkus un Dainuvīti Karlsoni.     

Emircijana Nikolajeva,
Bites bibliotēkas vadītāja

Saistošie noteikumi Nr. 1
Tērvetes novada pašvaldības 

budžets 2021.gadam
Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta 
plānotos ieņēmumus 5 416 230 euro apmērā. (1.pie-
likums*)

2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumus 7 376 826 euro apmērā. (2.pielikums*)

3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 2 371 806 
euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases pamat-
summas atmaksai 142 400 euro un līdzekļu atliku-
mu uz 2021.gada 31.decembri 435 810 euro apmērā. 
(3.pielikums*)

4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2021.gada zie-
dojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus 4000 
euro apmērā, izdevumus 4000 euro apmērā, līdzekļu 
atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 7576 euro un lī-
dzekļu atlikumu uz 2021.  gada 31.  decembri 
7576 euro apmērā. (4.pielikums*)

5. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības 
2021.  gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevu-
miem novirzāmo līdzekļu apjomu 40 000 euro ap-
mērā. Nepieciešamības gadījumā 1000 euro no Tēr-
vetes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta 
neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem līdzek-
ļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētājas rīkojumu, 
visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Tērvetes novada 
pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos, kurus 
pieņem Tērvetes novada dome.  

6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamat-
budžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem grāmat-
vedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem 
ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāja faktiski 
iegūtiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

7. Apstiprināt pašvaldības saistības 2021. gadam 
146 335 euro apmērā (5.pielikums*).

8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus budže-
ta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjo-
mu, ar Tērvetes novada domes atļauju var novirzīt 
izdevumu papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji 
drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta 
līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Tēr-
vetes novada domei. Visas izmaiņas apstip rinātajās 
budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Tērvetes novada 
pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos, kurus 
pieņem Tērvetes novada dome.

Domes priekšsēdētāja D. Reinika
*Pielikumi skatāmi www.tervetesnovads.lv/pašvaldība/sēdes

Balva par ieguldīto darbuBalva par ieguldīto darbu

Dzimtsarakstu ziņas
2020. gadā Tērvetes novada dzimtsarakstu 

nodaļā sastādīti 82 civilstāvokļa aktu reģistri:
 � reģistrētas 19 dzimšanas, t. sk. 13 zēni un  

6 meitenes, 
 � izsniegtas 14 laulības apliecības,
 � reģistrēti 48 miršanas gadījumi.

Tērvetes novada iedzīvotāji sev nepie-
ciešamos dzimtsarakstu reģistrus var veikt arī 
citās dzimtsarakstu nodaļās, tādēļ šos nevar 
uzskatīt par statistikas datiem.

Ieskats statistikas datos… 

Tērvetes novada iedzīvotāju skaits uz 
2021. gada 1. janvāri – 3296 iedzīvotāji.

 � Augstkalnes pagastā – 878
 � Bukaišu pagastā – 607
 � Tērvetes pagastā – 1811

Sirsnīgi sveicam 
Mazā tērvetnieka – 

2020 vecākus!
Vienlaikus lepojamies ar 2020. gadā 

dzimušajiem 30 mazuļiem, kam šajā gadā tiks 
pasniegta “Mazā tērvetnieka – 2020” balviņa.

Īpašs prieks par divām ģimenītēm – 
Augstkalnē un Bukaišos, kas šobrīd gādīgi 
rūpējas par saviem dvīnīšiem!

2020. gadā vecāki saviem bērniņiem 
izvēlējušies šādus vārdus – Aleksa, Elisa,  
Džesika, Hanna, Beatrise, Mendija, Nellija, 
Evelīna Maija, Alise, Amēlija Alise, Madara, 
Adele, Elza, Artūrs, Roberts, Ēvalds, Arvis, 
Gustavs, Edgars, Ralfs, Markuss, Kristers, 
Stefans Alekss, Rojs, Luka, Uvis, Everts, Teo.   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Cien. Tērvetes 
novada piecgadīgo 

bērnu vecāki!
Atgādinām, ka ar  

2021. gada 1. septembri Jūsu 
piecgadniekam 

ir jāuzsāk obligātās pirmsskolas 
izglītības programmas apguve. 

Tādēļ jau savlaicīgi aicinām pieteikties 
mācību apguvei kādā no izglītības 

iestādēm!    

Ja februāris ir silts, tad gaidāms aukstas 

Lieldienas. Kad kaķis februārī gozējas saulē, 

tad martā tas lien aizkrāsnē.

Ja Pelnu dienā (šogad 17. februārī) vējains laiks, 

tad būs auksts pavasaris.
Miglains februāris sola visam gadam daudz lietus. Foto – LVM dabas parks Tērvetē

Stipri ziemeļvēji februāra beigās sludina auglīgu gadu. /Latvis, 1932./

Prognozē pavasari pēc februāra...

Zaķim Brencim ļoti tīk ziema, un šogad Zaķim Brencim ļoti tīk ziema, un šogad 
Tērvetē to var baudīt un baudīt.Tērvetē to var baudīt un baudīt.



Domes sēde         Domes sēde                Dome informē       Dome informē

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdes norises vieta – Tērvetes kultūras nama lielā zāle.
Sēdē piedalījās visi 9 deputāti, stingri ievērojot 
epidemioloģiskos drošības pasākumus. 
Darba kārtībā tika iekļauti un izskatīti 30 jautājumi, 
uzklausīts Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora 
ziņojums par darbu pašvaldībā.

Izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums par pašvaldības darbu

 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2020. gada 
4. ceturksnī  

Pašvaldības pamatbudžeta IEŅĒMUMU plāna 
7  309 070 EUR izpilde uz 2020.gada 31.decembri ir 
7 017 500 EUR jeb  96 %. 

Tai skaitā :
	y nodokļu ieņēmumu izpilde 2 557 866 EUR (100 %),
	y nenodokļu ieņēmumu izpilde 768 497 EUR (100 %), 
	y maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izpil-

de 1 386 033 EUR (93 %),
	y valsts un pašvaldību budžeta transfertu izpilde  

2 305 104 EUR (93 %).
Pamatbudžeta IZDEVUMU plāns  izpildīts par 90 % 

jeb izlietoti 6 443 638 EUR no plānotiem 7 166 326 EUR. 
No šīs summas uzturēšanas izdevumiem izlietoti 
5 214 866 EUR  jeb  90 %,  bet kapitāliem izdevumiem 
1 228 772 EUR, kas ir 90 % no plānotajiem 1 360 043 EUR 
izdevumiem.

Autoceļu mērķdotācijas atlikums gada beigās 
26 010 EUR.

Dabas resursu nodokļa atlikums 20 072 EUR
Naudas līdzekļu ATLIKUMS kasē un pamatbudžeta 

banku kontos ir 2 371 806 EUR. 
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu 
atlikums ir 7 576 EUR.
Pašvaldības KREDĪTSAISTĪBAS valsts kasei uz 
2020. gada 31.decembri ir 1 574 555 EUR. Pamatsummas 
atmaksa veikta 140 202 EUR apmērā. Aizņēmumu 
apkalpošanas izmaksas uz 31. decembri sastāda 
4 378 EUR. 
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.

 SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” informē:
• izpildīts 2020. gada plāns 1 046 938 EUR apmērā 

pacientu apkalpošanā saskaņā ar līgumu ar 
Nacionālo veselības dienestu “Par sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu”. Kopā GADĀ APKALPOTI 
1347 PACIENTI;

• 2020. gada 4. ceturksnī ir veikta ēkas zibens 
aizsardzības sistēmas rekonstrukcija un tās 
dokumentu sagatavošana, veikti remontdarbi 
Zīdaiņu fizikālo procedūru telpā;

• ar 2020. gada 28. decembri centrs pārtrauca pacientu 
uzņemšanu un darbinieki izmantoja kārtējo 
atvaļinājumu. Pacientu uzņemšana atsākta ar 2021. 
gada 25. janvāri;

• naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada 31.decembri 
745 186 EUR;

• neto apgrozījums 4.ceturksnī 508 662 EUR, bet gadā 
1 311 003 EUR .

 Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2020. gadā:
• Augstkalnes pagastā – 63 767 euro,
• Bukaišu pagastā – 28 968 euro,
• Tērvetes pagastā – 70 519 euro.

KOPĀ ar bankas komisijas maksu un autoceļu 
inventerizācijas izdevumiem (11689 euro) izlietoti 
174 945 euro. 

Kopējais finansējums ceļiem 2020.gadā – 
200 954,76 EUR.

 20. janvārī noslēdzās cenu aptauja “Tērvetes novada 
pašvaldības autoceļu vērtības noteikšana un datu ievade 
tiešsaistes kartogrāfiskajā datu bāzē saskaņā ar darba 
uzdevumu”. Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie 
pretendenti. SIA”3C” piedāvāja darbus veikt par 9997,85 
EUR, SIA “La Upe” par 9999,00 EUR, bet SIA “Ceļu 
inženieri” par 9605,00 EUR. Sekojoši tika noslēgts 
pakalpojuma līgums ar zemākās cenas piedāvājuma 
iesniedzēju SIA “Ceļu inženieri”. Līguma izpildes termiņš 
līdz 29.10.2021.

 26. janvārī SIA “RŪĶIS AG” iesniedza izstrādātu 
tehniskā projekta dokumentāciju “Gājēju ceļa pārbūve 
un būve gar pašvaldības autoceļu Te-2 posmā no valsts 
autoceļa P 103 Dobele-Bauska līdz daudzdzīvokļu mājai 
Strazdi”. Šajā gadā plānots pabeigt arī objekta būvniecību.

 18. janvārī izsludināts iepirkums Publisko 
iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Nr.TND2021/1 
“Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības 
vajadzībām”, kas paredz  iegādāties Tērvetes novada 
transporta līdzekļiem un komunālajai tehnikai 10 
000  litrus benzīnu A-95 un 25 000 litrus dīzeļdegvielu. 
Pretendentiem pieteikumi bija jāiesniedz līdz 
2. februārim.

 12. janvārī noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2021. gada 
pirmajā pusgadā. Piešķirtas sešas darbavietas – ik mēnesi 
katrā pagastā labiekārtošanas darbos tiks nodarbināti 
divi algotie bezdarbnieki.

 21. janvārī notika divas Tērvetes novada pašvaldības 
kustamo mantu izsoles.

1. Izsolei ar lejupejošu soli “Tērvetes novada 
pašvaldības kustamās mantas – trīs kases aparātu 
CHD3850 izsole” bija reģistrējies viens dalībnieks.  
Izsoles gaitā manta tika izsolīta par 570 EUR jeb 100 EUR 
virs izsolē noteiktās slepenās cenas. Slepenā cena ir 
robeža, zem kuras manta netiek atsavināta. 

Līdz ar uzlabojumiem ZZ Dats grāmatvedības 
programmā, kases aparātu funkcijas aizstāj skaidrās 
naudas ieņēmumu un uzskaites modulis.

2. Izsolei “Tērvetes novada pašvaldības autogreidera 
DZ 180A izsole” ar objekta nosacīto sākuma cenu 
8260  EUR bija reģistrējušās divas juridiskās personas. 
Izsole noslēdzās bez rezultātiem, jo abi dalībnieki 
pazemināja mantas cenu zem sākotnēji noteiktās 
slepenās cenas.

 20. janvārī noslēgts Uzņēmuma līgums ar SIA 
“Rūķis AG” par tehniskā projekta izstrādi “Gājēju ceļa 
izbūve gar valsts autoceļu P103 “Dobele-Bauska” no 
“Pagasta ēkas” (km 18,38) (Elvi veikals – I.R. red.) līdz 
tiltam pār Tērvetes upi (km 18,60), Tērvetes pagastā, 
Tērvetes novadā” (220 m) saskaņā ar projektēšanas 
uzdevumu. Līguma izpildes termiņš 23. aprīlis. Gājēju 
celiņu ar bruģakmens segumu paredzēts izbūvēt 
2021.  gadā ar mērķi uzlabot gājēju drošību virzienā uz 
Sanatorijas ciematu.

 26. janvārī trim pretendentiem tika izsūtīti 
uzaicinājumi piedalīties trīs cenu aptaujās:
• “Tehniskā projekta izstrāde apgaismojuma izbūvei 

gar autoceļu P-95 “Jelgava-Lietuvas robeža”, Zelmeņu 
ciemā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu”. Piedāvājumi jāiesniedz 
līdz 1. februārim, projektēšanas laiks 4 mēneši. 
Projekts paredz izbūvēt ceļa apgaismojuma līniju gar 
šoseju P-95 no pašvaldības ceļa Te50 pagrieziena līdz 
Zelmeņu individuālo māju ciematam.

• “Gaismekļu nomaiņa gar autoceļu Te-50, Zelmeņu 
ciemā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā saskaņā ar 
darba uzdevumu”. Darbs jāizpilda divu mēnešu laikā 
no līguma parakstīšanas. Plānots nomainīt vecos 

2021. gada 28. janvārī tika sasaukta 
Tērvetes novada domes kārtējā sēde

gaismekļus uz LED ceļa “Zelmeņi – Krūklēni” 
posmā gar Zelmeņu daudzdzīvokļu māju ciematu.

• “Tehniskā projekta izstrāde un būvniecība ielu 
apgaismojuma līniju apvienošanai Bukaišu pagastā, 
Tērvetes novadā”, kas paredz apvienot abas esošās 
ielu apgaismojuma līnijas un pārbūvēt apgaismojuma 
vadības sadalni.

 Janvārī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijai iesniegti četri iesniegumi:
• komisija piekrita pārtraukt divus dzīvojamo telpu 

īres līgumus;
• vienā gadījumā persona uzņemta dzīvokļu rindā;
• komisija piekrita deklarēt personu pašvaldībai 

piederošā dzīvoklī.

DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAR FINANSĒJUMU IZGLĪTĪBAI
• Ar Domes lēmumu tika apstiprināts Valsts piešķirtais 

mērķdotācijas apmērs Tērvetes novada izglītības 
iestāžu pedagogu algām 2021. gada janvārim-
augustam.

• Tika apstiprinātas ar 2021. gada 1. janvāri viena 
izglītojamā izmaksas Tērvetes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs šādos apmēros:
 ӹ Augstkalnes pamatskolā ar pirmsskolas 

izglītības grupu “Zvaniņi” – 127,68 EUR mēnesī;
 ӹ Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas 

izglītības grupu „Sprīdītis” – 95,01 EUR mēnesī.
PAR IZSOLES REZULTĀTIEM

Domes sēdē apstiprināja 2021. gada 21. janvārī 
notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – trīs kases 
aparātu CHD 3850 izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes 
novada pašvaldībai piederošos trīs kases aparātus CHD 
3850 mantas nosolītājam Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Dixdi” par tās nosolīto un samaksāto pirkuma 
maksu 689,70 EUR, tai skaitā PVN.
PAR KUSTAMĀS MANTAS NODOŠANU 
BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ

 Tērvetes novada dome, izskatot jautājumu par 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamās  
mantas – medījumu dzesēšanas kameras nodošanu 
mednieku biedrībām bezatlīdzības lietošanā, konstatēja, 
ka 2014. gada 9. septembrī starp Tērvetes novada domi 
un Lauku atbalsta dienestu (turpmāk – LAD) tika 
noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu, saskaņā ar kuru 
LAD piešķīra Tērvetes novada pašvaldībai finanšu 
līdzekļus dzesētavas iegādei, kuru saskaņā ar 2014.gada 
13.augusta publiskas personas finanšu līdzekļu 
dāvinājuma (ziedojuma) līgumu  tā saņēma no akciju 
sabiedrības „Latvijas valsts meži”, pamatojoties uz 
Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu 
Nr.129 „Par AS „Latvijas valsts meži” dāvināmo 
(ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai 
nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra 
ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Saskaņā ar iepriekšminēto Dome pieņēma lēmumu, 
ar kuru nodeva Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – labā tehniskā stāvoklī esošu medījuma 
dzēšanas kameru Balling BU 2130, bilances vērtība 
1263,06 euro, bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem 
biedrībām „Mednieku klubs „Bukaišu mednieks””, 
biedrībai “Tērvetes AB” un biedrībai “Mednieku klubs 
“BITES””, nosakot dzesētavas lietošanas mērķi – medību 
produkcijas uzglabāšana, kā arī Pārtikas un veterinārā 
dienesta nodrošināšana ar izmeklēšanai nepie-
ciešamajiem paraugiem.

 Tērvetes novada dome, izskatot jautājumu par 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamām 
mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas 
numurs KA6154, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
nodibinājumam “Lāsītes”, konstatēja, ka atbilstoši likuma 
“Par valsts budžetu 2015.gadam” 13. pielikuma 
nosacījumiem, Tērvetes novada pašvaldībai no valsts 
budžeta līdzekļiem tika piešķirta mērķdotācija 3000 EUR 

apmērā ar tās izmantošanas mērķi - autotransporta 
iegāde daudzbērnu ģimeņu biedrības vajadzībām.

Izpildot likuma nosacījumus, 2015. gadā Tērvetes 
novada pašvaldība iegādājās automašīnu OPEL ZAFIRA, 
un, saskaņā ar 2015.gada 15.maija noslēgto Patapinājuma 
līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu, to 
nodeva bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes” 
uz nenoteiktu laiku.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī ņemot vērā to, ka 
nodibinājumam “Lāsītes” ir piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss, nodibinājums “Lāsītes” ir labticīgi 
un pienācīgi pildījis iepriekš noslēgtā patapinājuma 
līguma nosacījumus, Tērvetes novada domes sēdē ar 
lēmumu tika akceptēts, ka automašīna var tikt atkārtoti 
nodota bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes” 
uz noteiktu laiku – uz nākamajiem pieciem gadiem.
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
• Dome pieņēma lēmumu par nosaukuma maiņu 

apbūvētajai zemes vienībai „Tērvetes skola”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads. Turpmāk adrese un 
nosaukums iepretī ēkai “Tērvetes līči” būs “Annas”, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

• Ar Domes lēmumu mainīta nekustamā īpašuma 
adrese „Ķekši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads uz 
adresi “Stūri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.

• Dome konceptuāli piekrita Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu 

atsavināšanai:
 ӹ Dzīvoklis „Spīdolas” – 8, un “Spīdolas” – 4, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
novads, 

 ӹ Dzīvoklis “Spīdolas” – 4, Augstkalne, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,

 ӹ Dzīvoklis “Labrenči” – 30, Tērvete, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, 

 ӹ pašvaldībai piederošā īpašuma “Ielejas”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads. 

• Dome nodeva atsavināšanai Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumus: 
 ӹ dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Labrenči”, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 
par cenu 3000,00 EUR,

 ӹ dzīvokļa īpašumu Nr. 33, “Labrenči”, Tērvete, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 
par cenu 2200,00 EUR,

 ӹ Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Vīnkalni”, 
Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
pārdodot to par cenu 800,00 EUR.

• Dome pieņēma 7 lēmumus par zemes nomas līguma 
pagarināšanu un uz pieciem gadiem noslēdza vienu 
jaunu zemes nomas līgumu.

• Ar sēdes lēmumu apstiprināja izstrādāto zemes 
ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma 
„Mazāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes 
vienību divās atsevišķās zemes vienībās: 55,2897 ha 
platībā un 9,7103 ha platībā. Sadalītajam 
nekustamajam īpašumam „Mazāķi”, tika piešķirti 
sekojoši nosaukumi – „Mazāķi” un „Kalna Mazāķi”, 
abiem īpašumiem tika noteikts lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

• Dome apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības 
projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Kļavas”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, trīs atsevišķās 
zemes vienībās: 0,8 ha platībā, 14,9 ha platībā un 1,4 
ha platībā. Sadalītajam nekustamajam īpašumam 
„Kļavas” tika piešķirti sekojoši nosaukumi  lietošanas 
mērķus: „Kļavas” un „Lielkļavas”. Visā platībā tika 
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

IZSLUDINĀTĀS IZSOLES
Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Labrenči” – 27,Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošs no divu istabu dzīvokļa 48,3 m2 platībā. 
Nosacītā sākumcena – 6900 EUR

Izsoles dalībnieku reģistrācija no 2021. gada 10. februāra līdz 2021. gada 10. marta plkst. 12.00.
Izsoles norises vieta un laiks – 2021. gada 11. marts plkst. 11.00.

  

Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Sanatorija 5” – 7,Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 
sastāvošs no vienas istabas dzīvokļa 22 m² platībā. 
Nosacītā sākumcena – 400 EUR
Izsoles dalībnieku reģistrācija no 2021. gada 10. februāra līdz 2021. gada 10. marta plkst. 12.00.
Izsoles norises vieta un laiks – 2021. gada 11. marts plkst. 11.15.

  

Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Atpūtas” – 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs 
no trīs istabu dzīvokļa 71 m2 platībā. 
Nosacītā sākumcena – 2200 EUR
Izsoles dalībnieku reģistrācija no 2021. gada 10. februāra līdz 2021. gada 10. marta plkst. 12.00.
Izsoles norises vieta un laiks – 2021. gada 11. marts plkst. 11.30.

  

Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no 
vienas zemes vienības ar platību 1,186 ha un ēkām. Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar vienu īres 
līgumu. 
Nosacītā sākumcena – 5800 EUR
Izsoles dalībnieku reģistrācija no 2021. gada 10. februāra līdz 2021. gada 10. marta plkst. 12.00.
Izsoles norises vieta un laiks – 2021. gada 11. marts plkst. 11.45.  

Informācija sagatavota pēc 28.01.2021. Domes sēdes protokola.

Uzmanību ikvienam 
ūdens patērētājam!
Saskaņā ar to, ka Administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā ar 2021. gada 1. jūliju Tērvetes novada teritorijā 
mainīsies ūdens pakalpojuma sniedzējs, lūdzam visus 
privātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekus un īrniekus steidzami uzstādīt verificētu ūdens 
skaitītāju, kur to vēl nav, aktu par skaitītāja uzstādīšanu 
iesniegt Tērvetes novada pašvaldībā.

Pretējā gadījumā tiem, kuriem nav uzstādīti ūdens 
skaitītāji, nāksies segt starpību starp mājā ienākošo kopējo 
uzskaitīto ūdens daudzumu un dzīvokļos ar skaitītājiem 
uzskaitīto ūdens patēriņa daudzumu.

Vēršam uzmanību uz to, ka ūdens pakalpojuma 
sniedzējam saistošs būs mājā ienākošais kopējais ūdens  
skaitītāja rādījums.   

Tērvetes novada dome PĀRDOD pašvaldībai 
piederošo

AUTOGREIDERI DZ 180A,
valsts reģistrācijas numurs T8705LB,

nosakot tā nosacīto pārdošanas cenu 4200 EUR apmērā, bez PVN.
Interesentiem pieteikties pa tālr. 26552303  

(izpilddirektors Māris Berlands)

Iespējas bez maksas nodot 
lauksaimniecības iepakojumu

SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā Latvijas Zaļo 
punktu nodrošina vairākas iespējas zemnieku 
saimniecībām bez maksas atbrīvoties no lauk-
saimniecības iepakojuma. Saimniecības uzkrāto 
iepakojumu visa gada garumā aicinātas nogādāt uz 
tuvāko SIA “Eco Baltia vide” reģionālo filiāli vai 
sadarbības partneru atkritumu šķirošanas lau-
kumu, vai arī pieteikt to bezmaksas savākšanu 
klātienē no saimniecības. 

No zemnieku saimniecībām otrreizējai 
pārstrādei pieņem dažāda veida plēvi, tostarp 
skābsiena, ruļļu ietinamo, agro, dārza un cita veida 
plēves veidus, polipropilēna maisi jeb BIG BAG, 
plastmasas kannas un mucas, kā arī lauk-
saimniecības iepakojumi pēc atsevišķas vieno-
šanās. Materiāliem jābūt bez piejaukumiem, 
piemēram, salmiem, skābbarības, dažādiem 
sadzīves un būvniecības atkritumiem, kā arī 
smiltīm un dubļiem. 

Plašāka informācija www.ecobaltiavide.lv vai 
zvanot pa tel.8717.   

Alise Zvaigzne
SIA “Eco Baltia vide”



Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada budžeta paskaidrojuma raksts
Tērvetes novada dome ir apstiprinājusi 2021. gada budžetuTērvetes novada dome ir apstiprinājusi 2021. gada budžetu

TĒRVETES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ZIŅOJUMS 
Tērvetes  novada pašvaldības budžeta projekts 2021. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja termiņa budžeta 

ietvara likumu, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu 
vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 

Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs  pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasts. Terito-
rijas platība sastāda 22424,2 ha. Tērvetes novadā uz 2021. gada 1. janvāri deklarēti 3296 iedzīvotāji, reģistrētā bezdarba 
līmenis uz 2021. gada 1. janvāri  ir 6,1 % , kas ir par 1,5 % lielāks kā uz 2020. gada 1. janvāri.

2021. gada budžeta prioritātes: izglītība, drošība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, vides sakārtošana. 
Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentos.
2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Attīstības pro-

gramma 2018.–2024. gadam, 2014. gada 23. oktobrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam. 

Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes un mērķi – kā 
stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi 
stratēģiskie attīstības mērķi: 

I      Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība.
II     Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide.
III   Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība.

Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte – Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā vidē.
Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves vides pakalpojumi; VP2 
– Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra; VP3 – Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. 
Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības un uzdevumi:

Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un sociālie pakalpojumi, un 
droša dzīves vide; Modernas transporta, sakaru, IT, ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides 
resursu aizsardzību un attīstību nākotnē; Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija; Investīciju piesaistes un 
nodarbinātības veicināšana, attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, radoša, 
sadarbībai atvērta sabiedrība.   

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās 
rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. Neskatoties uz to, ka 2021. 
gada budžeta vērtēto ieņēmumu samazinājums sastāda EUR 108782, tai skaitā IIN samazināts par EUR 88383,  2021. 
gadā atbilstoši Tērvetes novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi  
tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot šo projektu īstenošanā  aizņēmumu no Valsts kases.  
Finansējums pamatā rasts no līdzekļu atlikuma uz 2020. gada beigām, kuru sastāda  arī ieņēmumi no nekustamo 
īpašumu pārdošanas.  
2021. gada budžetā plānotās nozīmīgākās aktivitātes:   

	� Ielu apgaismojuma izbūve gar valsts autoceļiem 
V1106 Augstkalne-Bēne un pašvaldības ceļa Bu29 
Āres-Stari,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads,

	� Pašvaldības autoceļa Te50 Zelmeņi-Krūklēni as-
faltbetona seguma atjaunošana,

	� Ielu apgaismojuma izbūve Kroņauces krustojumā,
	� Gājēju celiņa izbūve no valsts autoceļa līdz mājai 

“Strazdi”, Kroņaucē,
	� Sanatorijas ciemata notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība,
	� Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā tehniskā pro-

jekta izstrāde un būvniecība,
	� Divu malkas šķūnīšu (8 sekcijas) izbūve pie ēkas 

Sanatorija 2, Tērvetes pagasts,
	� Kaiju tilta Kroņaucē remontdarbi,
	� Dzīvokļa atjaunošana pašvaldības ēkā “Kļaviņas”, 

Bukaišu pagastā,  
	� Gājēju celiņa Tērvetē gar valsts autoceļu, posmā 

no veikala ELVI līdz tiltam tehniskā 
	� projekta izstrāde, topogrāfija un būvniecība,
	� Elektrības pieslēguma vietas projekts un izbūve 

Tērvetes centrā pretim veikalam ELVI,
	� Projektēšana un apgaismojuma izbūve gājēju 

celiņam Tērvetē gar valsts autoceļu  
	� posmā no veikala ELVI līdz tiltam pār Tērvetes 

upi,
	� Projektēšana un apgaismojuma izbūve gar valsts 

autoceļu Dobele-Bauska posmā no tilta
	� pār Tērvetes upi līdz Krasta ielai,
	� Ceļa apgaismojuma projekta izstrāde gar valsts 

autoceļu Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā
	� 500 m,
	� Pašvaldības autoceļa Au31 apgaismojuma 

projektēšana un izbūve 130 m  Augstkalnes 
pagastā

	� (pie birzītes),
	� Asfalta seguma atjaunošana ceļam Au1 (414) (no 

krustojuma pie Augstkalnes pamatskolas līdz pirms-
skolas grupai “Zvaniņi”) 2350 m² x 10 EUR/m²,

	� Ceļu Au21 un V1056 apgaismojuma atjaunošana 
Dzeguzēnu ciemā. Projekta izstrāde un 
būvniecība,

	� Gaismekļu nomaiņa uz LED gar autoceļu Te50 
Zelmeņu ciemā,

	� Novada ūdensvadu un kanalizācijas trašu 
uzmērīšana dabā, ģeodēzija,

	� Ūdensvada un kanalizācijas trašu, sūknētavu, 
attīrīšanas iekārtu novērtēšana,

	� Sporta infrastruktūras uzlabošana – Kroņauces 
stadionā, Zelmeņu ciema sporta laukumā, pie 
mājas „Labrenči” Tērvetes pagastā, sanatorijas 
ciemā Tērvetē, Augstkalnē, Bukaišos,

	� Augstkalnes pagasta pārvaldes ēkas ”Virsaiši” 
ārsienu apmešanas darbi,

	� Bērnu rotaļlaukuma komplekss Bukaišu pagastā 
pie daudzdzīvokļu mājām,

	� Bērnu rotaļlaukuma komplekss Tērvetes pagasta 
Klūnās,

	� Kāpnes Tērvetes pilskalnā – pēdējais posms,
	� Augstkalnes pamatskolas 1. stāva foajē  remonts,
	� Augstkalnes pamatskolas ieejas kāpņu un 

ārdurvju restaurācija,
	� Augstkalnes pamatskolai interaktīvais ekrāns 

dabaszinību kabinetam,
	� Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas grupai 

„Zvaniņi”: Daudzfunkcionāls rotaļu komplekss, 
Līdzsvara šūpoles un Sporta inventāra iegāde,

	� Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas gru-
pas „Sprīdītis”: Metāla rotaļu laukums un Rotaļu 
komplekss wooden,

	� Annas Brigaderes  pamatskolai – Interaktīvais 
ekrāns 2gb.,

	� SAC „Tērvete” plānotie remontdarbi un iegādes: 
Skurstenis, Veļas mājas remonts, ķieģeļu mūra si-
enu ar plaisām un mūra eroziju pastiprināšana un 
citu bojāto konstrukciju pastiprināšana vai re-
monts. Apkures katla, Veļas žāvētāja un ruļļa 
gludināšanai iegāde.

EUR 20 000 apmērā  plānots  novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai;
EUR 42500 apmērā plānots novirzīt RC “Tērvete” ēkas rietumu daļas 1. stāva gaiteņa remontam, kur šobrīd atrodas  
Tērvetes novada novadpētniecības krātuve.

Saskaņā ar ERAF līdzfinansētā INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.-2020. gadam projekta 
Nr.LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” (Following Traces of Livonian Crusade in 
Western Semigallia”/Traces of Crusades)” aktivitāti “Pilsdrupu konservācija”  plānots aizņēmums Valsts kasē  EUR 
167 000.

2021. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un  pildīt pašvaldības funkcijas, 
ieguldīt budžeta līdzekļus novada attīstībā,  kā arī  no 01.01.2021.,  palielinoties minimālajai algai, palielināt darbinieku 
atalgojumu no 5 - 9%. 

Domes priekšsēdētāja Dace Reinika

INFORMĀCIJA PAR TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
2021. GADAM

Tērvetes novada pašvaldības 2021.gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar likumu „Par pašvaldībām” 
uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar 
pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.  

Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, un, ziedojumu un dāvinājuma budžeta. Tērvetes 
novada pašvaldības pamatbudžets sastāv no Tērvetes novada domes un sociālās aprūpes centra „Tērvete” 
pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 2021.gadā plānots 5 416 230 euro. Pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu apjoms 2021.gadam plānots 7 376 826 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos 
ieņēmumos un izdevumos 20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai un 92 000 euro 
savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu atlikums uz 2021.gada sākumu ir 2 371 806 euro (t.sk. domei  
1 840 495 euro un SAC „Tērvete” – 531 311 euro), uz 2021.gada beigām plānots 435 810 euro (t.sk. domei 293 398 euro 
un SAC „Tērvete” – 142 412 euro). 

Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti 142 399 euro:

Aizņēmuma mērķis 2021.gadā atmaksājamā 
pamatsumma, EUR

Sporta halle 35 972
PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārta 7 912
PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks. 9904

Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 12 424
PIG “Sprīdītis” rekonstrukcijas 2.kārta 33 192
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu ciemos 
Tērvetes novadā 1 832

Publiskās teritorijas apgaismes izbūve 6100
Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve 4964

Annas Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve 20 212
Kroņauces stadiona pārbūve 3024
Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 1244
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā īstenošanai 1252
Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 4368

Kopā: 142 400

Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 558 230 euro ieņēmumus veido:
	y nodokļu ieņēmumi – 2  233 917 euro (iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 1  717 581 euro, nekustamā 
īpašuma nodoklis 510 336 euro, dabas resursu nodok-
lis 6000 euro);

	y nenodokļu ieņēmumi – 117 559 euro (ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas 
un naudas sodi, NĪ iznomāšanas un pārdošanas u.c.);

	y budžeta iestāžu ieņēmumi – 165 940 euro (ieņēmumi 
no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumi-
em un citi pašu ieņēmumi);

	y transfertu  ieņēmumi – 1 040 814 euro (mērķdotācijas 
un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums pro-
jektu īstenošanai).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 48 % no domes pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts un 
pašvaldību transferti sastāda 29 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 %, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi ir 
15 %, nenodokļu ieņēmumi – 3 %.

SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 950 000 euro ieņēmumus veido:
	y nenodokļu ieņēmumi – 600 euro
	y ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 1 057 400 euro

	y transfertu ieņēmumi – 892 000 euro.

Valsts garantētie ieņēmumi
Ieņēmuma veids 2020.gada fakts 2021.gada plāns +/- %

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 897 928 1 717 581 - 10.5 
Nekustamā īpašuma nodoklis 623 840 509 896 - 22.35
Valsts budžeta transferti 500 686 466 397 - 7.35

kopā 3 022 454 2 693 874 - 12.2

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 5 129 927 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši veicamajām 
funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju:
	y vispārējie valdības dienesti – 611 435 euro, kas 

sastāda 12 % no domes pamatbudžeta izdevumiem 
(administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisi-
jas, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu 
procentu maksājumi);

	y sabiedriskā kārtība un drošība – 86 243 euro, kas 
sastāda 2 % (pašvaldības policija, apsardze, 
ugunsdzēsības dienests);

	y ekonomiskā darbība – 220 799 euro, kas sastāda 4 % 
(būvvalde, objektu privatizācija);

	y vides aizsardzība – 130 890 euro, kas sastāda 3 % 
(notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana);

	y pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
– 1 715 066 euro, kas sastāda 33 % (attīstības nodaļa, 
ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju 
apsaimniekošana, apkure);

	y atpūta un kultūra – 508 637 euro, kas sastāda 10 % 
(sports, bibliotēkas, kultūra, projekti);

	y izglītība – 1 495 102 euro, kas sastāda 29 % (skolas, 
pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, savstarpējie 
norēķini izglītībā);

	y sociālā aizsardzība – 359 755 euro, kas sastāda 7 % 
(bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, norēķini par 
sociālo aprūpi).

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 338 899 euro apjomā sastāda:
	y atlīdzība – 980 813 euro, tas sastāda 42 % no kopējiem 

izdevumiem
	y preces, pakalpojumi – 913 086 euro, 39 %

	y pamatkapitāla veidošana – 345 000 euro, 15 %
	y soc pabalsti – 100 000 euro, 4 %

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2021.gada plānotie SAC „Tērvete” ieņēmumi ir 4000 euro un plānotie izde-
vumi 4000 euro apmērā.

Ilgtermiņa saistības - aizņēmumi

Aizdevējs Mērķis
Līguma 

noslēgšanas 
datums

Saistību apmērs

2021. 2022. 2023. 2024.

Valsts kase ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 
“Sporta halle” īstenošana 30.08.2012 36 619 36 528 36 436 36 346

Valsts kase Pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” 
rekonstrukcijas 1. kārtas īstenošana 21.10.2013 8 089 8 068 8 048 8 029

Valsts kase Pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” 
rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 17.02.2014 10 126 10 101 10 076 10 051

Valsts kase
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 
internāta ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana īstenošana

14.03.2014 12 710 12 679 12 647 12  616

Valsts kase Pirmsskolas izglītības grupas “Sprīdītis” 
rekonstrukcijas 2. kārtas īstenošana 18.06.2014 34 315 34 230 34 146 34 064

Valsts kase
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve

20.11.2014 6 314 6 299 6 283 6 268

Valsts kase
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Augstkalnes, Bukaišu un Zelmeņu 
ciemos Tērvetes novadā

20.11.2014 1 850 1848 1 841 1 833

Valsts kase
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūve

22.07.2015 5 148 5 135 5 122 5 110

Valsts kase Annas Brigaderes pamatskolas ēkas 
daļas pārbūve un fasādes atjaunošana 22.07.2015 20 960 20 908 20 857 20 808

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 3 145 3 138 3 130 3 123
Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 1 296 1292 1289 1 286

Valsts kase Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 
Tērvetes novadā īstenošanai 31.10.2018 1 309 1306 1302 1 299

Valsts kase Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 24.09.2019 4 455 4 444 4 433 4 422
KOPĀ: x x 146 335 145 976 145 610 145 255
Galvojumi        NAV
Kopā saistības   146 335 145 976 145 610 145 255

Saistību apjoms %  no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 3,2 %

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, pamatojoties uz 
budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem. 

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2021. sastādīja 1 578 490 euro.
Pašvaldības 2021.gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas 

grafikiem aizņēmumu pamatsummas 142 400 euro un apkalpošanas maksas 3935 euro apmērā. 
Pašvaldības saistības 2021. gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz 3,2 %. 

Domes priekšsēdētāja  D. Reinika 



DažādiDažādi

2020. gada notikumi un atklājumi LVM dabas parkā Tērvetē 
Atskatoties uz 2020. gadu, droši varam teikt – 

LVM dabas parkā Tērvetē tika izdzīvota vēl 
nebijusi sajūtu gamma. Aizvadītais gads bija raibu 
notikumu, izaicinājumu un jaunrades bagāts. Pērn 
aktīvā tūrisma sezona jau pašā gada sākumā bija 
citāda - ar mājsēdi pavasarī un pārsvarā Baltijas 
valstu ceļotājiem vasarā un rudens pusē. Neziņa, 
darbu pārplānošanu atbilstoši valstī pieņemtajiem 
drošības pasākumiem un elastība bija ikdiena. 

Visu notikumu virpulī Tērvete kļuva par vienu 
no iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem Latvijā, 
ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet, pateicoties 
atvērtajām Baltijas valstu robežām, arī mūsu 
kaimiņiem. Viennozīmīgi – vietējais tūrisms pērn 
piedzīvoja savus labākos laikus, kādi mums 
pārredzamā pagātnē bijuši. 

LVM dabas parku Tērvetē 2020. gadā 
apmeklēja 158,5 tūkstoši aktīvās atpūtas cienītāji 
un ainavu meklētāji. Paldies Tērvetes novada 
atsaucīgajiem ļaudīm un sadarbības partneriem 
par aktīvu darbošanos, ātru reakciju jaunu 
notikumu virpulī, ideju radīšanu un realizēšanu! 

Aizvadītajā gadā no teju 30 plānotajiem 
pasākumiem, organizējām tikai vienu, bet vēl 
parka vēsturē nebijušu, – Sprīdīša vārda dienas 
svinības. Pasākuma laikā bija vērojams neplānots 
pavērsiens – rakstnieces Annas Brigaderes 
bērnības zemē ieradās arī mūsdienu Sprīdītis. 
Tērvetē ciemojās puisēns, kam tas ir otrais vārds. 

Ar neatlaidīgu un pozitīvu skatu nākotnē 
maija izskaņā tika atvērti divi aktīvās izklaides 
objekti – Tērvetes Tarzāns un Tērvetes Tīklu parks. 
Abi jaunie objekti Tērvetē tika uzņemti pozitīvi. 
Veidojot noturīgu interesi apmeklētājos, turpināja 
darboties arī jau zināmās Gaisa takas. Apmeklētājus 
iepriecināja Tauriņu mājas pārstāvju enerģiskā 
rosība – aizvadītajā gadā te darbojās arī velo noma. 
Vasaras vidū durvis vēra Anneles ZOO, kas īpaši 
iepriecināja mazos apmeklētājus, sniedzot iespēju 
samīļot un pabarot trušus, kazas un citus 
iemītniekus. Paldies kafejnīcai “Mammadaba”, 
“Rūķu bodīte” un “Lutauša galds” par našķiem un 
siltajām maltītēm! 

Neapstājās arī plānotie būvniecības darbi 
parkā. Rūķu ciemā atjaunoja Dzirnavnieku sētu un 
izbūvēja jaunu – Mežinieku sētu. Tapa Tērvetei 
raksturīgas koka skulptūras: Dzirnavniece un 
darba rūķis ar maisu, rūķis Dārznieks un Mežinieks 
ar viņa meža draugu – lūsi. Savukārt rūķu pilsētā 
Čiekure kļuva bagātāka par piecām jaunām 
mājiņām Zinību kvartālā. Rūķu pilsētā nu jau ir 
vairāk nekā 40 koka namiņu. 

Gadam griežoties uz otru pusi, kļuva redzami 
vasaras darbu augļi – rudenī tika atklāts atjaunotais 
Gulbju tilts. To novērtēja garo pastaigu cienītāji.

Savukārt gada nogalē notika vēsturisks brīdis 
– atklāts teju divdesmīt gadu gaidītais gājēju celiņš 
no dabas parks Tērvetē koka tilta līdz Tērvetes 
estrādei. Izveidota ērta un droša pāreja no parka 
centrālās ieejas  arī uz citiem Tērvetes tūrisma 
objektiem – Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”, 
muzeju “Tērvetes koka pils”, vareno Tērvetes 
pilskalnu un Tērvetes Kalnamuižas baznīcu, kā arī 
ērtāk sasniedzamas “Augēnijas zirgu izjādes”. 
Patīkamā noguruma pārņemtos jaunais celiņš 
aizvedīs arī līdz vietējo uzņēmēju radītajiem 
gardumiem. Liels paldies Tērvetes novada 
pašvaldībai par mērķtiecību un projekta realizāciju 
Tērvetes novada iedzīvotāju, viesu drošībai un 
ērtībai!

LVM dabas parks Tērvetē vēl iedvesmojošu 
atpūtu svaigā gaisā!   

Lilita Kauste, LVM dabas parka Tērvetē  
tūrisma informācijas centra vadītāja

Mājsēdei nav jābūt garlaicīgai, esi kustībā!

Fiziskās aktivitātes, pat mazās slodzes, atstāj 
labvēlīgu ietekmi uz ķermeņa svaru, kauliem, mus-
kuļiem, miega kvalitāti, slimību profilaksi un dzī-
ves kvalitāti kopumā. Mums vislabāk patīk fakts, 
ka fizisko aktivitāšu laikā smadzenēs pastiprināti 
izdalās laimes hormons endorfīns, kas rada pacilā-
tības, prieka un laimes sajūtu, palīdzot ķermenim 
atbrīvoties un uzlabot garastāvokli, kā arī vairo 

enerģiju. Tas ir tas, kas vaja-
dzīgs šajā laikā! Ar tādu domu 
februāris ir startējis kā KUSTĪ-
BAS MĒNESIS.

Sastādīts ir izzinošs un 
kustīgs mēneša plāniņš pa die-
nām. Ja arī neesi  pieteicies  ak-
tivitātei, ir iespēja tai sekot Fa-
cebook vietnē Tērvetes novada 
kultūras nama lapā, kur redza-
ma aktuālā informācija, video-
nodarbības (10., 13. un 17. 
feb.), kā arī doties 27. februāra 
pārgājienā. Vēl vari paspēt pie-
teikties divām nodarbībām 
ZOOMā (20. un 25. feb.), tel. 
29766085 (Linda). 

Vēl lieliskāk, ja fiksēsi jeb-
kurā sporta aplikācijā februāŗī noietos vai noskrie-
tos km un mēneša beigās saglabātos datus kā 
skrīnšotu nosūtīsi WhatsApp uz tel. 29766085 
(Linda).

Sāc ar mazumiņu, bet esi kustībā!   
Svētki IR!      Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada kultūras nama
Kultūras pasākumu organizatore

“Svētki IR!”, ar tādu moto Tērvetes novada kultūras 
nams turpina strādāt arī 2021. gadā. Darbi un 

aktivitātes plānotas ar gaišu cerību par tikšanos 
klātienē. Ceram plānu papildināt, uzsākot jauno 
2021./22. gada amatiermākslas kolektīvu sezonu.
Pie labvēlīgākas epidemioloģiskās situācijas mēs 

noteikti satiksimies!

T Ē R V E T E S  N O V A D A  K U L T Ū R A S  N A M A
S A P Ņ U  P L Ā N S  2 0 2 1

datums pasākums
1.-28.februāris Kustības mēnesis. Virtuāla aktivitāte.
4. aprīlis Lieldienas IR! Katram SAVĀ sīpolmizu katliņā un pastaigas taciņā!
Datums tiks precizēts Mazais tērvetnieks 2020
Laiks tiks precizēts Sportiska brīvdabas aktivitāte ar radošu pieskaņu 

4. maijs Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas diena. III Stipro skrējiens 
Tērvetes pilskalnā

8. maijs Ūsiņi pie Tērvetes pilskalna
28., 29. maijs TĒRVETES NOVADA SVĒTKI
30. maijs TĒRVETES NOVADA SPORTA SVĒTKI
Datums tiks precizēts Bērnu dienai veltīts pasākums brīvdabā
14. jūnijs Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena
21. jūnijs Vasaras saulgrieži Tērvetes vēsturiskajā centrā
23.jūnijs Ielīgošana Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagasta ciemos

17. jūlijs Augstkalnes pagasta sporta svētki. Aktivitātes “Izskrien Tērvetes 
novadu!” noslēdzošais posms Augstkalnes pagastā

31. jūlijs Bukaišu pagasta svētki
Datums tiks precizēts Skrējiens apkārt Augstkalnes ezeram
7. augusts Zemgaļu svētki
1.oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums 
2. oktobris Rudens Labrenča tirgus 
11. novembris Lāčplēša diena
17. novembris Latvijas 103. dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums
18. novembris Svētbrīdis Tērvetes estrādē
4. decembris Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu Senioru balle
5. decembris Egles iedegšanas svētki Tērvetes vēsturiskajā centrā

11. decembris Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu uzņēmēju, lauksaimnieku 
gada balle

18. decembris Labrenča tirgus Ziemassvētki

19. decembris Ziemassvētku pasākums Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu 
pirmsskolas vecuma bērniem

Datums tiks precizēts Ziemassvētku koncerts

Pasākumu plānā iespējamas būtiskas izmaiņas. Izmaiņas plānā iespējamas arī saistībā ar 
epidemioloģisko situācijai valstī, kā arī ar administratīvi teritoriālo reformu. 

Sekojiet aktuālajai informācijai Tērvetes novada mājas lapā http://www.tervetesnovads.lv un Tērvetes novada 
informatīvajā izdevumā ”Laikam līdzi”, kā arī Facebook vietnē Tērvetes novada kultūras nama lapai.

Detalizēta informācija pa tel. 26413219  
(Ineta Strazdiņa, Tērvetes novada kultūras nama kultūras pasākumu organizatore)

“Mājsēdes” minimaratons
Iepriekšējā “Laikam līdzi” izdevumā tika 

ievietota maza krustvārdu mīkla. Mums iepatikās, 
tāpēc turpmāk tās ievietosim ik izdevumā. Atrodot 
atminējumu, azartiskākos minētājus aicinām 
nosūtīt atminējumu uz tel. 26413219 (Ineta): 
“Atminējums, Jūsu vārds”. Tādā veidā uzsāksim 
MINI MĪKLU MARATONU vairāku mēnešu 
garumā. Noslēgumā starp tiem, kas būs iesūtījuši 
visu (sākot no šī nr.) mīklu atminējumus, izlozēsim 
pārsteiguma balvas ieguvēju.

MARATONA MĪKLA NR.1
Atrodiet atminējumus un ievietojiet tos pareizajās 
vietās (jautājumi sarindoti jauktā secībā). Katram 
vārdam atklāts viens burts.

HORIZONTĀLI:
Kas jādzer Sveču dienā, lai viss gads būtu jautrs un 
pats cilvēks skaists?
Ja Sveču dienā snieg (mums sniga), tad būs daudz 
……. (atminējums). 
Kādi ceļi Sveču dienā liecina par gaidāmiem 
plūdiem pavasarī?
Kas jādara latviešu gadskārtu svētkos Meteņos, lai 
augtu garāki lini? 
Kādas izdarības Meteņos veic pēdējo reizi gadā?
Kā sauc Meteņdienas ēdienu, kura sastāvā ir 
grūbas?
Kā sauc tradicionālo Meteņu maizi (no rupju 
kviešu vai miežu mīklas veido plāceni, apsmērē ar 

grūstām kaņepēm, taukiem, tad 
saritina un “šauj” krāsnī)?
Ko Meteņdienā bāzuši maisos un 
svieduši pār sētu kupenās?
VERTIKĀLI: atminējums kas 
satur mūsu novēlējumu visiem, 
visiem!    
Patīkamu mazo mīklas minēšanas 

mirkli novēl
Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada kultūras nama
Kultūras pasākumu organizatore


