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23. aprīlis – Jurģa diena 
Jurģa diena ir seni latviešu pavasara svētki, pēc 
kuriem atsākās ganos iešana un zirgu vešana 
pieguļā. Cits šo svētku nosaukums ir Ūsiņi, pēc 
zirgu aizbildņa Ūsiņa seno latviešu mitoloģijā.
Kāpēc Jurģu dienu saista ar jaunas mājvietas 
izvēli? Senajiem latviešiem Jurģi bija tā diena, kad 
kalpi, gājēji un nominieki mainīja dzīves vietu, 
pārceļoties pie cita saimnieka. No tā arī cēlies 
sinonīms dzīvesvietas maiņai – jurģošanās.
Ticējumi: Jurģu rītā vēji kaujoties; kāds vējš 
Jurģos, tāds pūtīs visu gadu; Jurģu rītā priekš 
saules krustiski pār tīrumu pārdzen vagas, tad 
neesot nevienas usnes.
Kas paveicams Jurģos, lai dārzā nebūtu usnes!

24. aprīlis - Lielās Talkas diena 
Šogad talkas vadmotīvs ir: “Par zaļu Latviju – 
katrs atsevišķi, bet visi kopā!” Ja vēlies šo sajūtu, 
ka visa Latvija ir kopā, tad talko šajā dienā. Bet arī 
katra cita diena ir īstā, lai sakoptu mazu stūrīti 
Latvijas.
Esam par tīru Latviju!

4. maijs- Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena 
1990.gada 4. maiju var dēvēt par Latvijas otro 
dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam  
2016. gadā pēc Kultūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroja aicinājuma visa Latvija vienoti 

rīkoja Baltā galdauta svētkus. Baltā galdauta 
svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju  
4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda 
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, 
apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, 
kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt.  
Liec goda vietā Latvijas karogu! 
Klāj baltu galdautu arī šogad savā mājā, savas 
mājsaimniecības lokā!

9. maijs- Mātes diena
Mātes dienas ideja ir radusies neatminami senā 
vēsturē – tradīcija pavasarī atcerēties savu 
dzīvības devēju – māti – pastāvēja jau Senās 
Grieķijas laikā. Senie grieķi šos svētkus veltīja 
māšu aizgādnei – dievietei Rejai. Skatoties no 
kristietības viedokļa, maijs ir veltīts Dievmātei jeb 
Jēzus Kristus mātei – Svētajai Jaunavai Marijai. 
Kopš 1922. gada draudzes un biedrības nami 
Latvijā sāka rīkot Mātes dienas svinības, bet 
oficiāli svētkus atzīmē kopš 1938. gada. Pirmās 
Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis 
Mātes dienu ierosināja dēvēt par Ģimenes dienu, 
uzsverot mātes lielo lomu ģimenes veidošanā.
Pienākot padomju varas gadiem, šī diena tika 
aizstāta ar 8. martu. Lai gan Mātes diena Latvijā 
vairāk vai mazāk tiek svinēta jau teju gadsimtu, 
kalendārā tā ir iekļauta vien kopš 1989. gada un 
oficiāli tiek atzīmēta kopš 1992. gada. Jāpiemin, ka 
mūsdienās 15. maijā vēl aizvien tiek svinēta 
Starptautiskā Ģimenes diena.
Samīļojiet mammas ar apskāvienu, ar 
telefonsarunu, ar atmiņām!   

Svētki IR!
Kalendārā ielūkojās

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama

kultūras pasākumu organizatore

ATZĪMĒJAMO DIENU KALENDĀRSSoli pa solim tuvāk TĒRVETES NOVADA 
DIENĀM Augstkalnes, Bukaišu, 
Tērvetes pagastos

Jau gads kā kultūras nams dzīvo ar moto 
“Svētki IR!”. Tieši ar šādu noskaņojumu soli pa 
solim ejam tuvāk TĒRVETES NOVADA DIENĀM 
“MANAS MĀJAS IR TE!”. Tradicionālie mūsu 
novada svētki šogad noritēs citādākā formā un 
netradicionālā laikā – maija pēdējā nedēļā. 
Saredzēsim un saklausīsim sevi novadā! 
Ielūkosimies mūsu mājas “logos” pa taku taciņām 
ejot (takām gan tiešā, gan pārnestā nozīmē).

Tradīcijas vēlamies turpināt, tāpēc arī šogad 
Tērvetes novada dienu ietvaros Mežmuižas pils 
apkārtne rotāsies gaismās, amatierteātris “Trīne” 

īpaši svētkiem jau tapina dzejas uzvedumu. Arī 
izstādes būs apskatāmas, tikai šoreiz par izstāžu 
vitrīnām kļūs vairāku ēku logi un pagalmi visa 
novada teritorijā. Pasaku tēli ir noilgojušies pēc 
bērnu smiekliem, arī viņi būs klāt un aicinās uz 
tikšanos vairāku stundu garumā kādā no Tērvetes 
takām. Entuziastiem piedāvāsim III “Stipro 
skrējienu pilskalnā”, kā arī pārgājienu ģimenēm. 
Arī mājražotāji dižosies ar saviem produktiem, 
iespējams ne tradicionālajā tirgus izpratnē, bet 
tomēr andele notiks.

Mēs apzināmies, ka lielākā komunikācija šajos 
apstākļos notiek virtuāli, bet tā ir iespēja, ko  
izmantojam, lai būtu kopā ar jums. Svētku nedēļā 
tiksimies ar jums Facebook platformā Tērvetes 
novada kultūras nama lapā. Ja Facebook platforma 
tev ir sveša, nekautrējies paprasīt palīdzību saviem 
bērniem vai mazbērniem. Tu virtuāli būsi klāt gan 
sarunās ar Tērvetes novada cilvēkiem, gan 
muzikālajā ballītē. Esam Tērvetes novada dienās 
kopā!   

Kā un cik plaši svinēsim? To rādīs laiks!
Uz tikšanos mūsmājās - 

Ineta Strazdiņa
Tērvetes novada kultūras nama

Kultūras pasākumu organizatore

Vai izteici savu viedokli, kas iekļaujams 
attīstības plānā uz turpmākajiem gadiem 
pēc teritoriālās reformas 

Līdz š.g. 21.martam, vēlāk pagarinot termiņu 
līdz 31. martam, notika iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptauja par jaunizveidojamā Dobeles novada teri-
torijas (šobrīd Auces, Dobeles un Tērvetes nova-
du) attīstību.  

Anketas bija iespējams aizpildīt gan elektroni-
ski – www.tervetesnovads.lv un Tērvetes novada 
kultūras nama Fecebook lapā, gan rakstiski, 
izgriežot no izdevuma “Laikam līdzi”.

No anketas veidotājiem, vienlaikus no “Do-
beles novada attīstības programmas 2021.–2027.
gads” projekta izstrādātājiem saņēmām atgriezeni-
sko saiti par skaitliski nelielo iesaistīšanos no 
Tērvetes novada puses jaunizveidojamā Dobeles 
novada attīstības plānošanas dokumenta izstrādē. 
Izdarāmi secinājumi – tērvetniekus viss apmierina 
uz turpmākajiem 7 gadiem. 

Vienlaikus vēlamies pateikt lielu PALDIES 
tiem iedzīvotājiem, kas tomēr uzskatīja par savu 
pienākumu anketu aizpildīt, izsakot savu viedokli!  

APRĪLĪ sekos darbs grupās plānošanas doku-
mentu izstrādei. Ar Tērvetes novada domes 
priekšsēdētājas 2021.gada 4. janvāra rīkojumu Nr. 
TND/2021/3-1/1/DPR

“Par Tērvetes novada pašvaldības pārstāvju  
deleģēšanu plānošanas dokumentu  izstrādes darba 
grupām” ir deleģētas amatpersonas dalībai darba 
grupās:
	� atbildīgā persona dalībai visās darba grupu 

sanāksmēs jaunizveidojamā Dobeles novada 
plānošanas dokumentu izstrādei – Attīstības 
nodaļas vadītāja Linda Mierlauka; 

	� dalībai Izglītības, sporta un kultūras darba 
grupā – izglītības darba koordinatore Inita 
Roze, sporta nodaļas vadītāja Linda  Karloviča, 
Tērvetes novada kultūras nama vadītāja Monta 
Bērziņa; 

	� dalībai Ekonomiskās attīstības darba grupā – 
projektu koordinatore  Dace Vācere, tūrisma 
darba organizatore Ilona Līduma, domes 
priekšsēdētājas vietniece Madara Darguža;

	� dalībai Veselības aprūpes un sociālo jautājumu 
darba grupā – sociālā dienesta vadītāja Daiga  
Freidenfelde;

	� dalībai Teritorijas plānošanas darba grupā – 
izpilddirektors Māris Berlands, nekustamā 
īpašuma speciāliste Andra Šafare, Tērvetes 

pagasta komunālā dienesta vadītājs Jānis 
Melderis;

	� dalībai Vides darba grupā – izpilddirektors 
Māris Berlands, Augstkalnes pagasta komunālā 
dienesta vadītājs Jānis Straksis, projektu 
koordinatore  Dace  Vācere.

Tematisko darba grupu tēmas un apakštēmas:
	� Izglītība, kultūra, sports (izglītība – pirms-

skola, vispārējā un profesionālā, interešu, pro-
fesionālās ievirzes; pieaugušo izglītība, mūžiz-
glītība, prasmes; kultūra – pasākumi, 
infrastruktūra, tautas nami, bibliotēkas, muze-
ji; sports – pasākumi, infrastruktūra, tautas 
sports, aktīvā atpūta)

	� Sociālie pakalpojumi un palīdzība, veselība 
un drošība (sociālie pakalpojumi, palīdzība 
un aprūpe, sociālais darbs; veselības aprūpe, 
veselīgs dzīvesveids; drošība un sabiedriskā 
kārtība)

	� Infrastruktūra un mobilitāte (transporta 
infrastruktūra (lineārā un apkalpojošā), velo; 
mājokļi (iekšpagalmi, energoefektivitāte, 
pieejamība); komunālā infrastruktūra (ŪK, 
siltums, apsaimniekošana, atkritumi), 
meliorācija 

	� Vide, publiskā ārtelpa, kultūrvēsturiskais 
mantojums (publiskā ārtelpa (labiekārtojums, 
atpūtas vietas, publiskie ūdeņi); vide (dabas 
resursi, vides kvalitāte un aizsardzība, klimat-
neitralitāte); kultūrvēsturiskais mantojums 
(atbalsts saglabāšanai, izmantošanai)

	� Uzņēmējdarbības vide (atbalsta instrumenti, 
atbalstoša infrastruktūra, sadarbība; tūrisms, 
resursi)

	� Vietējā kopiena (NVO; jaunatne (atbalsts, ie-
saiste, nodarbinātība); remigrācijas atbalsta 
pasākumi; pasākumi ģimenēm ar bērniem; se-
niori (atbalsts, iesaiste); sabiedrības iesaiste, 
komunikācija, brīvprātīgais darbs)

	� Laba pārvaldība (komunikācija (iekšējā, 
ārējā), sabiedrības iesaiste, inovācija, sadarbība 
ar kaimiņu pašvaldībām (funkcionālās saistes, 
kopīgo interešu teritorijas)

Darba grupas attālināti strādās no š.g. 15.–21. 
aprīlim. 

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām piedalīties SOLO talkā, 
DUO talkā, ĢIMENES talkā 

Lielās Talka un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) aicina talciniekus 
ņemt aktīvu dalību jau tradicionālajā pavasara talkā 
un Vislatvijas vides sakopšanā, kas norisināsies šā 
gada 24. aprīlī. Ministrija arī atgādina par 
nepieciešamību ievērot valstī noteiktus epide-
mioloģiskās drošības noteikumus un aicina doties 
talkot atbilstoši tā brīža noteiktajiem 
ierobežojumiem. 

Lai parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, orga-
nizatori aicina talkot individuāli – “solo” talkas, 
divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības iet-
varos – “ģimenes talkas”. 

“Taču tikpat labi, talkot var arī vienkārši dodo-
ties pastaigā pa mežu un nepaejot garām zemē no-
mestiem gružiem, tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo 
katrs Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu 
sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!” tā Vita 
Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja.

Ja esi piedalījies talkā un salasījis maisā citu 
izmestās lietas, atstāj tās vietā, kur var ērti piebraukt 
ar transportu. Par maisu atrašanās vietu paziņo pa 
tālruni 26552303 (Māris Berlands).

Tikpat labi vari piedalīties SOLO talkā, 
NENOMETOT aiz sevis to, kas tev ir lieks! Cieni 
sevi un līdzcilvēkus, cieni vidi, kurā atrodies! 

Māris Berlands,
Lielās Talkas koordinators Tērvetes novadā

2021. gada 8. maijā
PIE

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
pavisam citādi kā ierasts 

“MAZAIS 
TĒRVETNIEKS - 

2020”
Svētku mirklis ikvienam 2020. gadā 

dzimušajam mazulim un viņu vecākiem.

Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, mazie tērvetnieki

saņems individuālus ielūgumus ar atšķirīgiem 
ierašanās laikiem.

Svētki IR!   



Domes sēde         Domes sēde                Dome informē       Dome informē

Darba kārtība tika izsludināta ar trim ziņojumiem un  
9 izskatāmajiem jautājumiem, tomēr sēdes sākumā 
deputāti vienbalsīgi lēma - papildināt darba kārtību ar 
vēl 8 jautājumiem.

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 

centra (VPVKAC) darbība 2020. gadā 
(ziņo D. Vācere)

Tērvetes novada Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centra adrese: „Sprīdītis”, Kroņauce, 
Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Mērķi un uzdevumi: valsts un pašvaldības iestāžu 
pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai. 
Vairāku valsts iestāžu apvienošana vienā iestādē veikta ar 
mērķi atvieglot līdzšinējo pakalpojumu saņemšanas 
kārtību, kļūstot tiem pieejamākiem iedzīvotājam. 
VPVKAC darbojas kā starpnieks starp klientu un Valsts 
iestādēm.

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas 
par valsts iestāžu e-pakalpojumiem: 
• Valsts ieņēmumu dienests (VID),
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA),
• Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA),
• Uzņēmumu reģistrs (UR),
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP),
• Valsts zemes dienests (VZD),
• Valsts darba inspekcija (VDI),
• Lauksaimniecības datu centrs (LDC),
• Lauku atbalsts dienests (LAD),
• Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB),
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA),
• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisija (VDEĀK),
Sniedzam arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, 

internetu un eID kartes lietošanu.
VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju 

skaits 2020. gadā kopā – 1235, t.sk. 161 pakalpojums un 
1074 konsultācijas).

Sniegto pakalpojumu skaits: 
Valsts ieņēmumu dienests (140):

•	 Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana - 97
•	 Pieteikšanās EDS sistēmas lietošanai – 25
•	 Iesniegums elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas 

saņemšanai – 10
•	 Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglo-

jumu reģistrēšanai - 8
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (21):
•	 Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana 

– 4
•	 Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana – 5
•	 Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, 

piešķiršana – 3
•	 Slimības pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana – 2
•	 Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSA pakalpojuma 

saņēmēja nāves gadījumā - 2
•	 Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināša-

na – 1
•	 Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam - 1
•	 Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

atmaksāšana – 1
•	 Personas datu vai izmaksas adreses maiņa - 1
•	 E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas 

saņēmēja laulātajam – 1
Sniegto konsultāciju skaits:
•	 Pašvaldību pakalpojumi – 426
•	 Valsts ieņēmumu dienests – 229
•	 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 52
•	 Lauku atbalsta dienests – 11
•	 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 11
•	 Uzņēmumu reģistrs – 10
•	 Nodarbinātības valsts aģentūra – 6
•	 Nacionālās veselības dienests - 3
•	 Valsts zemes dienests - 3
•	 Valsts reģionālās attīstības aģentūra - 2
•	 Valsts darba inspekcija - 1
•	 Iekšlietu ministrijas Valsts policija - 1
•	 Centrālā vēlēšanu komisija - 1
•	 Cits (i banka; e pasts, drukāšana, informācijas mek-

lēšana internetā, u.c.) - 318

Tērvetes novada pašvaldības policijas 
darba pārskats par 2020. gadu 

(ziņo Jānis Kozuliņš)
Tērvetes novada Pašvaldības policija ir Tērvetes novada 
pašvaldības pakļautības iestāde, kuras pamatuzdevumi: 
1) ir likumpārkāpumu prevencija, sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšana; 
2) kontrole par to, kā tiek izpildīti Tērvetes novada domes 
lēmumi un noteikumi;
3) savas kompetences ietvaros kārtot administratīvo 
pārkāpumu lietvedību;  
4) sniegt palīdzību Valsts policijai jautājumos, kas saistīti 
ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu.

2020. gadā Pašvaldības policijā strādāja 2 darbinieki: 
priekšnieks un vecākais inspektors. Apkalpojamās 
teritorijas platība ir 223.81 km² ar 3300 iedzīvotājiem, uz 
vienu amatpersonu - 1650 iedzīvotāji.
Darbības jomas:

 Katrs jaunais mācību gads, arī 2020. gada septembrī, 
ikvienā skolā sākas ar adaptācijas laiku, kā ietvaros tiek 
organizētas Drošības dienas, kurās skolēni tiek instruēti 
par drošības noteikumiem skolā, uz ceļa, par 
noteikumiem skolēnu autobusos un pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

 Kārtības nodrošināšana pasākumu laikā:
	y Sprīdīša vārda dienas svinībās LVM dabas par-

kā Tērvetē;
	y Novada svētkos;
	y Vasaras saulgriežu svētkos;
	y Zemgaļu svētkos.

 Jau pēdējos 4 gadus nav konstatēts neviens kūlas 
dedzināšanas gadījums.

 Par dažādiem pārkāpumiem pēc Latvijas 
Administratīvā pārkāpumu kodeksa sastādīti 19 
administratīvie pārkāpuma protokoli. 

 Par Tērvetes novada saistošo noteikumu 
neievērošanu – 4 administratīvie pārkāpuma protokoli.

 Pastiprināta uzmanība tika vērsta uz īpašuma 
sakopšanu, apsekojot visu Tērvetes novadu, izzinot 
īpašumus un īpašniekus, kuri savlaicīgi nav savus 
īpašumus sakopuši, brīdinot gan mutiski, gan rakstiski. 
Par šādu pārkāpumu, īpašuma nesakopšanu, ir sastādīti  
4 administratīvā pārkāpuma protokoli pēc Tērvetes 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18 
„Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes 
novadā”.

 2020. gadā:
• saņemti: 41 iedzīvotāju iesniegums un sūdzības, 

kā arī 230 izsaukumi uz notikuma vietām. 
• reģistrēti: 17 izteikti aizrādījumi par saistošo 

noteikumu un Latvijas Administratīvā 
pārkāpuma kodeksa neievērošanu,

• nogādātas: 5 personas, kuras zaudējušas spēju 
patstāvīgi pārvietoties, uz medicīnisku iestādi 
vai dzīves vietu.

Uz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas medicīnisko 
atskurbtuvi 2020. gadā no Tērvetes novada netika 
nogādāta neviena persona.

 Samazinājies nepilngadīgo skaits smēķētāju vidū. Ja 
2013. gadā par veselībai kaitīgā netikuma piekopšanu 
protokoli sastādīti trīs nepilngadīgām personām, bet 
2014. gadā - 15, 2015. gadā - 4, 2016. gadā - 12, 2017. gadā 
- 9, 2. 2018. gadā - 3.2019. gadā - 1, bet 2020. gadā - 0.

 Samazinājies arī alkoholisko dzērienu un citu 
apreibinošo vielu lietotāju skaits sabiedriskās vietās. Tas 
varētu būt saistīts ar epidemioloģisko stāvokli valstī.

 Samazinājies arī klaiņojošo dzīvnieku skaits. Gan 
2019., gan 2020. gadā uz patversmi nav nogādāts neviens 
dzīvnieks.

 Visā novada teritorijā ir uzstādītas video-
novērošanas kameras, kas pilda arī apsardzes funkcijas. 
Notiek sadarbība arī Valsts policiju dažādu pārkāpumu 
fiksēšanai.

 Gada nogalē un šī gada sākumā notika veiksmīga 
sadarbība ar Valsts policiju un Zemessardzi valsts 
izsludinātajā mājsēdē nedēļas nogalēs. Pārsvarā tika 
izteikti mutiski brīdinājumi, iedzīvotāji pārsvarā devās 
uz darbu nakts maiņās. Kopumā šis laiks aizritēja mierīgi, 
cilvēki godprātīgi ievēroja noteiktos ierobežojumus. 
Tikai vienā gadījumā automašīnas pasažieriem, kas 
iebrauca no Lietuvas, nebija aizpildīts apliecinājums.

Tērvetes novada pašvaldības izpilddi-
rektora ziņojums par pašvaldības darbu

 2. martā noslēdzās iepirkums “Gājēju ceļa pārbūve 
un izbūve gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts 
autoceļa P103 “Dobele-Bauska” līdz daudzdzīvokļu mājai 
“Strazdi””. Tika iesniegti septiņu pretendentu 
piedāvājumi. SIA “KULK” piedāvāja veikt būvniecību 
par 61 445,19 EUR, SIA “Kvinta BCL” par 64 110,15 EUR, 
SIA “LKG Grupa” par 57 923,61 EUR, SIA”MITBAU AC” 
par 62 073,78 EUR, SIA “ROTAS” par 57 956,65 EUR, 
SIA “Uzars bruģēšana” par 71 137,70 EUR, bet SIA 
“Varpet” par 56259,97 EUR, bez PVN. Izvērtējot 
iesniegto dokumentāciju, pretendentam, kurš iesniedza 
piedāvājumu ar zemāko cenu netika konstatēti 
izslēgšanas no dalības iepirkumā apstākļi, tādēļ 17. martā 
ir parakstīts iepirkuma līgums ar SIA “Varpet”. Darbi 
jāuzsāk 15. aprīlī un jāpabeidz trīs mēnešu laikā.

 22. martā izsūtīti uzaicinājumi trim pretendentiem 
pieteikties cenu aptaujai par būvuzraudzības  veikšanu 
būvobjektam  “Gājēju ceļa pārbūve un izbūve gar 
pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts autoceļa P103 
“Dobele-Bauska” līdz daudzdzīvokļu mājai “Strazdi””.  
Piedāvājumi bija iesniedzami līdz 26. martam.

 12. martā noslēdzās cenu aptauja “Ielu 
apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 “Augstkalne-
Bēne” un Bu 29 “Āres -Stari”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 
novads”. Cenu piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie 
pretendenti – SIA “Elektromontāžas serviss” par 22 
068,90 EUR, SIA” J.E.F.” par 19 999,96 EUR, bet 
SIA”TELMS” par 19 873,69 EUR, bez PVN. Sekojoši 16. 
martā tika parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās cenas 
piedāvājuma iesniedzēju SIA “TELMS”. Projekts paredz 
izbūvēt apgaismojumu neizgaismotajam gājēju celiņa 
posmam gar valsts autoceļu “Augstkalne-Bēne”, kā arī gar 
pašvaldības autoceļu “Āres-Stari”. Līgumā noteiktais 
darbu izpildes laiks 3 mēneši.

 22. martā noslēdzās iepirkums “Rehabilitācijas 
centra “Tērvete” ēkas 1. stāva gaiteņa remonta darbu 
veikšana”. Tika saņemti deviņu pretendentu piedāvājumi. 
Piedāvājumu ar augstāko cenu iesniedza SIA “AVITERM” 
par 40 286,37 EUR, savukārt zemāko cenu piedāvāja SIA 
“Cascade mining” par 26 376,81 EUR, bez PVN. 
Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, netika konstatētas 
neatbilstības iepirkuma nolikuma prasībām, tādēļ  
minētajam pretendentam nosūtīts parakstīšanai 
būvdarbu līgums. Līguma izpildes laiks 3 mēneši.

 17. martā izsludināts iepirkums “Ģeodēziskās 
uzmērīšanas darbu veikšana”, kas paredz veikt 

izpilduzmērījumus un sagatavot uzmērījumu plānus 
kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem novada teritorijā. 
Darbu apjoma dēļ iepirkums ir sadalīts trīs iepirkuma 
priekšmeta daļās - izpilduzmērījumu veikšana 
Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastu teritorijās, 
tādēļ pretendentiem ir iespēja pieteikties uz katru 
iepirkuma daļu atsevišķi. Darbu izpildes laiks 3 mēneši. 
Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 29. 
martam.

 9. martā noslēdzās iepirkums “Elektroenerģijas 
piegāde Tērvetes pašvaldības vajadzībām”. No 
iesniegtajiem sešu pretendentu piedāvājumiem - SIA “AJ 
Power”, SIA “Enefit”, SIA “INTER RAO Latvija”, AS 
“Latvenergo”, SIA “Imlitex Latvija” un SIA “Senergo”. 
Piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma cenu iesniedza 
līdzšinējais elektroenerģijas piegādātājs SIA “Senergo” 
par 29 673,90 EUR, bez PVN. Pārbaudot pretendenta 
iesniegtās dokumentācijas atbilstību iepirkuma nolikuma 
prasībām, SIA “Senergo” netika konstatēti izslēgšanas no 
dalības iepirkumā apstākļi, kā rezultātā pretendents atzīts 
par iepirkuma uzvarētāju. Šajā sakarā ar minēto 
pretendentu  9. martā ir parakstīts iepirkuma līgums uz 
vienu gadu, sākot ar 01.04.2021. 

 2. martā noslēdzās cenu aptauja “Kanalizācijas tīklu 
izbūve pašvaldības daudzdzīvokļu ēkā “Kļaviņas”, 
Bukaišu pagasts, Tērvetes novads”. Pretendenti iesniedza 
šādus piedāvājumus: SIA”TAIGERS” par 9102,17 EUR, 
SIA “Skorpions VS” par 8242,38 EUR,  bet SIA “Kurzemes 
amatnieks A” par  9185,39 EUR, bez PVN. Noslēgts 
līgums ar SIA “Skorpions VS” par iekšējo kanalizācijas 
tīklu izbūvi, divu tualešu telpu izbūvi kā arī kanalizācijas 
tīklu pievienošanu pie centrālās kanalizācijas sistēmas. 
Darbi jāpabeidz divu mēnešu laikā.

 25. februārī notika Tērvetes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagastā, 
sastāvoša no vienas zemes vienības ar platību 0,37 ha un 
objekta nosacīto sākuma cenu 1050 EUR atkārtota izsole. 
Izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks, tādēļ objekts 
tika nosolīts par vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 1 100 
EUR.

 2. martā noslēdzās iepirkums “Autoceļa Te 50 
“Zelmeņi-Krūklēni” asfaltbetona seguma atjaunošana”. 
Piedāvājumus iesniedza pieci pretendenti - SIA “AB-
rent” par 169 887,39 EUR, SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “IGATE”” par 154 679,67 EUR, SIA”DSM 
Meistari” par 174 962,90 EUR, SIA “STRABAG” par 157 
211,25 EUR, bet SIA “Vianova” par 164 859,14 EUR, bez 
PVN.

Tā kā zemākās cenas piedāvājuma iesniedzējam SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” piedāvājumā 
netika konstatētas neatbilstības iepirkuma nolikuma 
prasībām, 4. martā ir parakstīts būvdarbu līgums, kas 
paredz asfaltbetona seguma izbūvi Zelmeņu ciematā 
autoceļam Te 50 saskaņā ar SIA “Rūķis AG” izstrādāto 
tehnisko projektu. Būvdarbus paredzēts uzsākt 15. aprīlī 
un pabeigt četru mēnešu laikā.

 Šajā sakarā 22. martā trim pretendentiem izsūtīti 
uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā par būvuzraudzības 
veikšanu būvobjektā “Autoceļa Te 50 “Zelmeņi – 
Krūklēni” asfaltbetona seguma atjaunošana”. 

 23. martā tika saņemti divi piedāvājumi cenu 
aptaujai – “Bērnu sporta laukumu ar gumijotu segumu 
izveide Tērvetes novadā”. SIA “Go Play” iesniedza 
piedāvājumu par 9995 EUR, bet SIA “Fixman” par 10 
699,40, bez PVN. Sekojoši ir nosūtīts parakstīšanai 
pakalpojuma līgums zemākās cenas piedāvājuma 
iesniedzējam SIA “Go Play”. 

Paredzēts ieklāt četrus gumijotus mini basketbola 
laukumus bērniem:    

1) Kroņauces stadionā gumijotu plākšņu laukumu 
50 m2 platībā;
2) Kroņauces stadionā pie pludmales volejbola 
laukumiem  gumijas mulčas drošības aizsargjoslu 
50m2 platībā; 
3) “Labrenču” mājas pagalmā un “Zelmeņu” sporta 
laukumā izbūvēt katrā vietā vienu 25 m2 gumijotās 
mulčas bērnu basketbola  laukumu,
4) Sanatorijas ciemata bērnu laukumā izbūvēt vienu 
20 m2 gumijotās mulčas mini laukumu.

Līgumsaistības jāizpilda divu mēnešu laikā no līguma 
parakstīšanas.

 Marta mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 
parādu piedziņas komisijai tika iesniegti četri iesniegumi.
• Komisija piekrita piešķirt citas izīrējamās platības 

divām ģimenēm, kurām līdzšinējā izīrētā platība at-
rodas atsavināšanai nodotā pašvaldības īpašumā.   
Noslēgta vienošanās par iepriekšējās dzīvesvietas 
telpu atbrīvošanu līdz 15. maijam.

• Personai atteica izīrēt atbrīvotu dzīvojamo platību,  
jo tiks ierosināts domei izskatīt jautājumu par šī dzī-
vokļa nodošanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē.

• Piekrita personai pārjaunot īres līgumu ar 23. martu.
• Trūcīgai personai tika piedāvāts izīrēt dzīvojamo 

platību.

Tērvetes novada domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

PAR IZGLĪTĪBU
2021. gada 4. martā Izglītības un zinātnes ministrija 

ar rīkojumu Nr.1-2e/21/90 “Par paraugnolikumu 
apstiprināšanu” apstiprināja jaunus izglītības iestāžu 
paraugnolikumus. Izvērtējot 2014. gada 17. jūlijā 
Tērvetes novada domes sēdē apstiprinātā Annas 
Brigaderes pamatskolas nolikuma atbilstību Izglītības un 
zinātnes ministrijas apstiprinātajam vispārējās izglītības 
iestādes paraugnolikumam, konstatējams, ka spēkā 

esošajā nolikumā veicami būtiski grozījumi. Dome 
vienbalsīgi apstiprināja jaunu Annas Brigaderes 
pamatskolas nolikumu.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 
2021. gada 25. martā  oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” publicēto to pilsētu un novadu sarakstu, kuros 
atbilstoši SPKC tīmekļvietnē trešdienā publicētajai 
informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs 
atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.– 
4. klasē, Tērvetes novads ietilpst to novadu lokā, kurā var 
īstenot klātienes mācības 1.– 4. klasē.

Tādēļ Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par 
mācību īstenošanu  klātienē no 2021. gada 29. marta līdz 
1. aprīlim.

PAR DALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ
Deputāti pieņēma lēmumu - Piedalīties Zemgales 

plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu 
konkursā “Latvijas valsts mežu un valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 2021” un 
iesniegt projekta pieteikumu „Mežmuižas pils ieejas 
durvju un vējtvera restaurācijas izpēte”. Vienlaikus tika 
apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 2601,50 EUR.
PAR SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS 
“TĒRVETE”” VALDI

Tērvetes novada dome lēma par kandidatūru 
izvirzīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes locekļu amatiem.

Ņemot vērā to, ka beidzas Sabiedrības valdes locekļu 
Valda Grīnvalda un Ļubovas Butleres  pilnvaru termiņi, 
kā arī nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, 
Dome pieņēma lēmumu:

Izvirzīt līdzšinējā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja 
Valda Grīnvalda kandidatūru atkārtotai ievēlēšanai SIA 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes priekšsēdētāja 
amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 gadiem. 

2. Izvirzīt līdzšinējās Sabiedrības valdes locekles 
Ļubovas Butleres kandidatūru atkārtotai ievēlēšanai SIA 
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes locekļa amatā uz 
nākamo pilnvaru termiņu – 5 gadiem.  

3. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
Sabiedrības dalībnieku sapulcē ievēlēt Valdi Grīnvaldu 
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes 
priekšsēdētāja amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 
gadiem. 

4. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
Sabiedrības dalībnieku sapulcē ievēlēt Ļubovu Butleri 
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” valdes locekļa 
amatā uz nākamo pilnvaru termiņu – 5 gadiem.  
PAR KUSTAMAS MANTAS PĀRŅEMŠANU 
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ

Tērvetes novada dome izskatīja biedrības “Skaties 
tālāk” 2021. gada 16. februāra iesniegumu, ar kuru 
biedrība piedāvāja pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības 
kustamo mantu. 

Izskatot minēto iesniegumu, dome konstatē, ka 
norādītā manta ir nepieciešama Tērvetes novada Bukaišu 
pagasta pārvaldei tās funkciju īstenošanai, kamdēļ manta 
būtu pārņemama pašvaldības īpašumā. Kustamā manta 
ir  izvietota bērnu rotaļu laukumā pie ēkas “Lidoņi” un 
daudzdzīvokļu māju  teritorijā pie mājas “Stari”.  

Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu – Pārņemt bez 
atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā biedrības 
“Skaties tālāk”  kustamo mantu, to nododot to turējumā 
Tērvetes novada Bukaišu pagasta pārvaldei tās funkciju 
nodrošināšanai.
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Dome lēma – Atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Silmači”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads visu 
zemes vienību 3,6 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai 
piešķīra jaunu adresi un nosaukumu – „Silmacīši”, un 
visā tās platībā (3,6 ha) noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome pieņēma lēmumu – Apstiprināt izstrādāto 
zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamā īpašuma 
„Skabargas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 
zemes vienību divās atsevišķās zemes vienībās. 
Sadalītajam īpašumam tika apstiprināti nosaukumi 
„Skabargas” un „Skabardzēni”, īpašumu lietošanas 
mērķis noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja izstrādāto zemes ierīcības 
projektu, sadalot nekustamā īpašuma „Lielpietiņi”, 
“Pietņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes 
vienību divos atsevišķos zemes gabalos. Abām zemes 
vienībām noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  
lauksaimniecība.
PAR IESNIEGUMIEM

Dome pieņēma lēmumus un konceptuāli piekrita 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu atsavināšanai:
•	 dzīvokļa īpašuma „Labrenči” – 8 ,Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 
•	 dzīvokļa īpašuma „Mirdzas” – 3, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, 
•	 dzīvokļa īpašuma “Pakalni” dz. 4, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.
PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU
Piešķirt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei 
Reinikai apmaksātu atvaļinājumu no 2021. gada  
7. aprīļa līdz 2021. gada 19. aprīlim.  

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

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



2021.gada 5.jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās 
jaunajā administratīvajā teritorijā - Dobeles novadā būs jāievēl 
19 novada domes deputāti

Dome informēDome informē

VAKANCE
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 vai iesūtīt Tērvetes no-
vada domē līdz 30.jūnijam. Uzziņas pa telefonu  
26552303 
Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka 
Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. 
Vakancei atbilstošie pretendenti tiks aicināti  uz dar-
ba interviju.  

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju 
reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā 
atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas (07.03.2021.) 
pirms vēlēšanu dienas, vai pašvaldībā, kur viņiem pieder 
nekustamais īpašums.

Šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes 
vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, kas vēlētājiem ļaus 
balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes 
pagastos paliek nemainīgi:

Iecirkņa numurs Iecirkņa adrese

440. Augstkalnes pamatskolas PI grupa „Zvaniņi”, Augstkalne

441. Bukaišu Tautas nams, „Lidoņi”, Bukaiši

432. Tērvetes pagasta pārvalde, „Sprīdītis”, Kroņauce

439. Tērvetes novada kultūras nams, „Zelmeņi”, Zelmeņi

Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu 
iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai arī pa uzziņu 
tālruni 67049999.
Vairāk informācijas par 2021.gada pašvaldību 
vēlēšanām, tai skaitā kandidātu saraksti un 
priekšvēlēšanu programmas: https://www.cvk.lv . 

Informāciju sagatavoja 
Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekle Dace Vācere

IZSLUDINĀTA IZSOLE
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 12. 
aprīļa līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta un laiks – 2021. gada 13. maijs 
plkst. 13.30.  

Informācija sagatavota pēc 25.03.2021.  
Domes sēdes protokola

APSTIPRINĀTĀS 
IZSOLES

11. martā notika četras Tērvetes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
• nekustamam īpašumam «Sanatorija 5»-7, 

Tērvetes pagastā, sastāvoša no vienas istabas 
dzīvokļa ar kopējo platību 22 m2, ar objekta 
nosacīto sākuma cenu 400 EUR bija reģistrējies 
viens dalībnieks, tādēļ objekts tika nosolīts par 
vienu soli virs sākuma cenas, t.i. 430 EUR.

• nekustamais īpašums  «Labrenči» 27, Tērvetes 
pagastā, sastāvošs no divu istabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 48,3 m2 un nosacīto sākuma cenu 
6 900 EUR tika nosolīts par 11 900 EUR. Izsolei 
bija reģistrējušies trīs dalībnieki.

• uz nekustamo īpašumu «Atpūtas»-15, Tērvetes 
pagasts, sastāvoša no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 71 m2 un nosacīto sākuma cenu 2 200 
EUR bija pieteikušies divi izsoles dalībnieki. 
Izsoles rezultātā dzīvoklis tika nosolīts par 3 100 
EUR.

• nekustamam īpašumam “Bumbieres”, Augstkalnes 
pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultāts – 
atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Bumbieres” mantas 
nosolītājam par tā nosolīto un samaksāto pirkuma 
maksu 1100 EUR. 

• nekustamam īpašumam “Ielejas”, Bukaišu pagasts, 
Tērvetes novads, izsoles rezultāts – atsavināt 
Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Ielejas” pirmpirkuma tiesīgajai personai 
par cenu 4 800 EUR.

• nekustamam īpašumam «Kvietes», Bukaišu 
pagastā, sastāvošam no vienas zemes vienības ar 
platību 1,186 ha un uz tās atrodošas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas un vienas saimniecības ēkas ar 
nosacīto sākuma cenu 5 800 EUR noslēdzās bez 
rezultātiem, jo vienīgais reģistrētais izsoles 
dalībnieks uz izsoli neieradās. 

Izsoles rezultāti apstiprināti ar 25.03.2021. un 
08.04.2021.  Tērvetes novada domes sēžu lēmumiem 

Deputātu kandidātu saraksti un 
priekšvēlēšanu programmas iesniegtas CVK

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies 
kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no 
iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, šajās vēlēšanās 
būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu 
skaits. Administratīvi teritoriālā reforma, paredz, ka 
Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, 
savukārt domēs ievēlējamo deputātu skaits 
samazināsies gandrīz uz pusi.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo 
dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā 
turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks 
nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības 
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisi-
jas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas 
apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts 
attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija  balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildus  ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana jau 
noslēgusies 2021. gada 6. aprīlī.

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas 
notiks jaunajās administratīvajās teritorijās - 35 
novados un 6 valstspilsētās. 

Valstspilsētu  un novadu domēs ievēlējamo 
deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, 
kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

vēlēšanu izsludināšanas dienā (2021. gada 21. janvārī) 
ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.
Novados:
līdz 30 000 iedzīvotāju — 15 deputāti;
no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju — 19 deputāti;
vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju — 23 deputāti.
Valstspilsētās: 
līdz 50 000 iedzīvotāju — 13 deputāti;
vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju — 15 deputāti.

Jaunizveidojamajā DOBELES NOVADĀ (Auces 
novads, Dobeles novads, Tērvetes novads) reģistrēto 
iedzīvotāju skaits – 30 508, ievēlējamo deputātu skaits 
– 19.
CVK mājas lapas statistika:
•	 Latvijā pašvaldību vēlēšanām kopumā reģistrēti 

– 324 saraksti un 5595 deputātu kandidāti.
•	 Jaunizveidojamajā Dobeles novadā reģistrēti  

6 kandidātu saraksti: 
o	 Politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”, 
o	 “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, 
o	 Jaunā VIENOTĪBA, 
o	 Politiskā partija “KPV LV”,
o	 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
o	 Jaunā Koservatīvā partija,

•	 Uz 19 deputātu vietām pretendē  130 deputātu 
kandidāti.  

Informācija pēc CVK mājas lapas sagatavoja 
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt 
vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, kurā
pieder īpašums

Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 5. 
jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu 
apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, var 
mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā 
vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams 
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un 
maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē, iesniedzot iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs 
iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā 
balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi vai personas 
apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām 
katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas 
adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, kurā 
vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņems tie 
vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās 
adreses konts. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var 
noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.
cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu 

apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana” vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas 
uzziņu tālruni 67049999. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji 
varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome 

tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās 
strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.  

Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vēlētāji ārvalstīs var 
arī izmantot iespēju pieteikties balsošanai pa pastu. 
Vairāk par šo iespēju www.cvk.lv.  

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas

Informācijas nodaļas vadītāja, ālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv

2021. gada 8. aprīlī tika 
sasaukta Tērvetes novada 
domes ārkārtas sēde

Darba kārtībā bija iekļauts jautājums par mācību 
uzsākšanu klātienē Tērvetes novada izglītības iestādēs.

Saskaņā ar SPKC 08.04.2021. oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” publicēto informāciju par to, ka 
14  dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs Tērvetes 
novadā atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes 
mācības, Tērvetes novada dome vienbalsīgi NOLĒMA: 

1. No 2021. gada 12. aprīļa atsākt klātienes mācības 
1.–6. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. klasē Annas 
Brigaderes pamatskolā un Augstkalnes pamatskolā  un 
turpināt tās īstenot arī turpmākajās nedēļās, ja atbilstoši 
Slimību profilakses un kontroles centra publicētajai 
informācijai, Tērvetes novads ietilps to novadu lokā, kurā 
var īstenot klātienes mācības šajās klašu grupās.  

2. 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.  

3. Uzdot Annas Brigaderes pamatskolas un 
Augstkalnes pamatskolas direktoriem noteikt rotācijas 
kārtību mācībām klātienē 7.–9.  klasē, nodrošināt 
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības izglītības 
iestādēs, kā arī informēt attiecīgās izglītības iestādes 
padomi, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos 
pārstāvjus par mācību uzsākšanu klātienē.

4. Uzdot Tērvetes novada domes izglītības darba 
koordinatorei Initai Rozei informēt Izglītības un zinātnes 
ministriju par mācību turpināšanu klātienē Annas 
Brigaderes pamatskolā un Augstkalnes pamatskolā.

5. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpild-
direktoram Mārim Berlandam ar 2021. gada 12. aprīli 
iespēju robežās veikt visus nepieciešamos epide-
mioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu 
izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai 
drošā veidā.  

IEVĒRO PAMATPRINCIPUS
•	 Nepulcēties un distancēties!
•	 Sargāt sevi un līdzcilvēkus!
•	 Stingri izvērtēt riskus!
DARBS
Visiem, kam darba specifika ļauj, darbs attālināti
Darbavietā maskas un citi individuālie aizsardzības 
līdzekļi
IZGLĪTĪBA
•	 Klātienē bērnudārzi
•	 Drošajās pašvaldībās* klātienē:

	− 1.–6. klase un 12. klase
	− 7.–11. klase klātienē pēc grafika, lai netiktos
Visā valstī:

•	 12. klases klātienē 2 dienas nedēļā eksāmenu 
priekšmetos

•	 Max 10 cilvēku grupām formālajā izglītībā 
klātienē ārā līdz 5 nodarbībām nedēļā

•	 Klātienē maska, vēdinātas telpas, virsmu un 
roku dezinfekcija, plūsmas nepārklājas.

•	 Klātienes nodarbības ārā grupām līdz 10 
cilvēkiem profesionālās ievirzes izglītībā, 
interešu izglītībā un amatierkustības kolektīvi

VESELĪBA
•	 Ārkārtas situācija veselības aprūpes jomā
•	 Ierobežoti plānveida pakalpojumi slimnīcās
•	 Ambulatoro speciālistu konsultācijas iespēju 

robežās notiek attālināti
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
•	 Maskas gan pasažieriem no 7 gadu vecuma, gan 

vadītājam
•	 Pasažieru skaits nepārsniedz 50% 

transportlīdzekļa ietilpības
VALSTS UN PAŠVALDĪBU PAKALPOJUMI
•	 Attālināti vai individuāli pēc pieraksta
SOCIĀLĀ APRŪPE
•	 Ievēro epidemioloģiskās drošības un 

piesardzības pasākumus
•	 Jaunus klientus uzņem, izvērtējot individuāli
Informācija sagatavota pēc www.mk.gov.lv un www.
covid19.gov.lv

Aicinām sekot līdzi informācijai oficiālajos 
informācijas avotos!

Tērvetes novada pašvaldībā no 
2021. gada 7. aprīļa neatsāk klātienes 

pakalpojumu sniegšanu Tērvetes 
novada domē un pagastu pārvaldēs.

Pakalpojumi tiek nodrošināti 
attālināti vai pēc pieraksta.

Aicinām iedzīvotājus pašvaldību klātienē neapmeklēt 
bez īpašas vajadzības, pašvaldībai adresētos 

iesniegumus var sūtīt elektroniski uz e-pastu: 
tervetesnd@tervetesnd.lv vai Tērvetes novada domei 
adresētos iesniegumus iemest iesniegumu kastītē, kas 

izvietota pie ieejas domē.  



Nāc un piedaliesNāc un piedaliesIzglītībaIzglītība

Esi aktīvs! + Esi pozitīvs! = Esi vesels! 
Būt aktīviem, azartiskiem un tādā veidā vairot 

pozitīvās emocijas – super iemesls uzsākt  vēl 
vienu kopīgu sportisku aktivitāti. 9. aprīlī tā jau 
startējusi . “Esi aktīvs Tērvetes novadā!” aktivitātē 
mēneša garumā dalībnieki soļos, nūjos, skries un 
brauks ar riteni. Tā kā interesenti ir ar dažādu 
fizisko sagatavotību un arī mērķi atšķirās, šogad 
sadalījums ir divās grupās: vieni koncentrēsies 
tikai uz km krāšanu, otri – dosies pastaigās un 
izbraukumos, risinot sagatavotos uzdevumus, un 
savus km uzkrājumus veidos tādā veidā. Būtiski, 
lai visi esam kustībā un svaigā gaisā!

2020. gadā tāda aktivitāte tapa kā Tērvetes 

novada Sporta nodaļas un kultūras nama kopā 
organizētais “mājsēdes” perioda pirmais pasākums. 
Vairāki dalībnieki tieši piedaloties pagājušā gada 
aktivitātē, bija sākuši veikt garas pastaigas, darīt to 
biežāk un pat padarīt par ikdienas ieradumu. Kas 
priecē sirdi, darīts tas tiek joprojām.

Vai pārspēsim pagājušā gada rekordu – kopīgi 
veiktos 15244,73 km? To rādīs laiks. Par to un 
citām interesantām aktivitātes laikā notiekošajām 
lietām stāstīsim Facebook platformā Tērvetes 
novada k/n lapā.    

Uz tikšanos kādā no takām -
aktivitātes organizatori

Annas Brigaderes pamatskolā 
attālināti aizvadīta akreditācija 

Laikā no 2021. gada 22. līdz 25. martam 
Tērvetes novada Annas Brigaderes pamatskolā 
notika akreditācija, kurā tika novērtēta izglītības 
iestādes darbības kvalitāte un pamatizglītības 
programmas īstenošanas kvalitāte. Vienlaikus 
notika arī skolas direktora novērtēšana.

Ekspertu komisijā strādāja: komisijas vadītāja, 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas 
eksperte, biedrības „Mūžizglītības un kultūras 
institūts VITAE” lektore, metodiķe un pedagogs 
Diāna Briede. Komisijas locekļi: Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru 
departamenta vecākā eksperte Aira Aija Krūmiņa 
un Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas 
eksperte, Skrundas vidusskolas direktora vietniece 
IT jomā Inguna Berga.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, 
skolai nācās piedzīvot vēl nebijušu izaicinājumu – 

sarunas ar direktoru, mācību priekšmetu 
skolotājiem, metodisko komisiju vadītājiem, 
skolēniem, viņu vecākiem un pašvaldības 
pārstāvjiem tika organizētas tikai attālināti ZOOM 
sasaistē. Attālināti ekspertu komisija vēroja arī 
vairākas mācību stundas, attālināti devās virtuālā 
ceļojumā pa skolu. Sarunas laikā ar Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku un 
izglītības darba koordinatori Initu Rozi ekspertu 
komisija teica, ka mirklī, kad tas būs iespējams, 
viņi noteikti vēlēsies Annas Brigaderes pamatskolā 
paciemoties arī klātienē.

Patlaban Ekspertu komisijai saskaņā ar pašval-
dībā noslēgto līgumu līdz 30. aprīlim pēc izglītības 
iestādes, izglītības programmas īstenošanas kvalitā-
tes un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas ir jā-
sagatavo ziņojuma projekts, ar kuru jāiepazīstina 
skolas direktors, pedagogu kolektīvs un pašvaldība, 
lai saskaņotu Ekspertu komisijas gala vērtējumu. 

Šobrīd ikvienam, kas bija saistīts ar 
akreditācijas procesu Annas Brigaderes pamatskolā 
pašvaldības vārdā vēlos pateikt lielu PALDIES! Tas 
patiešām bija vārda īstākajā nozīmē nopietns 
izaicinājums – gan sagatavoties, gan piedalīties 
attālinātai skolas darba kvalitātes novērtēšanai.  
Vienlaikus tas parādīja, ka esam gatavi operatīvi 
un kolektīvi risināt jebkuru situāciju, šis laiks 
pierādīja, ka skolas kolektīvs spēj veiksmīgi un 
kvalitatīvi strādāt arī ārkārtas situācijās!    

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Augstkalnes pamatskola veiksmīgi 
turpina sadarbību ar Žagares
ģimnāziju Lietuvā

Ilggadēja sadarbība un draudzība, kopīgas 
kultūras tradīcijas, savstarpēja pieredzes apmaiņa 
ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī skolēnu 
vecākiem – tas viss saista abas izglītības iestādes un 
pat šajā laikā sadarbībai nav šķēršļu.

Tikšanās ZOOM sasaistē.

Šī gada 24. martā Augstkalnes pamatskola un 
Lietuvas Republikas Žagares ģimnāzija rīkoja 
kopīgu metodisku diskusiju, kurā piedalījās skolu 
administrācija un skolu mācību priekšmetu 

metodisko komisiju vadītāji. Tika pārrunāta un 
analizēta līdzšinējā sadarbība un meklētas jaunas 
sadarbības iespējas. Vienojāmies, ka šī gada maija 
mēnesī Žagares ģimnāzija rīkos erudīcijas spēli 
Augstkalnes pamatskolas 7.–9. klašu skolēniem, 
savukārt viņi pēc tam uz erudīcijas spēli aicinās 
Žagares ģimnāzijas skolēnus. 

Izaicinājums vai jauninājums, bet maija 
mēnesī Žagares ģimnāzija ir ieplānojusi pat kopīgu 
starptautisku konferenci sākumskolas skolēniem. 
Tai gatavošanās jau sākās pagājušajā pavasarī – 
vienojāmies par ļoti plašām sarunu tēmām no 
dabas un ģeogrāfijas līdz pat vēsturei. Labākie 
tēmu pētnieki un veiksmīgākie uzdevuma 
izpildītāji tiks izvirzīti darbu prezentēšanai 
starptautiskajā konferencē attālināti.

Vienlaikus tika pārrunātas vēl dažādas 
sadarbības formas - kopīgi dabas taku apmeklējumi, 
Žagares ģimnāzijas un Augstkalnes pamatskolas 
skolotāju apmaiņas programma “Mācību stundu 
vadīšana”. Valodu metodiskās komisijas plāno 
meklēt kopīgo un atšķirīgo Saulgriežu tradīcijās. 
Plāni sadarbībai ir plaši, svarīgākais, lai Covid-19 
situācija valstīs ļautu tos īstenot.    

Ieva Krūmiņa,
Augstkalnes pamatskolas direktore

Eksāmeni 9. klases skolēniem ir atcelti. 
Mācību gads noslēgsies ar vērtējumu gadā. 

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā 
tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos 
valsts pārbaudījumus. 

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt sa-
vas zināšanas un pamatprasmes  un pēc rezultātu 
iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību 
vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9.  klases 
izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie 
diagnosticējošie darbi, pēc izglītības iestādes 
izvēles varēs organizēt arī citus diagnosticējošos 
darbus.
Obligātie diagnosticējošie darbi:

•	 Latviešu valoda – 27.aprīlis.
•	 Matemātika – 29. aprīlis.

Pēc izglītības iestādes izvēles:
•	 Svešvaloda – 13.aprīlis
•	 Latvijas vēsture – 15.aprīlis
•	 Dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, 

bioloģija) – 20.aprīlis
Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu 

zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī 
iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sas-
niegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites 
saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. 
Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmēs 
nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

•	 Rezultātus būs iespējams izmantot 
skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju 
pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas 
un prasmes.

•	 Rezultāti sniegs atbildi skolēnam, vai varu 
uzdevumu izpildīt pareizi un bez citu 
palīdzības.

•	 Tā būs atbilde, vai skolēns ir gatavs 
turpināt izglītību.

•	 Vērtējums tiks izteikts procentos, kas 
sniegs priekšstatu par skolēna zināšanām 
un prasmēm.

Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, diagnosti-
cējošos darbus varēs kārtot klātienē. Pretējā 
gadījumā darbs būs veicams mājās.

Ar darba izpildes norādēm un darbu 
programmām ir iespēja iepazīties VISC mājas 
lapā.
Par 2020./2021. mācību gada noslēgumu

•	 9. klases skolēni 2020./2021.mācību gadu 
noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību  beigu 
datums ir 31. maijs, savukārt mācību gada 
noslēgums – 11. jūnijs. Laikā no 31. maija 
līdz 11. jūnijam 9. klašu skolēniem ir dots 
laiks, kurā var uzlabot mācību gada 
vērtējumus skolas noteiktajā kārtībā.

•	 1.–8. klašu skolēniem mācību gada 
pēdējā diena ir 2021. gada 31. maijs.

•	 1.–6. klašu skolēniem sakarā ar ziemas 
brīvlaika pagarināšanu mācību gads 
netiek pagarināts.   
Pēc Valsts izglītības satura centra sniegtās 

informācijas materiālu apkopoja Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

“Mājsēdes” mīklu maratons turpinās

MĪKLA NR.3 IR KLĀT!! Joprojām ir iespēja 
ielekt maratonā, tikai jāatrod divas iepriekšējās 
mīklas (“Laikam līdzi” Nr. 96 un 97), jāatmin tās 
un atbildes jāsūta uz tel. 26413219 (Ineta) – 
“atminējums, jūsu vārds”. Atgādinu, ka 
informatīvais izdevums “Laikam līdzi” atrodams 
arī http://www.tervetesnovads.lv/laikraksts/. 
Maratona noslēgumā starp dalībniekiem izlozēsim 
pārsteiguma balvas. 

Dotas 7 mīklas, kas katra sadalīta “flīzēs”. 
Tukšie laukumi flīzēs ir atstarpes starp vārdiem.  

Izmantojot atstarpes, pieturzīmes un vārdu daļas, 
atrodi blakus liekamās “flīzes”. Saliec tās pareizajā 
secībā un izveidosies mīkla. 7 mīklas, 7 atminējumi. 
Atbildē ir tas, ar ko tev asociējas visi mīklu 
atminējumi kopā!!! Tu nekļūdīsies, es zinu!    

Svētki IR!
Ineta Strazdiņa
Tēvetes novada 
kultūras nama

kultūras pasākumu 
organizatore

TIRDZNIECĪBA
•	 Maskas, distance
•	 25 m2 cilvēkam
•	 Tirdzniecības vietu apmeklē pa vienam, 

izņemot ar bērnu līdz 12 g.v. vai ar asistentu
•	 Ieeja ar iepirkšanās grozu, ratiem vai somu
•	 Apmeklētāju uzskaites sistēma
•	 Pie ieejas informācija par maksimālo 

apmeklētāju skaitu
•	 Apmeklētāju plūsmas kontrole

Ievērojot drošības prasības:
• darbojas visi veikali ārpus lieliem tirdzniecības 

centriem
• tirdzniecības centros, kas mazāki par 7000 m2, 

darbojas visi veikali
• tirdzniecības centros, kas lielāki par 7000 m2 

un kuros ir vismaz 5 tirdzniecības vai 
pakalpojumu sniegšanas vietas, darbojas tikai 
aptiekas, optikas preču veikali, dzīvnieku 
barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas, 
preses tirdzniecības vietas, pārtikas un higiēnas 
preču veikali

• atļauta tirgus un ielu tirdzniecības darbība, arī 
gadatirgi norobežotā teritorijā līdz 20 
tirgotājiem

ĒDINĀŠANA
•	 Ēdienu izsniedz tikai līdzņemšanai
•	 Bērnudārzos, drošo pašvaldību skolās un darba 

vietās klātienē, ievērojot drošības noteikumus

SKAISTUMKOPŠANA
Var sniegt tikai friziera, manikīra, pedikīra un 
podologa pakalpojumus, ievērojot drošības 
prasības:

 − pakalpojuma sniedzējs par savu darbību ziņo 
Veselības inspekcijai

 − klientam 15 m2

 − klientam pareizi uzvilkta maska, nosedzot 
degunu un muti

 − aizpildīta paškontroles lapa
 − vienam klientam dienā viens pakalpojums
 − pakalpojuma sniedzējs valkā vienreizlietojamos 

cimdus un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez 
vārsta

 − starp klientiem vismaz 20 min. pauze, 15 min. 
vēdināšana, klientu plūsmas nepārklājas

 − pieejama informācija par drošības noteikumi-
em

 − pieejami dezinfekcijas līdzekļi
 − aizliegta pakalpojumu sniegšana pie klienta 

mājās

PUBLISKI PASĀKUMI
• Nenotiek
• Atļauti piketi un gājieni ne vairāk kā 10 

cilvēkiem

PRIVĀTI PASĀKUMI
• Nenotiek, izņemot vienas mājsaimniecības lokā
• Līdz 10 cilvēkiem no 2 mājsaimniecībām var 

tikties ārā

ATPŪTAS IZKLAIDES VIETAS 
• Nedarbojas, izņemot brīvdabas teritorijas

KULTŪRVIETAS
• Nedarbojas, izņemot muzeju āra teritorijas
• Darba laiks no 6.00 līdz 22.00
• Bibliotēkas izsniedz grāmatas
• Vienvirziena apmeklētāju plūsma

SPORTS
• Treniņi ārā individuāli vai grupā līdz 10 

dalībniekiem + treneris
• Sporta inventāra noma tikai ārā
• Treniņi iekšā tikai profesionāļiem
• Nenotiek pasākumi, izņemot profesionāļu 

komandu sporta spēļu starptautiskās un 
augstāko līgu sporta sacensības un starptau-
tisko olimpisko sporta federāciju sporta 
sacensību kalendārā iekļautās sacensības bez 
skatītājiem

Aicinām sekot līdzi informācijai oficiālajos 
informācijas avotos!

DROŠĪBAS 
PASĀKUMI NO 

7. APRĪĻA


