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Tērvete

Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Tērvetes novada dome izsludina  2021.gada 
projektu konkursu „Mēs - Tērvetes novadam”

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu 
īstenošanai var iesniegt Tērvetes novadā reģistrē-
tas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju ini-
ciatīvu grupas, kas darbojas Tērvetes novadā. 
Maksimālā summa, ko Tērvetes novada dome pie-
šķir vienam projektam, ir 1000 eiro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Tērvetes nova-
da domē līdz 2021.gada 9.aprīlim.

Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 
2021.gada 30.novembris.

Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitā-
ti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināša-
nā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Informācija par projektu konkursu un iesnie-
dzamajiem dokumentiem atrodama Tērvetes no-
vada pašvaldības mājas lapā www.tervetesnovads.
lv sadaļā „Projekti/Aktuālie projekti un projektu 
konkursi”.   

Informāciju sagatavoja Tērvetes novada 
pašvaldības projektu koordinatore Dace Vācere

Būsim atbildīgi un izteiksim savu viedokli
Līdz š.g. 21.martam notiek iedzīvotāju un 

uzņēmēju aptauja par jaunizveidojamā Dobeles 
novada teritorijas (šobrīd Auces, Dobeles un 
Tērvetes novadu) attīstību.  

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika un Attīstības nodaļas vadītāja Linda 
Mierlauka aicina Tērvetes novada iedzīvotājus būt 
aktīviem, atbildīgiem, saprotošiem un sniegt savu 
viedokli, aizpildot anketu.

Anketas pieejamas šī “Laikam līdzi” izdevuma 
3. un 4. lpp.. Izgriez, aizpildi un iesniedz pagasta 
pārvaldēs vai ievieto Zelmeņos pie ieejas Domē 
ziņojumu un ierosinājumu kastītē.

Anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski – 
www.tervetesnovads.lv , kā arī Tērvetes novada 
kultūras nama Fecebook lapā.

Anketa ir anonīma, Jūsu paustais viedoklis tiks 
izmantots apkopotā veidā, par ko informēsim 
turpmāk.

Tieši aizpildot anketu, Tu būsi bijis atbildīgs 
par to, kā esošā Tērvetes novada teritorija un tās 
iedzīvotāji iekļausies jaunizveidojamajā 
Dobeles novadā. Paturi prātā Dobeles novada 
attīstības programmas termiņu 2021.-2027.gads! 

Esi atbildīgs, izsaki viedokli!   
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tērvetes novada pašvaldība 
piedāvā  VAKANCI

Tērvetes novada sporta 

stadiona un sporta 
halles strādnieks

• Amatalgu 735 euro mēnesī (pirms 
nodokļu nomaksas) 

• Darba laika veids: 1 slodze -40 stundas 
nedēļā, summētais darba laiks 
(atsevišķos gadījumos darbs brīvdienās 
sporta pasākumu laikā un  uzkopšana 
pēc sporta pasākumiem).

Iesniegumu un CV iesniegt iesūtīt 
Tērvetes novada domē līdz 31.martam. 
Uzziņas pa telefonu  26552303 

Piesakoties vakantajam amatam, 
informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti 
tikai atlases vajadzībām. Vakancei at-
bilstošie pretendenti tiks aicināti  uz darba 

interviju.    

No kopīgas idejas 
veidojam paliekošas 

vērtības
Ar iepriekšējā izdevuma starpniecību 

ikvienu aicinājām iesaistīties ideju aptaujā par 
“Konkursa  “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
Zemgalē 2020”  balvas izlietojumu Tērvetes 
novadā (EUR 12 500)”.

Liels paldies ikvienam, kas atsaucās 
aicinājumam, izsakot viedokli un idejas 
naudas balvas izlietojumam!

Šobrīd atbildes tiek apkopotas, izvērtētas, 
analizētas kontekstā ar atslēgas vārdiem – 

labākais izlietojums,
ģimenei draudzīga vieta un

paliekoša vērtība.

Par aptaujas rezultātiem 
informāciju sniegsim 
“Laikam līdzi” aprīļa 
izdevumā..  

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gads cauri sniega kupenām jau ieripojis tuvāk 
pavasarim. Kur pavasaris, tur vairāk saules, tur arī 
vairāk prieka. Tikai jāparosās! 
	� Varam svinēt 20.martu, kad pl. 1137 klāt būs 

astronomiskais PAVASARIS!
	� Katra iesētā sēkliņa ir mazie svētki DĀRZA 

DARBIEM sākumam.
	� 28. martā – PŪPOLSVĒTDIENA

Viena no senākajām tradīcijām, kas tiek veikta 
Pūpolsvētdienā jeb Pūpolnīcā ir pēršana ar pūpolu 
zariem. Dažādās Latvijas vietās pēršana tiek saukta 
arī par kulšanu, pūpološanu, pūpūlāšanu, 
virbošana un ērbošanu. Nav gan īsti skaidrs, kā un 
kāpēc radusies šī tradīcija, taču tās pirmsākumi 
tiek saistīti pat ar ļoti seniem rituāliem. Līdzīga 
tradīcija pastāv arī igauņiem, lietuviešiem.
Teicienus, ko var izmantot pie pēršanas:
• Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, slimībā ārā, 

veselība iekšā!
• Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā 

lecoša saulīte! Slimība ārā, veselība iekšā!
• Ne es peru, pūpols per! Vesels, vesels, vesels!
Ticējumi vēsta…
• Pēriens ar pūpolzariem nāk par labu no-

pērtajam, jo tie visu nākošo gadu esot veselīgi 
un slimības ejot ar līkumu. 

• Lai pūpolzariem būtu ticējumos piedēvētās 
maģiskās īpašības, tad tie jālauž pūpolsvētdienas 
agrā rītā tieši saullēktā.

• Pēc pēršanas pūpolu zarus nedrīkstot izmest, 
bet tie jāpiesprauž kaut kur mājās pie sienas, vai 
jānoliek citā redzamā vietā, jo, ja vasarā uznākot 
negaiss, tad šos pūpolzarus met plītī, lai dūmi 
aizdzenot negaisa mākoņus.

• Pūpolsvētdienā kārtīgi jāaplūko pūpolzari, ja 

tiem maz pūpolu, tad rudenī būšot maz 
kartupeļu, bet ja pūpolu daudz, tad labi augšot 
zirņi un pupas.

• Pūpolsvētdienā kādreiz vārīta “pūpolu putra” – 
tradicionāls ēdiens, kas gatavots no zirņiem vai 
pupām un cūkas galvas.

Pūpolsvētdienā nevajag iet viesos, bet dienu 
pavadīt mājās – tad visu gadu klāsies labi.
	� Vieni no skaistākajiem svētkiem 

LIELDIENAS arī nav aiz kalniem – 4. APRĪLĪ. 
Arī šogad diemžēl svētki svinami vienas māj-

saimniecības ietvaros, bet tāpēc tiem nav jāzaudē 
pavasarīgā svētku noskaņa.

Lieldienu rītā jāvārtās rasā, lai veselība būtu 
visu gadu. Jākrāso, jāslēpj un jāmeklē olas (vai 
zināji, ka pēc dažu vēsturnieku apgalvojuma pir-
mais par prieku saviem bērniem  un viesiem olas 
18. gs. otrajā pusē sāka slēpt slavenais vācu dze-
jnieks Johans Volfgangs fon Gēte?). Jāskatās, vai 
neredz vardes – ja tās Lieldienās iet pāri ceļam, būs 
lietaina vasara.

Var svinēt kā Francijā ar Lieldienu prieka un 
jautrības simbolu zvaniņu. Vai kā Slovākijā, dari-
not dāvaniņas ar galveno svētku varoni cāli. Kā 
Polijā – Otrās Lieldienas ir slapjā pirmdiena, kad 
poļi cits citu apmētā ar dažādām bumbām un 
maisiņiem, kas ir pildīti ar ūdeni. Tie tiek mesti no 
logiem, balkoniem, tiltiem, bagātīgi aplejot 
garāmgājējus, bet neviens nedusmojas – visi ir 
apmierināti. 
	� Svinam 1. aprīli ar draugu izjokošanu!

Šajā sakarā ziņa ikvienam, kam krājumos ir 
interesanti video vai foto ar smieklīgu saturu no 
ikdienas dzīves (var būt arī senāki ieraksti vai 
foto). Ja neiebilsti sava video vai foto publiskošanai, 
iesūti to e-pastā terveteskn@inbox.lv līdz 26. mar-
tam! Apkoposim, lai 1. aprīlī ievietotu Tērvetes no-
vada k/n Facebook lapā. Tiks dots laiks publiskai 
balsošanai, lai atrastu visjautrāko video un foto. 
Un pārsteigums autoram! 

Pavasara svētku “špikerīti” sagatavoja
Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada kultūras nama
Kultūras pasākumu organizatore

SAGAIDI! IZZINI! SVINI!

Pašvaldības policija informēPašvaldības policija informē

Esi uzmanīgs uz ledus, nededzini kūlu, 
cieni savus līdzcilvēkus!

Sākoties siltākam laikam, aicinām būt 
uzmanīgiem uz ledus!

Iegaumē! Ūdens kustība skalo ledu no apakšas, 
siltā pavasara saule ledu kausē no augšas, līdz ar to 
ledus biezums nav prognozējams. 

Īpaši aicinām uzmanīties zemledus 
makšķerniekus. Vienlaikus atcerēties, ka bērni 
ņem paraugu no pieaugušajiem, arī kļūst pārdroši, 
nesaprazdami bīstamību. Ikdienā un īpaši skolēnu 
brīvlaikā vēršam vecāku uzmanību uz atbildīgu 
bērnu pieskatīšanu, vienmēr zināt, kur bērns 
dodas, izejot no mājas.

Nekādā gadījumā nededzini pērno zāli, tas ir 
neprognozējami un bīstami! 
Sniegs ir nokusis, kā katru pavasari vienlaikus 
parādās vecā, nenopļautā zāle, kas veido kūlu. 
Lūdzu nededzināt to, jo uguns ir neprognozējams, 
kā rezultātā var izcelties kūlas ugunsgrēki, kas pret 
cilvēka gribu līdzi sev var paņemt ne tikai ēkas, bet 
arī cilvēku un dzīvnieku dzīvības!

Cienījamie vecāki! Aicinām pievērst uzmanību 
jauniešiem, kam ne reti veidojas vēlēšanās 
sastrādāt blēņas, aicinām vienmēr zināt, ko dara 
Jūsu bērni!

Par suņa atstātajiem ekskrementiem atbildīgs 
saimnieks!

Ministra kabineta noteikumu Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3. 
punkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašniekam vai turētājam ir pienākums 
apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas 
dzīvnieka ekskrementus.

Vēršam uzmanību, ka mājdzīvnieku (suņu) 

saimnieku atbildību paredz arī Tērvetes novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 14 “”Mājdzīvnieku 
uzturēšanas noteikumi”, konkrēti 9. punkts par 
mājdzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumiem. 
Viens no pienākumiem: Nepieļaut, ka mājdzīvnieks 
piemēslo Tērvetes novada sabiedriskās teritorijas, 
daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas, 
nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku atstātos 
ekstkrementus.

Mājdzīvnieka saimnieks nes pilnu atbildību 
par noteikumu neievērošanu!

Soda apmērs - brīdinājums vai naudas sodu 
fiziskām personām no 2 līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām no 2 līdz 40 
naudas soda vienībām. (Vienas naudas soda 
vienības apmērs – 5 euro).

Cienīsim līdzcilvēkus, sev neradot problēmas!
Aicinām stingri ievērot un pildīt visas prasības, 

apmeklējot jebkuru tirdzniecības vietu, īpaši 
Tērvetes novada teritorijā! Saudzēsim sevi, citus, 
pārdevējus! Cienīsim pārdevēju darbu, lai nerastos 
liekas problēmsituācijas.

Jānis Kozuliņš,
Tērvetes novada pašvaldības policijas priekšnieks

Atgādinām ūdens 
patērētājiem!

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.   

 

Brālīši un māšele Tildiņi 
jau šodien Jums vēl sirdīs 

gaišas un krāsainas 
Lieldienas!

Inas Štāles foto un roku darbs.    

Svētkus gaidām ziemīgi - 

pavasarīgi!



Domes sēde         Domes sēde                Dome informē       Dome informē

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Indriķis Vēveris, 
Ieva Krūmiņa, Arvīds Bruss, Linda Karloviča, Ainārs 
Miķelsons, Dzintra Sirsone, nepiedalījās: Madara 
Darguža – attaisnojošu iemeslu dēļ, Sandris Laizāns – 
attaisnojošu iemeslu dēļ.
Darba kārtībā bija iekļauts izpilddirektora ziņojums un 
22 darba kārtības jautājumi.

Tērvetes novada pašvaldības  
izpilddirektora Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu
 2. februārī noslēdzās iepirkums “Degvielas iegāde 

Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām”. Tika saņemts 
tikai viens piedāvājums no SIA”ASTARTE-NAFTA” par 
kopējo iepirkuma cenu 29 808,00 EUR, bez PVN. Iepir-
kumu komisija iesniegto piedāvājumu atzina par 
atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, kā rezultātā 
3. februārī ir noslēgts līgums ar SIA”ASTARTE-NAFTA” 
par 10 000 litru A95 benzīna un 25 000 litru dīzeļdegvielas 
piegādi Tērvetes novada pašvaldības transporta līdzekļu 
un komunālās tehnikas darbības nodrošināšanai.

 19. februārī noslēdzās cenu aptauja “Ielu apgaismo-
juma projektēšana un izbūve Pagasta māja – Tilts pār 
Tērvetes upi, Tērvetes pagastā, saskaņā ar projektēšanas 
un izbūves uzdevumu”. Piedāvājumus iesniedza SIA 
“Elektromontāžas serviss” par 16 000 EUR, SIA “TELMS” 
par 15 300 EUR, bet SIA “J.E.F.” par 12 998,71 EUR, bez 
PVN. Projekts paredz izbūvēt apgaismojumu jaun-
būvējamam bruģētam gājēju celiņam no veikala ELVI 
līdz tiltam pār Tērvetes upi.

19. februārī noslēdzās vēl viena cenu aptauja 
“Tehniskā projekta izstrāde un būvniecība 0,4 kV 
kabeļlīnijas un pieslēguma sadalnes izbūve Tērvetes 
pagastā saskaņā ar projektēšanas un izbūves uzdevumu”. 
Piedāvājumus iesniedza visas trīs uzaicinātās kompānijas. 
SIA “JES” piedāvāja projektēt un būvēt par 10 000 EUR, 
SIA “TELMS” par 10 250 EUR, bet SIA “J.E.F.” par 
7 428,16 EUR, bez PVN. 

Šajā sakarā 22. februārī ir parakstīti divi līgumi ar 
zemāko cenu piedāvājumu iesniedzēju SIA “J.E.F.” 
Projektēšana un būvniecība jāpabeidz 5 mēnešu laikā no 
līgumu parakstīšanas.

 1. februārī noslēdzies iepirkums “Tērvetes 
pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”. 
Piedāvājums saņemts tikai no viena pretendenta – SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrības “IGATE”” par kopējo 
iepirkuma cenu 142 932,00 EUR, bez PVN. Neatbilstības 
iepirkuma nolikuma prasībām netika konstatētas, tādēļ 
15. februārī ir parakstīts uzņēmuma līgums par darbu 
izpildi šajā sezonā.

Iepirkuma līguma specifikācija paredz veikt šādus 
darbus: ceļu seguma atjaunošanu ar grants-šķembu 
maisījumu; ceļu dubultās virsmas apstrādes veikšanu 
ceļiem Au14, Te02 un Te03; bedrīšu aizpildīšanu ar kar-
sto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju un asfalta 
dilumkārtas nofrēzēšana un karstā asfalta izbūve ceļa 
posmam Au1. 

 10. februārī  noslēdzās cenu aptauja “Telpu remonts 
Tērvetes sporta hallē saskaņā ar tehnisko specifikāciju”. 
Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti 
– SIA “Kurzemes amatnieks A” par 5152,72 EUR, SIA 
“Skorpions VS” par 4954,57 EUR, bet SIA “Limen” par 
5502,20 EUR, bez PVN. Sekojoši noslēgts līgums ar SIA 
“Skorpions VS” par trenažieru zāles, sporta skolotāja 
kabineta un kāpņu telpas kosmētiskā remonta veikšanu. 
Darbi jāpaveic 30 dienu laikā.

 23. februārī noslēdzās iepirkums “Tērvetes 
pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana”. Pie-
dāvājumus iesniedza pieci pretendenti. SIA”ROTAS” par 
kopējo pakalpojuma apjomu 21 760 EUR, VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” par 20 995 EUR, SIA “Eco Baltia 
vide” par 41 803 EUR, SIA “Ceļu Būvnieks” par 26 350 
EUR, bet SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” 
par 20 910 EUR, bez PVN.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar zemākās cenas 
piedāvājuma iesniedzēju SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE””.

 18. februārī noslēdzās cenu aptauja “Malkas 
piegāde Tērvetes novada pašvaldībai 240 m3 apjomā”. 
Piedāvājumus iesniedza tikai divi no trim uzaicinātajiem 
pretendentiem. SIA “AKWINGS” piedāvāja piegādāt 
malku par 7128 EUR, SIA “Makvers” par 6912 EUR, vai 
28,8 EUR/m3, bet SIA “Ošukalns” piedāvājumu neiesn-
iedza. Līgums nosūtīts parakstīšanai SIA “Makvers”.

Malka paredzēta nākošajai apkures sezonai trim 
Tērvetes pašvaldības katlumājām. Piegāde divu mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas.

 3. februārī noslēgts projektēšanas pakalpojuma 
līgums ar SIA “J.E.F.” par ielu apgaismojuma līnijas izbūvi 
gar valsts reģionālo autoceļu P-95 “Jelgava-Tērvete-
Lietuvas robeža 32,63 km – 33, 22 km, Zelmeņu ciemā, 
Tērvetes pagastā. Projektēšanas izmaksas 3060 EUR, bez 
PVN, projekts jāiesniedz 4 mēnešu laikā. 

 Cenu aptaujai “Augstkalnes pamatskolas pirmā 
stāva vestibila remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju” 
piedāvājumus iesniedza SIA “Kurzemes amatnieks A” par 
20 384,43 EUR, SIA “SkorpionsVS” par 19 951,37 EUR 
un SIA “Limen” par 20 457,58 EUR, neieskaitot PVN. 
Parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās piedāvātās cenas 
iesniedzēju SIA “Skorpions VS”, bet darbi atlikti, jo skolā 
tika atsāktas mācības.

 4. februārī  cenu aptaujā “Ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas ierīkošana Augstkalnes pamats-
kolas internāta ēkā” tika noskaidrots, ka darbus veiks SIA 
“Mega Sargs” par 9985,56 EUR, neieskaitot PVN. 
SIA”INIGA” iesniedza piedāvājumu par 10 768,40 EUR, 
bet SIA “FAST” par 11 644,13 EUR. Līgums noslēgts 
15. februārī, izpildes laiks 65 kalendārās dienas. Līgums 
paredz visā internāta ēkā ierīkot jaunu ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizāciju.

 16. februārī izsludināti divi iepirkumi Publisko 
iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:

Iepirkums Nr.TND2021/4 “Gājēju ceļa pārbūve un 
būve gar pašvaldības autoceļu Te-2 posmā no valsts 
autoceļa P-103 Dobele-Bauska līdz daudzdzīvokļu mājai 
“Strazdi” noslēgsies 2. martā. Saskaņā ar izstrādāto tehni-
sko projektu pavasarī šajā posmā tiks uzsākta bruģēta 
gājēju celiņa izbūve.

Iepirkums Nr.TND2021/5 “Autoceļa Te-50 Zelmeņi-
Krūklēni asfaltbetona seguma atjaunošana” noslēdzās 
2.  martā. Ceļa asfalta kārtas atjaunošanas darbi plānoti 
saskaņā ar izstrādāto tehnisko projekta dokumentāciju. 
Darbi tiks uzsākti līdz ar atbilstošu laika apstākļu 
iestāšanos. Iepirkuma nolikumā norādītais būvniecības 
laiks četri mēneši.

 18. februārī noslēdzās cenu aptauja “Nekavējoties 
veicamie atjaunošanas darbi “Kaiju” tiltam Kroņaucē, 
Tērvetes pagastā saskaņā ar veikto tilta inspekciju”. SIA 
“Rīgas Tilti” iesniedza piedāvājumu par 15 227,90 EUR, 
SIA “M.A.-TAKA-7” par 15 985,00, bet SIA “BALTIJAS 
BŪVE” par 17 489,05 EUR, bez  PVN. Līgums tiks slēgts 

ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Rīgas Tilti”.   
Pamatojoties uz SIA “Projekts 3” veiktās inspekcijas 
norādījumiem, tiks novērsti tilta elementu turpmākie 
bojājumi. Darbi tiks uzsākti 1. jūnijā un jāpabeidz viena 
mēneša laikā.

 20. februārī noslēdzās cenu aptauja “Ielu apgaismo-
juma projektēšana un izbūve gar autoceļu P103 Dobele-
Bauska posmā Tilts pār Tērvetes upi – Krasta iela, 
Tērvetes pagasts saskaņā ar projektēšanas un izbūves uz-
devumu”. SIA “TELMS” iesniedza piedāvājumu par 17 
540,00  EUR, SIA “J.E.F.” par 15 705,29 EUR, bet SIA 
“Elektromontāžas serviss” par 18 000,00 EUR. Noslēgts 
līgums ar SIA”J.E.F.” Līguma izpilde 5 mēnešu laikā.

  Februārī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu 
piedziņas komisijai iesniegti trīs iesniegumi:

 y komisija piekrita ar 01.03.2021 pārtraukt dzīvojamās 
telpas īres līgumu;

 y vienā gadījumā atteica piešķirt dzīvokļa īres tiesības, 
jo dzīvoklis nav atbrīvots un spēkā esošais īres 
līgums nav pārtraukts;

 y personai tika piedāvāta cita izīrējamā platība sakarā 
ar to, ka ēka, kurā atrodas personai izīrētais dzīvoklis, 
tiek atsavināta, to pārdodot izsolē. Komisija pieņēma 
zināšanai šīs personas atteikumu īrēt citu dzīvojamo 
platību.

 y Tiesā iesniegtas četras parādu piedziņas lietas.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM
 y Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2 

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 
17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 
pašvaldības nolikums””.
Projekta nepieciešamības pamatojums – Tērvetes 

novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie 
noteikumi Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” ir 
precizējami atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” regulē-
jumam un VARAM atzinumam, nodalot pašvaldības 
lēmējvaras funkcijas no izpildvaras funkcijām.

Īss projekta satura izklāsts – No saistošajiem notei-
kumiem tiek izslēgtas domes priekšsēdētāja pilnvaras 
saskaņot izpilddirektora lēmumus par administrācijas 
darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, kā arī 
koplīguma saskaņošanu.

 y Dome pieņēma lēmumu par līguma slēgšanu ar Do-
beles novada pašvaldību par šādu pašvaldības funk-
ciju izglītības jomā kopīgu īstenošanu līdz 2021. gada 
30. jūnijam: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 
bērniem ar speciālām vajadzībām; organizēt peda-
gogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt 
un nodrošināt metodisko darbu; kā arī atbalstīt 
izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta 
sacensībās.

 y Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu “Par līguma 
slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 
veikšanu un finansēšanu”. Līgums ir spēkā līdz 
2021. gada 30. jūnijam.

 y Domes sēdē apstiprināja nolikumu Tērvetes novada 
domes 2021. gada projektu konkursam „Mēs –
Tērvetes novadam”  

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
No valsts budžeta līdzekļiem pašvaldībai tika 

piešķirts finansējums vienreizējām piemaksām 300 eiro 

apmērā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un 
pedagogu palīgiem par darbu Covid-19 pandēmijas 
laikā, kas strādā klātienē ar paaugstinātu risku saslimšanai 
ar Covid-19 vīrusu.  

2021. gada 25. janvārī Tērvetes novada dome saņēma 
LIZDA vēstuli “Par piemaksu tehniskajam un medicīnas 
personālam pirmsskolas un speciālajās izglītības iestādēs 
Covid-19 pandēmijas laikā”, kurā aicināja rast iespēju no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt piemaksu pirmss-
kolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un 
medicīniskajam personālam par darbu Covid-19 
pandēmijas laikā.

Saskaņā ar iepriekšminētajiem faktiem Dome 
pieņēma lēmumus: 

1. Uzdot Tērvetes novada izglītības iestāžu 
vadītājiem, izvērtējot pirmsskolas izglītības grupu 
tehniskā un medicīnas personāla iesaisti darbā Covid-19 
pandēmijas apstākļos, atbilstoši vērtējumam noteikt 
tehniskajam un medicīniskajam personālam par darbu 
Covid-19 pandēmijas laikā piemaksas pie darba algas 
līdz 150 EUR par algas likmi.

2.  Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 
nodrošināt no pašvaldības budžetā plānotajiem finanšu 
līdzekļiem izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam.

Deputāti apstiprināja Tērvetes novada autoceļu 
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  izlietošanas pro-
grammu 2021. gadam.
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Dome pieņēma lēmumu:

 y par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
nekustamo īpašumu “Tīsiņi”, “Maztīsiņi”, Augst-
kalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, 
apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa 
piešķiršanu;

 y par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
nekustamā īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes pa-
gasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un 
lietošanas mērķa piešķiršanu.
Deputāti apstiprināja 2020. gada 10. decembrī 

notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pašvaldības 
Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 
rezultātu – atsavināt nekustamo īpašumu zemnieku 
saimniecībai “Jaunruči” par tās nosolīto un samaksāto 
pirkuma maksu 31 800 EUR.

Dome konceptuāli piekrita Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanai uz 
atsavināšanu:
•	 nekustamam īpašumam “Vinbergi”, Bukaišu 

pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam “Spīdolas” – 12,  Augstkalnes 

pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam „Spīdolas” – 15, Augstkalnes 

pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam „Labrenči” – 5, Tērvete,  

Tērvetes pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam „Labrenči” – 13,Tērvete,  

Tērvetes pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam „Ruči” – 7, Bukaišu pagasts,
•	 dzīvokļa īpašumam  „Ķeri” – 5, Bukaišu pagasts,
•	 īpašumam „Jānaiši”, Bukaišu pagasts.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja  Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.  

Sēdē piedalījās deputāti: Dace Reinika, Indriķis 
Vēveris, Ieva Krūmiņa, Arvīds Bruss, Linda Karloviča, 
Ainārs Miķelsons, Dzintra Sirsone, Madara Darguža. 
Darba apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Sandris 
Laizāns.

Sēde tika sasaukta saskaņā ar 2021. gada 23. februārī 
valdībā apstiprinātajiem grozījumiem rīkojumā “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka, ka 
mācību procesu klātienē 1.–4. klasē var īstenot, 
nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot 
izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas 
testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 di-
enu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 
iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā 
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 
un epidemioloģiskie apstākļi liecina par labvēlīgu 
situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos 
gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas 
mazina Covid-19 izplatības riskus, mācību procesu 
klātienē 1.-4. klasē var īstenot, ja 14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 
pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220.

Sēdes darba kārtībā tika iekļauti: Annas Brigaderes 
pamatskolas direktora ziņojums,  Augstkalnes pamats-
kolas direktores ziņojums un izpilddirektora ziņojums 
par situāciju 1.–4. klašu skolēnu mācību uzsākšanu 
klātienē.

Annas Brigaderes pamatskolas 
direktora Alda Tisenkopfa ziņojums

• Ar 2021. gada 22. februāri mācības klātienē atsāk 
1.–3. klašu skolēni, 4. klases izglītojamie mācās 

attālināti, jo skolotājas dzīvesvieta ir pašvaldībā ar 
augstu saslimstības risku;

• Telpas ir sagatavotas atbilstoši prasībām;
• Ēdināšana tiks nodrošināta pēc plūsmas principa;
• Klašu skolotāji tiek pārbaudīti ar siekalu testu;
• Tiek apzināti citu pašvaldību skolēnu vecāki, kuriem 

jāapliecina ar iesniegumu, ka viņu bērniem nav 
simptomu, ka viņi ir veseli;

• Autobusa maršruts ir saskaņots;
• Vecāki tiek aicināti nogādāt skolēnus mācību iestādē 

ar personīgajiem transportlīdzekļiem.

Augstkalnes pamatskolas direktores 
Ievas Krūmiņas ziņojums

• Augstkalnes pamatskolā darbu klātienē ar 2021. gada 
22. februāri uzsāks 1.–4. klašu skolēni;

• Mācību darbs paredzēts līdz plkst 13.00;
• Ēdināšana tiks nodrošināta  katrai klasei savā 

ēdamzālē, tāpat tiks norādītas vietas, kur uzturēties 
starpbrīžos, kamēr notiks klašu telpu vēdināšana;

• Katrai klasei ir sadalītas arī garderobes telpas.

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 
ziņojums

• Sākot ar 22. februāri kursēs trīs skolēnu autobusi. 
Autobusu vadītājiem ir izdalītas rezerves sejas mas-
kas, dezinfekcijas līdzekļi, kā arī vadītāji ir informēti, 
ka iespēju robežās jāseko distances ievērošanai 
autobusā un jānodrošina autobusa salona dezinfek-
cija pirms un pēc brauciena.

Domes sēdes pieņemtais lēmums par 
mācību uzsākšanu klātienē

1.	 Ar 2021. gada 22. februāri uzsākt Tērvetes novada 

2021. gada 25. februārī tika sasaukta Tērvetes novada domes kārtējā sēde

2021. gada 19. februārī tika sasaukta 
Tērvetes novada domes ārkārtas sēde

Kāda situācija 
Tērvetes 

novada skolās?
Informācija sagatavota pēc SPKC mājas lapas
 � Katras nedēļas trešdienā SPKC atbilstoši 

kumulatīvajam rādītājam pašvaldībā sniedz  
informāciju ar nākošās nedēļas pirmdienu 
uzsākt vai neuzsākt mācības klātienē.
 � 17. februārī saņēmām atļauju, ka atbilstoši 

Domes sēdes lēmumam abās skolās 1.–4. klases 
var uzsākt mācības klātienē (kumulatīvais 
Covid – 19 saslimšo skaits bija 121,1 uz 100 000 
iedzīvotājiem; 1–5 saslimšanas gadījumi 
Tērvetes novadā).
 � Uz 24. februāri rādītāji nebija mainījušies, tādēļ 

ar 1. martu mācības turpinājām klātienē.
 � Uz 3. martu kumulatīvais Covid-19 saslimšo 

skaits bija 242 uz 100 000 iedzīvotājiem; 
8  saslimšanas gadījumi Tērvetes novadā). 
Rezultātā – ar 8. martu mācības turpinājām 
attālināti.

UN LABA ZIŅA
No 2021. gada 15. marta līdz  

19. martam 
SKOLĒNIEM PAVASARA 

BRĪVLAIKS!
Pavasarīgu un saulainu atpūtu 

ARĪ SKOLĒNU VECĀKIEM!   
Inita Roze, 

izglītības darba koordinatore

pašvaldības izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamo 
mācības klātienē.

2.	 Uzdot Annas Brigaderes pamatskolas un 
Augstkalnes pamatskolas direktoriem nodrošināt 
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības 
izglītības iestādēs, kā arī informēt attiecīgās izglītības 
iestādes padomi, izglītojamos un viņu vecākus vai 
likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes 
ministriju par mācību uzsākšanu klātienē.

3.	 Noteikt, ka gadījumā, ja izglītības iestādē ir skolēni, 
kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem 
saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas 
ar izglītojamā vecākiem, izvērtē iespējamos riskus 
un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā 
konkrētā gadījumā atsevišķi.  

4.	 Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 
ar 2021. gada 22. februāri nodrošināt izglītojamajiem 
iespēju nokļūt izglītības iestādē, samazinot epidemio-
loģiskos riskus: kājām, ar privāto transportlīdzekli vai 
pašvaldības autobusu, kurā tiek ievēroti visi nepiecie-
šamie epidemioloģiskās drošības pasākumi.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

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!    



CIENĪJAMIE AUCES, DOBELES UN TĒRVETES NOVADA IEDZĪVOTĀJI!
Dome informēDome informē AptaujaAptauja

Apvienotā Dobeles novada 
iedzīvotāju aptauja

Aicinām Jūs iesaistīties jaunizveidojāmā Dobeles novada attīstības plānošanā! 
Informējam, ka aptauja ir anonīma. Jūsu atbildes tiks izmantotas un publicētās apkopotā veidā. Velti 

anketas aizpildīšanai nepieciešamās ~10–15 minūtes. Izgiez to un iesniedz Tērvetes novada domē vai 
pagastu pārvalžu vadītājiem. Vari izmantot arī ierosinājumu kastīti pie ieejas Domē.

1. Kur Jūs šobrīd dzīvojat?
Atzīmējiet tikai vienu variantu
	� Auces novadā   
	� Dobeles novadā   
	� Tērvetes novadā   
	� Citur ________________________________

2. Precizējiet savu dzīvesvietu:
Atzīmējiet tikai vienu variantu
	� Pilsēta  
	� Ciems 
	� Pagasta teritorija

3. Ja iepriekšējā atbildē norādījāt, ka dzīvojat 
ciemā, lūdzu, precizējiet ciema nosaukumu:
_______________________________________

4. Vai tuvāko 3−5 gadu laikā plānojat 
mainīt savu dzīvesvietu?
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
	� Nē, neplānoju
	� Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt attālināti
	� Jā, plānoju mainīt, bet jaunizveidojamā 

Dobeles novada ietvaros
	� Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā 

Dobeles novada, bet Latvijā
	� Jā, plānoju mainīt ārpus jaunizveidojamā 

Dobeles novada un ārpus Latvijas 

	� Grūti pateikt

5. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai 
saņemtu pakalpojumus?
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
	� Man / manai ģimenei ir automašīna 
	� Izmantoju sabiedrisko transportu 
	� Pārvietojos ar velosipēdu 
	� Pārvietojos tikai ar kājām
	� Cits variants __________________________

6. Norādiet savu vecumu:
Atzīmējiet tikai vienu variantu
	� līdz 18 gadiem
	� 19−34 gadi
	� 35−49 gadi
	� 50−64 gadi 
	� 65 gadi un vairāk

7. Kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju 
par pašvaldības darbu? 
Atzīmējiet visus atbilstošos variantus
	� Pašvaldības mājas lapā 
	� Pašvaldības informatīvajā izdevumā 
	� Pašvaldības sociālo tīklu kontos
	� Klātienē
	� Cits variants __________________________

8. Norādiet, kurās vietās Jūs parasti veicat šādas aktivitātes: 

Atzīmējiet visus atbilstošos variantus Auces 
novadā

Tērvetes 
novadā

Dobeles 
novadā Citur

Nav aktuāli / 
neveicu šādas 

aktivitātes

Strādāju algotu darbu
Strādāju attālināti
Mācos
Īstenoju uzņēmējdarbību
Iepērkos
Darbojos NVO
Darbojos amatiermākslas kolektīvā
Sportoju un nodarbojos ar aktīvo atpūtu
Apmeklēju kultūras, izklaides pasākumus
Saņemu veselības aprūpes pakalpojumus
Saņemu sociālos pakalpojumus
Izmantoju sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus
Saņemu skaistumkopšanas, sadzīves un 
citus pakalpojumus (piemēram, izmantoju 
bankomātu)
Pavadu brīvo laiku
Mani bērni apmeklē bērnudārzu
Mani bērni mācās pamatskolā
Mani bērni iegūst vidējo izglītību
Mani bērni iegūst profesionālās ievirzes 
izglītību (mākslas, mūzikas, sporta skola)

9. Ar ko Jūs lepojaties savā novadā?

10. Kas Jums pietrūkst, dzīvojot savā novadā?

11. Kā Jūs vērtējat šo jomu kvalitāti un pieejamību Jūsu dzīvesvietā (savā novadā) šobrīd: 

Apmierina Drīzāk 
apmierina

Drīzāk 
neap mierina Neapmierina Nav viedokļa 

/neizmantoju

Teritorijas attīstība kopumā

Informācija par pašvaldības 
darbu

Iespēja iesaistīties pašvaldības 
lēmumu pieņemšanā

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumi

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Profesionālās izglītības 
pakalpojumi

Profesionālās ievirzes izglītība 
(mākslas, mūzikas, sporta skola)

     Līdz š.g. 21.martam notiek 
iedzīvotāju aptauja par 
jaunizveidojamā Dobeles 
novada teritorijas (šobrīd 
Auces, Dobeles un Tērvetes 
novadu) attīstību.  

Aicinām sniegt viedokli, 
aizpildot anketu, tādejādi 

iesaistoties jaunā Dobeles novada attīstības plānošanā! 
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Dobeles novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045.gadam 
un Dobeles novada attīstības programmas 2021.–
2027.gadam izstrādē. 

Anketa iedzīvotājiem pieejama gan elektroniski 
(www.tervetesnovads.lv un Facebook Tērvetes 

novada kultūras nama lapā), gan drukātā formātā šajā 
izdevumā, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un nodot 
novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu 
pastkastītēs. 

Anketa ir anonīma, Jūsu paustais viedoklis tiks 
izmantots apkopotā veidā. Anketas aizpildīšana 
aizņems 10–15 minūtes. Aizpildi un aicini arī citus 
novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par 
ieguldīto laiku un atsaucību! 

Paralēli iedzīvotāju aptaujai norisinās arī 
jaunizveidojamā novada uzņēmēju aptauja. Ja esat 
uzņēmējs, aicinām aizpildīt arī uzņēmēju aptaujas 
anketu, kas pieejama elektroniski. 

              

Ik piektdienu ģimenēm jauns TV 
raidījums “Vecāku stunda”

Ar mērķi sniegt vecākiem emocionālu atbalstu 
attālināto mācību laikā vecāku organizācija 
“Mammamuntetiem.lv” sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju (IZM) ik piektdienu plkst. 14.30 
kanālā “Re:TV” līdz 16. aprīlim piedāvā jaunu TV 
raidījumu “Vecāku stunda”. Raidījums veidots kā 
divu speciālistu tematiska saruna, kurā sniegtas 
atbildes arī uz vecāku jautājumiem. Raidījumu 
vada pazīstamais psihoterapeits Nils Sakss 
Konstantinovs.  

“Vecāku stundas” sarunās ar speciālistiem 
atklāsim, kā veiksmīgāk izdzīvot šīs pārmaiņas, 
palīdzot sev un tuvākajiem,” uzsver psihoterapeits.

“Vecāku stunda” būs skatāma katru piektdienu līdz 

16. aprīlim. Sev ērtā laikā ierakstus varēs noskatīties 
ģimenes portālā “Mammamuntetiem.lv”. 

Raidījuma centrā būs pusaudžu psihoterapeita 
saruna ar dažādiem ģimeņu un izglītības ekspertiem. 
Katra “Vecāku stunda” būs veltīta noteiktai tēmai, kur 
raidījuma viesis skaidros dažādās problēmsituācijas 
ģimenēs, kas radušās attālināto mācību laikā, tiks 
sniegti praktiski padomi to risināšanā, kā arī meklēts 
pozitīvais, ko bērns var gūt, mācoties attālināti. 

Raidījumos aplūkos tādus aktuālus tematus kā 
sajūtas un reakcijas ģimenē attālināto mācību laikā, 
bērna mācīšanās un uztveres īpatnības, skolēnu 
gaidas no vecākiem, mācoties mājās, viedierīces 
bērna ikdienā, pusaudžu problēmas un vajadzības.

Pirms katra raidījuma vecāki aicināti iesūtīt sev 
svarīgos jautājumus, atbilstošus tā tēmai un viesim, uz 
e-pastu: fonds@mammamuntetiem.lv. Ar raidījumu 
programmu var iepazīties “Mammamuntetiem.lv”. 

“Vecāku stunda” ir dienas noslēdzošā, vecākiem 
veltītā epizode izglītības platformas “Tava klase” 
veidotajā “Karjeras dienā”, kas līdz ārkārtējās situācijas 
beigām katru piektdienu no plkst. 8.30 līdz 15.00 
dažādu vecumu skolēniem piedāvās neformālas un 
iedvesmojošas sarunas ar visdažādāko profesiju 
pārstāvjiem.   

Papildu informācija: Inga Akmentiņa-Smildziņa,
“Mammamuntetiem.lv” vadītāja; tālr. 26466250

Aicinām jauniešus piedalīties projektā
“PROTI un DARI!”

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu 
un neapgūsti arodu pie amata meistara, piesakies 
atbalstam Tērvetes novada pašvaldības projektā 
“PROTI un DARI!”. 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts 
“PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar 
to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek 
sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. 
Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, 
iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu 
programma, piedāvājot piemērotus atbalsta 
pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā 
neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu 
konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., 
izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko 
organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, 
pasākumos un projektos, profesijas specifikas 
iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos 
iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 

amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās 
aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas 
jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot 
savu individuālu pasākumu programmu, var tikt 
iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu 
atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, 
aicinām griezties Tērvetes novada domē pie projektu 
koordinatores Daces Vāceres (mob. tālr. 22443406) 
vai Sociālā dienesta vadītājas Daigas Fredenfeldes.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām.   

Informāciju sagatavoja  
projekta vadītāja D. Vācere

TAD tālāk kopā!
Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar Tērvetes un 

Auces novadu uzsāk projektu “TAD tālāk kopā!”, projekts 
īstenots IZM, Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 
Projekta aktivitātes plānots īstenot no 07.12.2020. līdz 
08.11.2021.

Projekta mērķis: Izstrādāt darba ar jaunatni modeli 
un pierādījumos balstītas rekomendācijas rīcības plānam 
jaunatnes politikas īstenošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā 
Dobeles novadā.

Projekta mērķa grupa: Dobeles, Auces, Tērvetes 
novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Netiešā 
mērķa grupa darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti, 
institūcijas un lēmumu pieņēmēji Dobeles, Auces, 
Tērvetes novadā.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: 
Projekta ietvaros tiks radīts pierādījumos balstīts darba 
ar jaunatni modelis un reko mendācijas rīcības plānam 
jaunatnes politikas īstenošanai ilgtermiņā jaunizveidotajā 
Dobeles novadā. Tas sekmēs mērķtiecīgu resursu iegul-
dīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Projekta 
ietvaros izstrādātā jauniešu anketēšanas pieeja tiks 
turpināta ilgtermiņā, periodiski veicot atkārtotu 
anketēšanu un vērtējot izmaiņas un darba ar jaunatni 
sekmīgumu.   

Projekta vadītāja Inita Neimane
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra 

jaunatnes lietu speciāliste T. 63720282
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Kustības mēnesis atveda pavasari 
Tērvetes novada februāra aktivitāte “KUSTĪBAS 

MĒNESIS” ir aizjoņojis pavasara palu straumē. Gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē, jo mēnesis paskrēja 
diezgan ātri un aktivitātes noslēgumā pārgājiena 
dalībnieki dabā varēja vērot  varenas Tērvetes upītes 
palu straumes.

Aktivitātes ietvaros ikviens tika aicināts sekot 
īpaši izveidotajam kalendāram, kurā ik dienu bija 
ievietotas gan izzinošas, gan interesantas, gan fiziski 
darāmas lietas. Galvenais uzdevums – būt kustībā, iet 
dabā un pacelt garastāvokli. Azartiskākie, kas vēlējās 
krāt arī punktus un pelnīt balvas, pieteicās 
organizatoriem un galarezultātā visa mēneša garumā 
tika fiksēta 15 aktīvistu veicamo uzdevumu izpilde. 
Saņemtie komentāri, zvani un īsziņas apliecināja, ka 
aktivitātei seko un pat uzdevumus izpilda vēl vairāk 
interesentu.

Mēneša laikā satikāmies 6 sporta nodarbībās, gan 
video ierakstā, gan tiešsaistē ZOOM platformā). 
Paldies par atsaucību to vadītājām - fizioterapeitei 
Dzintrai Sirsonei un sporta pedagoģei Lindai 
Karlovičai. 

Daces Miezītes ģimene vingro ar lāpstām
To, ka nav jābūt profesionālam sportistam, lai 

uzturētu sevi veselīgā formā, apliecināja viens no 
praktiskajiem uzdevumiem – fiksēt fizisku 
darbošanos, apdarot mājas darbus. 

Dzintras Sirsones rīts Augstkalnē. Kopā ar sauli 
mostas arī lapsas.

Lai nopelnītu punktu, dalībniekiem bija arī jāredz 
saulīte lecam un jāpiefiksē tas mirklis. Ne visi ceļas ap 
septiņiem no rīta, bet nu tas bija jādara gan. Pēc 
fotogrāfijām redzējām, ka mirklis ir piedzīvots skaists, 

tas pats bija nojaušams arī pēc dalībnieku 
komentāriem. Dzintra Sirsone un Artis Rūdolfs 
Voitehovičs saullēktu devās ķert pat uz Ragaciema 
pludmali. 

Tērvete ir pateicīga vieta pastaigām. Par to stāsta 
arī aktīvistu noietie, izskrietie un noslēpotie km 
mēneša ietvaros. Tieši km noteica uzvarētājus pēc 
tam, kad bija apkopoti iegūtie punkti. Pārgājiens 27. 
februārī neviļus, vismaz aktivitātes dalībniekiem un 
sekotājiem, ļāva piedzīvot Tērvetes upītes 
“pārvēršanos” kārtīgā palu straumē. 

Fantastiska tās dienas dabas dāvana! Kustības 
mēnesis “atveda pavasari”! Liekot trasē norādes, nācās 
pēdējā brīdī pat mainīt pārgājiena sākuma punktu. 
Pārgājiens arī bija ar uzdevumiem un visi 15 to 
paveica! 

Rudīte Dude pārgājiena finišā ar domubiedriem. 
Kustības mēnesis noslēdzies. Vairāk nekā ikdienā 

aktīvi pavadīts laiks, kas sagādājis arī dāvanas. Ir 
uzvarētāji un tie ir 15. Jā, ieguvēji ir visi, tas jaušams 
arī dalībnieku teiktajos vārdos. Aktivitātes 
azartiskākie ir Asnate Egle, Dace Miezīte un bērni, 
Ina Vestmane, Monta Mantrova, Dzintra Sirsone un 
Artis Voitehovičs, Vita un Sigita Lauces,  Sandra 
Lūsīte, Santa Hibšmane . Un pirmais piecinieks – 
Rudīte Dude (5.v.), Liene Briedīte (4.v.), Inese Egle 
(3.v.), Gunita Egle Svaija (2.v.), Līga Ļaksa (1.v.).

Lai arī ar dalībniekiem tā bija jau par ikdienu 
pārsvaru ņēmusī virtuālā saziņa, tomēr varam teikt, 
ka žēl šķirties no šīs pozitīvās domubiedru grupas, ar 
ko kopā “dzīvots” veselu mēnesi. Tērvetes novada 
kultūras nams turpinās arī tālāk darboties ar moto: 
”Svētki IR!”. Šoreiz vairāk piestāv “Dzīve IR!”, dienas 
turpinās joprojām ritēt, un veselīgu dzīvesveidu 
neviens vēl nav izsvītrojis no dienas kārtības. Laimes 
hormons taču jārod. 

“Esi aktīvas jebkurā vecumā!”, tādi bija atslēgas 
vārdi vienā no nodarbībām un tāds ir arī “Kustības 
mēneša” organizatoru novēlējums jums!    

Sporta nodaļas vadītāja Linda Karloviča
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore Ineta Strazdiņa

“Mājsēdes” minimaratons turpinās
Mīkla nr. 2 ir klāt. Mīklu minēšanas maratonam var 

pievienoties jebkurā laikā. Ja palaidāt garām pirmo 
uzdevumu, meklējiet to “Laikam līdzi” februāra nr.  
Noteikumi vienkārši – atrodiet atminējumu, nosūtiet to 
uz tel. 26413219 (Ineta) – “atminējums, jūsu vārds”. 
Maratona noslēgumā starp čaklākajiem minētājiem 
izlozēsim pārsteiguma balvas. Bet vienas balviņas 
saņēmējs jau zināms – pirmās atbildes iesūtītāja Anita 
Zieda Misule.
VERTIKĀLI
1. Kā marta mēnesi dēvēja senie latvieši ?
2.“Šauj uz labu laimi – man kā vēsturniecei loģika ir 
stiprā puse.” Kurš marta jubilārs(-e) tā ir teicis, pildot 
savus darba uzdevumus( atbildē uzvārds)?
3. Iesākumā grupas darbība bija vairāk kā joks, nevis 
nopietns pasākums. Grupas debijas albums klajā nāca 
1995.gada 1.aprīlī, kas aizsāka grupas tradīciju albumu 
izdot tieši šajā datumā. Kāds uzvārds ir vienam no grupas 
dibinātājiem?
4. Itālijā šajā dienā vīrieši dāvina sievietēm dzeltenas 
mimozas. Ķīnā daudzas sievietes tajā dienā var strādāt 
tikai pusi darba dienas. Ziedu tirdzniecības apjoms šajā 
dienā palielinās. Kas tā ir pa dienu?
5. Ko 1873. gada martā sāka ražot Ņujorkā ?
HORIZONTĀLI
6. Ar pienu pārliets sadrupināts biezpiens, kam ēd klāt 
medus maizi. Kā sauc šo pavasara Māras dienas ēdienu?
7. Kurā no marta dienām pēc senču ticējumiem nedrīkst 
ne ēst, ne stādīt kāpostus.
8. Šī tradīcija aizsākās 2007. gadā, kad  divi miljoni 
mājsaimniecību  un vairāki uzņēmumi iesaistījās stundu 
garā tādā kā zibakcijā, tādā veidā paužot savu apņemšanos 
videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Tiek uzskatīts, ka 
2008. gadā akcijā piedalījās jau 50 miljoni cilvēku visā 
pasaulē. Kura pasaules pilsēta aizsāka šo tradīciju?
9. Latvijā šis process sākās 1981. gadā. Mūsdienās to 
realizē 76 valstis, bet ne visās tas notiek vienlaicīgi. 10 no 
šīm valstīm šis process dažādos valsts reģionos notiek 

atšķirīgi, un 128 valstīs nenotiek vispār. Ar kādu 
ikdienišķu ierīci saistīts šis process ?
10. Martā apkurināmās siltumnīcās dēstiem sēj dārzeņus 
un , uzmini, kuru garšaugu: tas tiek izmantots Vidusjūras 
valstu virtuvēs. Tomāti un mocarella ar šo garšaugu ir 
trīsvienība, ko var ēst kā svaigu uzkodu un var arī cept, 
visu saliekot cepamtraukā un pārslakot olīveļļu. Klasikai 
piederīgs ir arī pesto, kas pagatavots no šī garšauga un 
noderēs pie dažādiem vasarīgiem ēdieniem.    

Svētki IR!
Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Mūžizglītības iespējas 
pieaugušajiem
Sociālās aprūpes pakalpojumi
Veselības aprūpe
Ģimenēm draudzīga pašvaldība
Darbs ar jaunatni, atbalsts 
jauniešu iniciatīvām
Senioriem pieejami pakalpojumi 
un atbalsts
Atbalsts NVO un vietējām 
kopienām
Kultūras un izklaides iespējas, 
bibliotēku pakalpojumi
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas
Vides sakoptība un publiskā 
ārtelpa
Sabiedrības drošība (pašvaldības 
policija, videonovērošana u.c.)
Sabiedriskā transporta 
pakalpojumi
Satiksmes infrastruktūra 
(autoceļi, gājējiem domātā 
infrastruktūra, veloceļi, satiksmes 
drošība u.c.)
Centralizētie ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumi
Centralizētie siltumapgādes 
pakalpojumi
Daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana un 
atkritumu šķirošanas iespējas
Telekomunikācijas pakalpojumi 
(interneta pieejamība u.c.)
Sadzīves pakalpojumi (veikali, 
skaistumkopšanas pakalpojumi, 
bankomāti u.c.)

12. Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt, ka kādas jomas kvalitāte Jūs DRĪZĀK NEAPMIERINA vai 
NEAPMIERINA, lūdzu, īsi sniedziet papildu skaidrojumu par iemesliem:

13. Kādam būtu jābūt jaunizveidojamam Dobeles novadam pēc 20 gadiem? 

14. Kurām no globālajām tendencēm jaunajam Dobeles novadam būtu jāpievērš īpaša uzmanība:

	� Sabiedrības veselība 
	� Klimata pārmaiņas 
	� Sabiedrības novecošanās 
	� Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā 

aktivitāte
	� Inovācija un digitālā transformācija 
	� Laba pārvaldība un efektīva komunikācija
	� Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības 

mazināšana 

	� Urbanizācija (iedzīvotāju pārcelšanās no 
laukiem uz pilsētām) un iedzīvotāju skaita 
sarukšana Latvijā 

	� Mobilitāte (pārvietošanās iespējas) 
	� Izglītība (prasmes un zināšanas) visos 

vecumos 
	� Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām 

un izaicinājumiem 
	� Cits variants: __________________________

15. Kādi prioritārie darbi jaunajai Dobeles novada pašvaldībai būtu jāatrisina tuvāko 5 gadu laikā? 

16. Kuriem no infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība tuvāko 5 gadu laikā?

	� Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās 
vietās

	� Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās 
	� Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra 

(aizsargbarjeras, gājēju pārejas, ātruma 
slāpētāji u.c.) 

	� Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās
	� Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un 

zaļās teritorijas 
	� Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo 

novietņu utml. 
	� Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas 

objekti 
	� Nepieciešami jauni kultūras un mākslas 

objekti 
	� Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota 

rotaļu un atpūtas infrastruktūra 
	� Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra 
	� Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas 

sistēmas 
	� Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas 
	� Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu 

izmantošana apdzīvotās vietās (soliņi un 
pieturas ar viedierīču uzlādes iespējām u.c.) 

	� Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai 
attīstībai 

	� Cits variants: __________________________

17. Kādas ir Jūsu bažas saistībā ar dzīvi jaunajā Dobeles novadā?

18. Ko nevajadzētu mainīt, bet gan saglabāt (ņemot vērā iesākto, labo praksi esošajos novados) Jūsu 
dzīvesvietā pēc jaunā Dobeles novada izveides?

19. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam: “Es ieteiktu citiem dzīvot jaunajā Dobeles novadā”?

Pilnībā nepiekrītu 	y 1 	y 2 	y 3 	y 4 	y 5 Pilnībā piekrītu

20. Vai Jums ir kas piebilstams saistībā ar attīstības plānošanu jaunizveidojamā Dobeles novadā?


