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Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums

Rasts vērtīgās balvas 
pielietojums

2020. gada decembrī noslēdzās Sabiedrības integrācijas 
fonda organizētais konkurss “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020”.

Kā jau iepriekš informējām, Tērvetes novads tika atzīts 
par 2020. gada ģimenei draudzīgāko pašvaldību Zemgales  
reģionā! 

Šim faktam sekoja aicinājums ikvienam iesaistīties 
ideju aptaujā par 12 500 EUR vērtās balvas izlietojumu.

Vēlreiz liels paldies ikvienam, kas atsaucās aicinājumam, 
izsakot viedokli un idejas naudas balvas izlietojumam! 
Šobrīd atbildes ir apkopotas un izvērtētas.

Tērvetes novada domes sēdē Domes priekšsēdētāja 
sniedza informāciju par risinājumu balvas izlietojumam.

“2021. gada 22. martā un 1. aprīlī notika  darba 
grupas sanāksmes saistībā ar konkursa “Par   konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”  balvas izlietojumu 
Tērvetes novadā. Darba grupā piedalījās domes 
priekšsēdētāja, būvvaldes vadītāja, Tērvetes novada 
izglītības darba koordinatore, Tērvetes novada sporta 
nodaļas vadītāja, Tērvetes novada kultūras nama vadītāja, 
Tērvetes novada kultūras nama pasākumu organizatore.

Iedzīvotāju viedokļu izpētes nolūkos tika izveidota 
elektroniska aptauju “Konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020” balvas izlietojums Tērvetes novadā”, kas 
bija pieejama pašvaldības mājas lapā. Aptaujā tika piedāvāts 
izteikt viedokli par labāko naudas balvas izlietojuma veidu 
- “vides objekta izveide” vai “cits mērķis”. Kopā tika saņemti  
82 ieteikumi. Skaitliski visvairāk priekšlikumi bija saistīti ar 
“citu mērķi” (62), no tiem visvairāk tika atbalstīta aktīvās 
atpūtas vai rotaļu laukuma izveide ģimenēm ar bērniem. 
Atbalsts vides objektam bija mazāks.

Ņemot vērā aptaujas rezultātus, tika papildināt jau 
esošo bērnu atpūtas laukumu pie PIG “’Sprīdītis” teritorijas 
Kroņaucē, jo šī vieta pieejama gan PIG “Sprīdītis” 
audzēkņiem, gan publiski pieejama ikvienai ģimenei.

Šī iecere tika atbalstīta. Tika arī norādīts, ka 2021. gadā 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir plānots uzstādīt 
rotaļlaukuma elementus Bukaišos un Klūnās, sanatorijas 
ciematā Tērvetē, kā arī par budžeta līdzekļiem tiks 
papildināta sporta laukumu infrastruktūra maziem 
bērniem  Augstkalnē un Tērvetē.

Izvērtējot aptaujas rezultātus, tika secināts, ka  
priekšlikumi skar dažādas jomas: pastaigu takas, gājēju 
celiņi, pludmales, datoru iegāde, pabalsti bērniem un 
ģimenēm, skolu materiālās bāzes palielināšana, ceļa 
remonts, zīdaiņu pārtīšanas galdiņš, lekcijas u.c. Vairāki 
ierosinājumi ir realizējami par pašvaldības līdzekļiem, t. 
sk., piemēram, Tērvetes estrādē izvietot zīdaiņu pārtīšanas 
galdiņu (WC). Vairāku ierosinājumu realizācija nav 
pašvaldības pārziņā, piemēram, Kroņaucē esošās estrādes 
atjaunošanas jautājums, jo īpašnieks nav pašvaldība. 

Ideja par vides objekta izveidi ir jāturpina attīstīt, 
meklējot iespējas tās realizācijai jau tuvākā nākotnē, 
piemēram, piedaloties kādā projektā, kur var piesaistīt ESF 
finansējumu, jo vides objekta idejas arī tika piedāvātas ļoti 
interesantas.       

Darba grupa NOLĒMA:
Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” 

naudas balvu izlietot, paplašinot esošo bērnu rotaļ
laukumu pie PIG „Sprīdītis” ar vienu jaunu rotaļlaukuma 
elementu un izvietojot vienu rotaļlaukuma elementu 
Kroņauces stadionā bērnu atpūtas zonā. 

Šīs vietas ir  pieejamas brīvā laika pavadīšanai  gan PIG 
“Sprīdītis” audzēkņiem (96 audzēkņi apmeklē pirmsskolas 
grupas), gan publiski pieejamas ikvienai ģimenei.

Tika akcentēts par līgumā noteiktajām saistībām sakarā 
ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētā konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” naudas balvas 
izlietojumu. Pirms naudas izlietojuma SIF ir jāinformē par 
izlietošanas mērķi.”   

Informāciju no Domes sēdes protokola apkopoja 
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

LABA UN 
GAIDĪTA ZIŅA

Pēc Tērvetes novada pašvaldības rīcībā 
esošās informācijas –
2021. gadā tiks veikta

ceļa posmā no Augstkalnes līdz Bukaišiem
dubultās virsmas apstrāde 

(asfaltam līdzīgs virskārtas segums).  
Inita Roze,

sabiedrisko attiecību speciāliste

MAINĪTS DATUMS
Tērvetes novada 

dienām!
Tiksimies dažādās svētku 

norisēs no 7. līdz 13. jūnijam
(iepriekš izziņotais norises laiks bija 

norādīts – maija pēdējā nedēļa).
Laiks rādīs, cik vakarus tiksimies klātienē, 
cik virtuāli, bet programma tiek veidota tā, 

lai svētki ienāktu katrā pagastā!
SEKOJIET INFORMĀCIJAI 

par svētku norisēm 
Tērvetes novada mājaslapā, Facebook 

vietnē Tērvetes novada kultūras nama lapā 
un pie ziņojumu dēļiem.   

Aizvadīts VIENVIRZIENA TIRGUS 
Senākos laikos gadatirgi bija gaidīta diena, jo tirgū varēja satikt to, ko varbūt gadu nebija 

redzējis. Ar mūsu novada mājražotājiem šajā pandēmijas periodā ir gandrīz tāpat! Un arī Tērvetes 
estrāde ”noilgojusies” pēc cilvēku plūsmas. Tieši tāpēc, kārtīgi iepazīstoties ar epidemioloģiskās 
drošības noteikumiem, sadarbībā ar biedrību “Tērvetes mājražotāji un amatnieki” tika noorganizēts 
Vienvirziena tirgus. 20 tirgotāji – atļautais maksimums. Mūsu novada mājražotājiem pievienojās 
citi interesenti, tirgotāju pieteikumi pēc reklāmas parādīšanās “sabira” diennakts laikā.  

Sagaidot tirgotājus, kas vairums bija sveši, radās sajūta, ka tiekamies kā seni paziņas. Mums 
prieks, ka varējām organizēt, viņiem – ka varēja atbraukt.

Tikai uz mazu mirkli iezagās skumīgā domiņa par to, ka nedrīkstējām papildināt tirgu ar 
kultūras aktivitātēm, bet redzot estrādi atkal apdzīvotu, tas piemirsās. Kā skudriņas cauri tirgum 
virzījās apmeklētāji un šī kustība nenorima visas trīs stundas. Tirgus piedāvājumā bija pārtikas 
preces, rokdarbi, gleznas, rotaslietas, koka spēles un aksesuāri bērniem, kārumi. Pamanāms bija 
plašais stādu klāsts, kur sev tīkamu augu varēja atrast ikviens.  

Tirgū tika uzklāts arī baltais galdauts kā 
simbols tās dienas svētkiem – Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas dienai, galdauts mūsu 
pašu novada rokdarbnieces Jeļenas Belovas 
roku darināts. Galdā tika likta Antras Lāces 
sarūpētā maizīte. Katram tirgus apmeklētājam 
tika pa spēka rikai. 

Mēs svinējām svētkus ar distancētu kopā 
būšanu, ar iespēju izrādīt un piedāvāt 
produkciju un sagādāt prieku ikvienam.  

Paldies tirgotājiem un tirgus apmeklētājiem 
par epidemioloģiskās drošības noteikumu 
ievērošanu! Mēs visi kopā un saulainais laiks 
padarīja šo dienu par svētkiem! 

Svētki IR!
Ineta Strazdiņa

Tērvetes novada kultūras nama
kultūras pasākumu organizatore

Svētku orientēšanās taka
Kāds neparasts spēks 

rodas, kad ar saviem 
mīļajiem, ar savu ģimeni 
roku rokā dodies 
pavasarīgās Tērvetes lejās. 
4. maijā Tērvetes novada 
sporta nodaļa  kopā ar 
Tērvetes novada kultūras 
namu par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienai ikvienam sev 
vēlamā laikā piedāvāja doties orientēšanās takā, lai 
saturīgi pavadītu laiku ar saviem pašiem 
mīļākajiem, iepazīstot mūsu skaisto Tērveti 
Latvijai tik nozīmīgā dienā. 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteiku-
mus, orientēšanās takā varēja doties tikai indivi-
duāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Liels 

bija pārsteigums, jo aktivitātē piedalījās tikai 
ģimenes, kas svētku dienā ĢIMENES vērtībai lika 
iemirdzēties kā pavasara saulei. 

Starta punktā pie Klosterkalna ģimenes 
ieradās gan no Tērvetes, Dobeles un Jelgavas 
novadiem, kā arī no Rīgas un Liepājas. Liels prieks 
par lielo soļot un skriet gribētāju skaitu, jo kopējais 
dalībnieku skaits sasniedza – 90. Trīs stundu 
garumā bija jāveic 3 km trase, izmantojot karti ar 
iezīmētiem kontrolpunktiem tajā. Patriotisku 
noskaņu aktivitātei piešķīra O.Vācieša dzejoļa „Tu 
esi Latvija” rindas, kas bija jāatrod katrā 
kontrolpunktā, jāpieraksta un jānogādā finišā. 

Orientēšanās taku 16 komandas veica gan 
lēnām, izbaudot Tērvetes dabas skatus, gan 
azartiski un sprigani skrienot uz laiku. 

Uzvarētāji bija visi dalībnieki, bet ātrākās 
ģimenes tika pie specbalvām. Paldies Tērvetes 

novada domei, Tērvetes novada sporta 
nodaļas vadītājai Lindai Karlovičai un 
Tērvetes novada kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatorei Inetai 
Strazdiņai par sadarbību un atbalstu 
notikuma tapšanā! 

Paldies visiem dalībniekiem! Esat 
aktīvi un tik pat pozitīvi arī turpmāk!   

Monta Bērziņa,
Tērvetes novada kultūras nama 

vadītāja

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,

vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!

/Ojārs Vācietis/

Mātes dienā suminājām māmiņas un godinājām Mazos
tērvetniekus

Saule bija lielākā dāvana šajā dienā, kad 
CITĀDI turpinājām pirms 8 gadiem iesākto 
ģimeņu tradīciju – Mazo tērvetnieku godināšanu.

Šai gadā no 28 individuāli uzaicinātajām 
ģimenītēm pavasarīgajā svētku pastaigā pie RC 
“Tērvete” piedalījās 26 ģimenes, un katrai no tām 
bija burvīga iespēja satikties ar Sprīdīti, kas bija 
izveidojis pārsteigumu un prieka ceļu uz katras 
ģimenes Laimīgo zemi, kurā vienmēr visi ir kopā.

Svētkos Domes priekšsēdētāja Dace Reinika 
uzrunāja katru ģimeni, tomēr Mazā tērvetnieka 
balviņa starp 30 pārējām bija jāatrod pašiem. 
Neiztrūka arī Mazā tērvetnieka svētku kūka, kas 
šogad katram bija sagatavota līdzi ņemšanai, lai 
svētki turpinātos.

Priecājāmies par katru mazuli, īpaši par divām 
ģimenītēm, kurās 2020. gadā pasaulē nākuši 
dvīnīši.

Tie tiešām bija CITĀDI svētki, jo katrai 
ģimenītei bija noteikts savs ierašanās laiks. 
Savukārt pārsteigumu bija tik daudz, ka tie 

vedināja pa taku tikai vienā virzienā! Smaidi un 
omulība liecināja, ka pieņemts pareizais lēmums 
– svinēt svētkus kopā ar sauli un putniem mūsu 
burvīgajā Tērvetes dabas zālē!   

Klusi un nemanāmi bijām 
iesaistījušies Baltajā 
akcijā “Gaišie logi”

Atsaucoties uz Alūksnes novada 
aicinājumu piedalīties baltajā akcijā "Gaišie 
logi", 4. maijā arī Bukaišu tautas nama logos 
iedegās balta gaisma, kas simboliski aicināja 
ikvienu domāt baltas domas, darīt baltus 
darbus un teikt baltus vārdus Latvijai un 
līdzcilvēkiem.

Pārlapojot Tērvetes novada kultūras nama 
Facebook lapu, bija iespēja ieskatīties arī 
Tērvetes novada kultūras nama gaišajos logos, 
kas vēlajā vakara stundā izstaroja gaismu, ko 
gadu gadiem tur sarūpējuši mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi un laiku lokos veidotās 
kultūras tradīcijas.   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

1. v. 1. v. laikslaiks 0:34:04  0:34:04 

2. v. 2. v. laikslaiks  
0:36:110:36:11

3. v. 3. v. laikslaiks 0:47:53 0:47:534. v. 4. v. laikslaiks 0:56:55 0:56:55

5. v. 5. v. laikslaiks  
0:57:490:57:49

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Satikšanās foto kolāžā.



Domes sēde         Domes sēde         

Sēdē piedalījās visi deputāti un pieņēma lēmumus par 
33 darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 
Domes sēdē deputāti uzklausīja izpilddirektora 
ziņojumu par pašvaldības darbu aprīlī un Tērvetes 
novada tūrisma informācijas centra vadītājas Ilonas 
Līdumas ziņojumu par darbu 2020. gadā.

Tērvetes novada domes izpilddirektora 
Māra Berlanda

ziņojums par pašvaldības darbu
 Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2021. gada 

1. ceturksnī  
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna 

5  416  230 EUR izpilde uz 2021. gada 31. martu ir  
1 595 882 EUR, t.i. 29 %. 

Tai skaitā:
•	 nodokļu ieņēmumu plāna izpilde sastāda 30 %;
•	 nenodokļu ieņēmumu plāna izpilde sastāda 65 %;
•	 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna 

izpilde sastāda 29 %;
•	 valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāna izpil-

de sastāda 26 %.
Pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 19 %, 
izlietoti 1 391 439 EUR no plānotajiem 7 376 826 EUR. 
No šīs summas  uzturēšanas izdevumiem izlietoti 20 %,  
bet kapitāliem izdevumiem 12 % no plānotajiem 
izdevumiem.
Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku 
kontos ir 2 540 649 EUR. 
Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu 
atlikums ir  7 576 EUR.
Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2021.gada 
31.martu ir 1  538 955 EUR. Aizņēmumu atmaksājamā 
daļa līdz pārskata gada beigām ir 106 799 EUR. 
Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 
31. martam sastāda 1 025 EUR. 
Pašvaldībai nav nodokļu parādu.

 Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2021. gada 
I ceturksnī – 17142,61 euro.

 26. aprīlī noslēdzās iepirkums “Funkcionālo gultu 
un matraču piegāde SAC “Tērvete”” saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. Saņemti piedāvājumi no SIA “Kid-Man 
Latvija” par 12 865,60 EUR, “NMS ELPA” par 13 950,00 
EUR, UAB “TEIDA” par 12 999,15 EUR, un SIA 
“UniKon” par 13 860,00 EUR, bez PVN. Iepirkums 
paredz iegādāt 20 jaunas elektroniski regulējamas klientu 
funkcionālās gultas, 15 elektriskos pretizgulējumu 
matračus un 30 matračus izgulējumu profilaksei. Notiek 
iesniegto dokumentu atbilstības iepirkuma nolikuma 
prasībām izvērtēšana.

 26. aprīlī noslēdzās vēl viens iepirkums “Gultas 
veļas piegāde SAC “Tērvete” saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. Saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. 
SIA “AVD Group” iesniedza piedāvājumu par 17 583,80 
EUR, SIA “Katūns” par 11 088,00 EUR, SIA “L&S-5” par 
8945,00 EUR, SIA “Olnis” par 10 800,00 EUR, bet SIA 
“SLINTEKS” par 7505,80 EUR. Notiek iesniegto 
dokumentu izvērtēšana.

 26. martā noslēdzās cenu aptauja par 
būvuzraudzības veikšanu būvobjektam “Gājēju ceļa 
pārbūve un izbūve gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā 
no valsts autoceļa P103 “Dobele-Bauska” līdz 
daudzdzīvokļu mājai “Strazdi””. Piedāvājumus iesniedza 
visi uzaicinātie pretendenti. SIA “RS Būvnieks” piedāvāja 
sniegt būvuzraudzības pakalpojumu par 1680,00 EUR, 
SIA “VERSTIS” par 1750,00 EUR, bet SIA “PROKRIAL” 
par 1860,00 EUR, bez PVN. Šajā sakarā 30. martā ir 
noslēgts līgums ar SIA “RS Būvnieks”.

 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 73. pantu, 
23. aprīlī tika sasaukta SIA “Rehabilitācijas centrs 
“Tērvete”” kārtējā dalībnieku sapulce.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, uzklausot 
kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekles 
un galvenās grāmatvedes ziņojumus par sabiedrības 
galvenajiem darbības rādītājiem, kā arī iepazīstoties ar 
sastādīto gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu, 
nolēma:
1) apstiprināt SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete” 
2020. gada pārskatu;
2) SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 2020. gada peļņu 
236 815 EUR apmērā novirzīt sabiedrības infrastruktūras 
attīstībai, tai skaitā: ēku remontam – galvenā korpusa 
rietumu daļas jumta remontam ar konstrukciju nomaiņu 
paredzēts izlietot 146 815 EUR, bet hidroterapijas 
(vannu) nodaļas rekonstrukcijai 90 000 EUR;
3) ievēlēt zvērinātu revidentu SIA “REVIDENTS UN 
GRĀMATVEDIS” par SIA “Rehabilitācijas centrs 
“Tērvete”” revidentu 2021. gadam;
4) ņemot vērā to, ka beidzās Sabiedrības valdes locekļu 
Valda Grīnvalda un Ļubovas Butleres pilnvaru termiņi,  
2021. gada 18. martā Tērvetes novada domes Finanšu 
komitejā tika izvērtēts Sabiedrības valdes locekļu 

iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktais un izklāstītais 
nākotnes redzējums. Tērvetes novada domes 25. marta  
sēdē  Nr. 6, 1. § nolēma izvirzīt: Valdi Grīnvaldu atkārtotai 
ievēlēšanai valdes priekšsēdētāja amatā un Ļubovu 
Butleri atkārtotai ievēlēšanai valdes locekļa amatā. 
Ievērojot minēto, dalībnieku sapulce nolēma: ievēlēt 
Valdi Grīnvaldu valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem 
gadiem, ievēlēt Ļubovu Butleri valdes locekļa amatā uz 
pieciem gadiem.

 12. aprīlī noslēdzās cenu aptauja “Ielu 
apgaismojuma projektēšana un izbūve gar autoceļu Au31 
“Svētes ceļš-Jelgavas šoseja”, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, saskaņā ar projektēšanas un izbūves 
uzdevumu”. Cenu piedāvājumus iesniedza visi trīs 
uzaicinātie pretendenti – SIA “Elektromontāžas serviss” 
par 12500,00 EUR, SIA “J.E.F.” par 9537,92 EUR, bet SIA 
“TELMS” par 11200 EUR, bez PVN. Sekojoši 16. martā 
tika parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās cenas 
piedāvājuma iesniedzēju SIA “J.E.F.”. Projekts paredz 
izbūvēt apgaismojumu neizgaismotajam ceļa posmam 
Au31 (gar birzīti). Līgumā noteiktais darbu izpildes laiks 
4 mēneši.

 1. aprīlī noslēdzās 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: 
1. daļa – izpilduzmērījumu veikšana Augstkalnes pagasta 
teritorijā; 
2. daļa – izpilduzmērījumu veikšana Bukaišu pagasta 
teritorijā;
3. daļa – izpilduzmērījumu veikšana Tērvetes pagasta 
teritorijā. 

Uz pirmo iepirkuma daļu pieteicās sekojoši 
pretendenti: SIA “A-GEO”, SIA “B&B struktūra”, SIA 
“METRUM”,  SIA “OP Solutions” un SIA “IZPĒTE”. 
Piedāvājumu ar augstāko iepirkuma cenu iesniedza SIA 
“OP Solutions” par 9300 EUR, bet zemāko – SIA “B&B 
struktūra” par 2680 EUR, bez PVN.

Uz otro  iepirkuma daļu pieteicās SIA “A-GEO”, SIA 
“B&B struktūra”, SIA “METRUM”,  SIA “OP Solutions” 
un SIA “Rūķis AG”. Piedāvājumu ar augstāko iepirkuma 
cenu iesniedza SIA “OP Solutions”- 5800 EUR, savukārt 
zemāko- SIA “B&B struktūra”- 1593 EUR, bez PVN.

Uz trešo iepirkuma daļu pieteicās SIA «A-GEO», SIA 
«B&B struktūra», SIA «METRUM»,  SIA «OP Solutions» 
un SIA «IZPĒTE». Piedāvājumu ar augstāko iepirkuma 
cenu iesniedza SIA «OP Solutions» – 14730 EUR, bet 
zemāko SIA «B&B struktūra» – 4508,60 EUR, bez PVN.

Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendenta ar 
viszemāko iepirkuma cenu SIA “B&B struktūra” 
iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma 
prasībām, tādēļ 6. aprīlī ar minēto uzņēmēju tika 
parakstīti trīs iepirkuma līgumi ar izpildes laiku 3 
mēneši.

 23. aprīlī noslēdzās cenu aptauja “Koka kāpņu 
izbūve Tērvetes pilskalnā, Tērvetes pagasts, Tērvetes 
novads, (Valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī), 
saskaņā ar darbu specifikāciju”, kas paredz pilskalna 
ziemeļu nogāzē izbūvēt koka kāpnes līdz pilskalna 
virsotnei. Piedāvājumus iesniedza visi pretendenti. 
Biedrība “Latviešu karavīrs” iesniedza piedāvājumu par 
4200 EUR, “Latvijas Valsts meži Rekreācija un medības 
koktēlniecība un ražošana” par 3750 EUR, bet SIA 
“Lielķēniņš” gatavs izbūvēt kāpnes par 3500 EUR, bez 
PVN. Tādēļ tika noslēgts līgums ar SIA “Lielķēniņš”. 
Darbi jāpabeidz līdz 31. maijam.

 7. aprīlī noslēdzās cenu aptauja “Ielu apgaismojuma 
līnijas izbūve Kroņaucē, Tērvetes pagastā, saskaņā ar 
tehnisko projektu”, kas paredz pagarināt esošo ielu 
apgaismojuma līniju līdz pašvaldības autoceļa Te2 
krustojumam ar valsts autoceļu P103 “Dobele-Bauska”.

Piedāvājumi tika saņemti no trim pretendentiem – 
SIA “TELMS” piedāvāja veikt būvniecību par 
5205,82 EUR, SIA “JES” par 4437,10 EUR, bet SIA “J.E.F.” 
par 3988,53 EUR, bez PVN.

Sekojoši 12. aprīlī tika parakstīts būvdarbu līgums ar 
zemākās piedāvātās cenas iesniedzēju SIA “J.E.F.”. Darbu 
izpildes laiks 3 mēneši.

 23. aprīlī trīs elektromontāžas firmas iesūtīja 
piedāvājumus cenu aptaujai “Ielu apgaismojuma 
projektēšana un izbūve Dzeguzēnos, Augstkalnes 
pagastā, Tērvetes novadā, saskaņā ar projektēšanas un 
izbūves uzdevumu”. SIA “J.E.F.” piedāvāja projektēt un 
veikt būvniecību par 19563,87 EUR, SIA 
“Elektromontāžas serviss” par 20 500,00 EUR, bet SIA 
“JES” par 19 995,00 EUR, bez PVN. Līgums parakstīts ar 
zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “J.E.F.”. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta ielu 
apgaismojuma līnija Augstkalnes pagasta Dzeguzēnu 
ciemā gar valsts vietējās nozīmes autoceļu V1056 “Svēte-
Augstkalne” un gar pašvaldības autoceļu Au20 
“Dzeguzēni-Ķirši-Kaijēni” dzīvojamo māju ciemata 
teritorijā. Līguma izpildes laiks 4 mēneši. 

 26. martā noslēdzās cenu aptauja par 
būvuzraudzības veikšanu būvobjektā “Autoceļa Te 50 
“Zelmeņi-Krūklēni” asfaltbetona seguma atjaunošana”. 
Saņemti trīs pretendentu piedāvājumi – SIA “RS 
Būvnieks” par 5000 EUR, SIA “VERSTIS” par 7660 EUR, 
bet SIA “PROKRIAL” piedāvāja veikt būvuzraudzību par 
5500 EUR, bez PVN. 30. martā noslēgts līgums ar SIA 
“RS Būvnieks”.

2021. gada 29. aprīlī tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

Tiek sakārtots ceļa segums Zelmeņos.

 23. aprīlī noslēdzās cenu aptauja “Augstkalnes 
pagasta pārvaldes ēkas “Virsaiši” fasādes vienas plaknes 
atjaunošana”, kas paredz atjaunot sienas apmetumu 
austrumu pusē un veikt lietus ūdens notekcauruļu 
nomaiņu. Saņemti trīs piedāvājumi šo darbu veikšanai 
no SIA “LIMEN” par 8180,84 EUR, SIA “SkorpionsVS” 
par 7838,49 EUR, bet SIA “Kurzemes amatnieks A” par 
7754,49 EUR, bez PVN. Noslēgts līgums ar zemākās 
cenas iesniedzēju SIA “Kurzemes amatnieks A”. Darbi 
jāpabeidz divu mēnešu laikā.

 23. aprīlī trim pretendentiem nosūtīts uzaicinājums 
piedalīties cenu aptaujā “Malkas šķūņu izbūve pie ēkas 
“Sanatorija 2”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads”. 
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 30. aprīlim. Avārijas 
stāvoklī esošo, nojaucamo šķūņu vietā paredzēts izbūvēt 
astoņus malkas šķūnīšus, kas iedzīvotājiem turpmāk tiks 
iznomāti. 

 Aprīļa mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 
parādu piedziņas komisijai tika iesniegts viens 
iesniegums:

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

Tūrisma informācijas centra vadītājas 
Ilonas Līdumas  ziņojums par tūrisma 

nozari Tērvetes novadā 2020. gadā
 Darbs tūrisma jomā 2020. gadā tika veikts atbilstoši 

Tērvetes novada Tūrisma attīstības stratēģijā plānotajam. 
Neskatoties un COVID 19 pandēmijas izraisīto krīzi 
pasaulē tūrisma jomā, 2020. gadā Tērvetes novadā 
tūrisma nozare netika cietusi būtiskus zaudējumus, 
izņemot dažas ēdināšanas iestādes, kas kādu laiku 
piedzīvoja dīkstāvi. 

Uzplaukstot vietējam, īpaši dabas tūrismam, Tērvete 
kļuva par vienu no iecienītākajiem brīvdienu 
galamērķiem Latvijā, ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet, 
pateicoties atvērtajām Baltijas valstu robežām vasaras 
sezonā, arī mūsu kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem.

 Neskatoties uz saspringto situāciju valstī, Tērvetes 
novadā 2020. gadā atvērās 5 jauni tūrisma uzņēmumi. 
Marta beigās durvis vēra „Kristīnes picērija un beķereja”, 
kas veiksmīgi, bez pārtraukumiem, darbojas šobrīd. 
Savukārt kafejnīcu „Sprīdīši” sāka apsaimniekot 
uzņēmējs Mārtiņš Brigzna. 

 Maijā līdzās LVM dabas parkam tika atvērti divi 
aktīvās izklaides objekti – Tērvetes Tarzāns un Tērvetes 
Tīklu parks, kas guva lielu atsaucību apmeklētāju vidū. 

 Vasaras vidū durvis vēra Anneles dzīvnieku dārzs, 
kas īpaši iepriecināja mazos apmeklētājus, sniedzot 
iespēju samīļot un pabarot trušus, kazas un citus 
dzīvniekus.

1. maijā Anneles Zoo jau vēris durvis.
 Tika atvērtas divas jaunas naktsmītnes – brīvdienu 

māja „Silmaļi”, kura guvusi ļoti augstu novērtējumu no 
apmeklētājiem un „Annas apartamenti” Pālena medību 
muižā, kas izveidoti un iekārtoti ar ES Leader 
programmas projekta atbalsta finansējuma palīdzību. 

 2020. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 
30 tūrisma objekti: 
• Muzeji: Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši”, XII gs. 

Tērvetes koka pils, grāmatnieku muzejs “Ķipi”, 
Tērvetes skolas novadpētniecības krātuve.

• Arhitektūras pieminekļi: Tērvetes sanatorija, 
Tērvetes-Kalnamuižas ev. lut baznīca, grāfu Pālenu 
kapliča, Mežmuižas pils un Mežmuižas ev. lut. 
baznīca.

• Apskates saimniecības un uzņēmumi: Vīnogu dārzs, 
Tērvetes maizes ceptuve, Tērvetes vīna darītava, 
Tērvetes tauriņi, Tulpju dārzs “Viestardos”, Peoniju 
dārzs, Tērvetes alus darītava, AS “Agrofirma Tērvete” 
zirgaudzētava, lauku sēta “Ābelītes”, Augēnijas zirgu 
izjādes, Anneles dzīvnieku dārzs.

• Dabas un aktīvā tūrisma objekti: LVM dabas parks 
Tērvetē, Tērvetes Tīklu parks, Tērvetes Tarzāns, 
Laimīgās zemes Gaisa takas, Tērvetes Gulbju 
ūdenskrātuve, Tērvetes pilskalni, Tērvetes Staburags, 
Veco priežu parks, Tērvetes velo parks.

• 11 naktsmītnes ar aptuveno 290 kopējo gultas vietu 
skaitu, no tām – viena viesnīca, trīs viesu mājas, divi 
kempingi, glempings, trīs apartamenti, RC “Tērvete” 
ēka. 

Tūrisma objektu apmeklētāju skaits 2020. gadā:
	� LVM dabas parks Tērvetē – 158 510,
	� Tērvetes koka pils – 8200,
	� A.Brigaderes muzejs “Sprīdīši” – 1530
	� Tērvetes alus darītava – 683
	� Vīnogu dārzs – 670
	� Tērvetes vīni – 770
	� Tērvetes tauriņi – 29 594
	� Laimīgās zemes gaisa takas – 5607
	� Tērvetes Tarzāns – 15 108
	� Tērvetes Tīklu parks – 16 120
	� Anneles Zoo – 2500 apmeklētāji.

 Ēdināšanas pakalpojumus ar pārtraukumiem 
pandēmijas laikā sniedza 9 ēdināšanas iestādes: restorāns 
“Zoltners”, kafejnīcas “Sprīdīši’’, “Mēnestiņš”, “Gaisma”, 
ēdnīca “Saime”, „Kristīnes picērija un beķereja”, kā arī  
trīs kafejnīcas LVM dabas parka teritorijā.

 Liels notikums tūrisma attīstības veicināšanā ar 
tuvējo kaimiņvalsti Lietuvu bija septembrī atklātais VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” no jauna izbūvētais ceļa Jelgava-
Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posms no Tērvetes līdz 
Lietuvas robežai.

 Decembra sākumā tika pabeigti darbi pie gājēju 
celiņa izbūves gar autoceļu “Dobele – Bauska”. Celiņš 
nodrošina Tērvetes novada iedzīvotāju un viesu ērtu 
pārvietošanos un patīkamas pastaigas no LVM dabas 
parka Tērvetē koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei.

 Tērvetes novada pašvaldība tūristu un vietējo 
iedzīvotāju ērtībām uzstādīja jaunu tiltu pār Tērvetes upi, 
kas ved uz Tērvetes pilskalnu un Svēto kalnu, kā arī 
izvietoja koka norādes zīmi un trīs Tērvetes pilskalniem.

 Tika uzstādīti informatīvie koka stendi ar 
atjaunotajām tūrisma kartēm „Tērvete un apkārtne” pie 
DUS „Astarte” un Sprīdīšu auto stāvlaukumā Tērvetes 
kultūrvēsturiskajā centrā. 

 Tika izdots informatīvais buklets „Tērvetes trīs 
pilskalni”.

Lielāko novada tūrisma objektu  LVM dabas parku 
Tērvetē 2020. gadā apmeklēja gandrīz tikpat aktīvās 
atpūtas cienītāju un ainavu meklētāju cik pērn. Neapstājās 
arī plānotie būvniecības darbi parkā. Rūķu ciemā 
atjaunoja Dzirnavnieku sētu un izbūvēja jaunu – 
Mežinieku sētu. Tapa Tērvetei raksturīgas koka 
skulptūras. 

Savukārt Rūķu pilsētā nu jau ir vairāk nekā 40 koka 
namiņu. 

Rudenī tika atklāts atjaunotais Gulbju tilts. To 
novērtē garo pastaigu cienītāji.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Par grozījumiem normatīvajos dokumentos

Ar lēmumu tika veikti grozījumi Tērvetes novada 
domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā “Par Dobeles 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
sastāva un nolikuma apstiprināšanu” un sadarbības teri-
torijas civilās aizsardzības plānā.

Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisiju apstiprināja šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, 
Dobeles novada domes priekšsēdētājs.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: 
•	 Vija Keršus, Auces novada domes priekšsēdētāja;
•	 Dace Reinika, Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja;
•	 Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 
Dobeles daļas komandieris.

Komisijas locekļi:
	y Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles 
daļas Auces posteņa komandiera pienākumu 
izpildītājs;

	y Mudīte Sloka, Valsts policijas Zemgales reģiona 
policijas pārvaldes Dobeles iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas priekšniece;

	y Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Do-
beles nodaļas Vecākais mežzinis;

	y Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku batal-
jona komandieris;

	y Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības polici-
jas priekšnieks;

	y Normunds Marovskis, AS „Sadales tīkli” Tuku-
ma nodaļas vadītājs;

	y Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienes-
ta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;

	y Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris).

Par Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu īpašumu atsavināšanu

Dome vienbalsīgi pieņēma lēmumus par 
konceptuālu piekrišanu Tērvetes novada pašvaldībai 
piederošo dzīvokļu īpašumu nodošanai atsavināšanai:

	y „Labrenči”- 24, Tērvete,  Tērvetes pagasts, 
	y „Labrenči”- 35, Tērvete,  Tērvetes pagasts, 
	y „Labrenči”- 39 ,Tērvete,  Tērvetes pagasts, 
	y „Labrenči” - 68, Tērvete,  Tērvetes pagasts, 
	y „Labrenči” - 74, Tērvete,  Tērvetes pagasts, 
	y „Plostnieki” - 5, Zelmeņi,  Tērvetes pagasts, 
	y “Sanatorija 2”- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, 
	y „Sanatorija 2” dz. 3 un dz. 4, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, 
	y “Spīdolas”-16, Augstkalne, Augstkalnes pagasts,
	y īpašuma „Akotiņi”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads.
turpinājums 3. lpp. turpinājums 3. lpp. 
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Ar Domes lēmumu atsavināšanai tika nodoti dzīvokļu īpašumi:
•	 Nr. 10, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 

to par cenu 3500 EUR
•	 Nr. 30, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 

cenu 3000 EUR
•	 Nr. 15, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 

to par cenu 3400 EUR
•	 Nr. 6, “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 800 EUR
•	 Nr. 7, “Ruči”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 800 EUR
•	 Nr. 5, “Ķeri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 1000 EUR
•	 Nr. 2, “Dzirksteles”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 1500 EUR
•	 Nr. 8, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 

to par cenu 2800 EUR
Par zemes iznomāšanu
Domē vienbalsīgi pieņemtie lēmumi:
•	 Iznomāt pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes vienību “Murkšķīši”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 0,49 ha kopplatībā, Mednieku klubam 
“Bukaišu mednieks”, nosakot

•	 zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana ar līguma 
termiņu – 10 gadi.

•	 Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību “Auseklīši”, Augst-
kalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads 0,4598 ha kopplatībā, nosa-

 turpinājums no 2. lpp.  turpinājums no 2. lpp. kot zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana ar līguma 
termiņu – 10 gadi.

•	 Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību Tērvetes iela 7, 
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 0,1460 ha kopplatībā, nosakot 
zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana ar līguma 
termiņu - 10 (desmit) gadi.

•	 Ar divām personām tika slēgti zemes nomas līgumi zemes izmantošanas 
mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (mazdārziņš); divām 
personām zemes nomas līgumu pagarināja, attiecībā uz vienu personu tika 
pieņemts lēmums par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu.

•	 Pēc pašvaldības Attīstības nodaļas iesniegtā ierosinājuma tika pieņemts 
lēmums sadalīt Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma 
„Didžas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo zemes vienību 
un nekustamā īpašuma “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, sastāvā esošo zemes vienību, savukārt pēc zemes vienību 
sadalīšanas un sadalīto daļu apvienošanas izveidojot trīs atsevišķas zemes 
vienības un nekustamos īpašumus.

Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Ar Domes lēmumu bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā 

tika pārņemta biedrības “Skaties tālāk”  kustamā manta un nodota sekojoši: ga-
ismas prožektori un krēsli Tērvetes novada Bukaišu pagasta pārvaldei  tās funk-
ciju nodrošināšanai, savukārt sporta inventārs Tērvetes novada Sporta nodaļai 
tās funkciju nodrošināšanai.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste
Domes sēdes audio ieraksts un protokols pieejams  www.tervetesnovads.lv 

Īstenosim pašvaldības finansētus projektus 
Tērvetes novada domes projektu konkursa 

„Mēs – Tērvetes novadam” ietvaros izvērtēšanas 
komisija iepazinās un ieteica Tērvetes novada 
domei finansiāli atbalstīt sekojošu projektu 
realizāciju ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības 
finansējumu 8436,81  EUR :
1. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Spīdolas” 

Augstkalnē – “Daudzdzīvokļu māju pagalma 
bērnu rotaļu laukuma iekārtošana” (Bērnu 
rotaļu elementu novietošana) (987,03 EUR),

2. Biedrība „Skaties tālāk” – „Atvelc elpu!” (soliņi Bukaišu ciema centrā un 
puķu pods pie autobusu pieturas) (1082,95 EUR );

3. dzīvojamās mājas “Ābelītes” dzīvokļu īpašnieku kopība Zelmeņos – „Solis 
daudzdzīvokļu mājas “Ābelītes” labiekārtošanā” (stāvlaukums auto-
mašīnām) (1139,82  EUR);

4. Biedrība „Tērvetes Austra” – “Aktīvi Tērvetē!” (āra trenažieris un sols pie 
daudzdzīvokļu mājas Sanatorija-6 ) (1070,85 EUR );

5. Biedrība “Labrenči” – “Regulējamas bērnu basketbola groza konstrukcijas u 
zstādīšana daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā” (strītbola groza kon-
strukcija daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā) (998,73 EUR);

6. Daudzdzīvokļu mājas “Gaismas”iedzīvotāju iniciatīvas grupa Klūnās – 
„Bērnu aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Klūnās” (bērnu rotaļu ele-
ments) (502,15 EUR);

7. Dzīvojamo māju “Stari”un “Dzirksteles” iedzīvotāju iniciatīvas grupa – “Āra 
vingrošanas stieņu uzstādīšana Bukaišos” (uzstādīti āra vingrošanas stieņi 
dzīvojamo māju “Stari”un “Dzirksteles” pagalmā Bukaišos) (1000,00 EUR);

8. Biedrība “Mēs Tērvetei” – “Labiekārtošanas darbi atkritumu konteineru 
novietnei Tērvetes vēsturiskajā centrā” (konteineru novietnes vizuālā 
norobežošana Sanatorijas ciemā ) (1074,48 EUR );

9. Dzīvojamo māju “Sarmas”un “Blāzmas” iedzīvotāju iniciatīvas grupa Bukaišos 
– “Dzīvojamo māju “Sarmas” un “Blāzmas” pagalma labie kārtošana” (soliņu 
novietošana) (580,80 EUR ).
Iesniegtie projekti sarindoti punktu daudzuma iegūšanas secībā.
Sakarā ar neatbilstību projekta konkursa nolikumam tika noraidīts projekts:
• Augstkalnes pagasta amatierteātris “Šarāde” – “Apskaņošanas 

aparatūras iegāde teātra darbības kvalitātes uzlabošanā” (iegādāta 
apskaņošanas aparatūra) ( 787,59 EUR).

Komisijas locekļi, izvērtējot iesniegto projektu, konstatēja, ka : 
• Augstkalnes pagasta amatierteātra “Šarāde” projekts “Apskaņošanas 

aparatūras iegāde teātra darbības kvalitātes uzlabošanā” neatbilst 
konkursa nolikumam, jo ir finansējams no pašvaldības budžeta 
(pašvaldības mākslinieciskā kolektīva darbības nodrošināšana). Līdz 
ar to minētā projekta iecere novada mazo projektu konkursa ietvaros 
komisijas ieskatā nebija atbalstāma.

Tērvetes novada domes 29.04.2021. sēdē vienbalsīgi tika pieņemts 
lēmums – Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes 
novadam” 2021 ietvaros finansiāli atbalstīt iesniegto projektu realizāciju 
saskaņā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu ar kopējo Tērvetes novada 
pašvaldības finansējumu EUR 8436,81.   

Informāciju pēc projektu vērtēšanas komisijas protokola un 
Domes sēdes lēmuma sagatavoja 

Linda Mierlauka, komisijas vadītāja

Laiku lokos joprojām atmiņas par Leišmalītes tradīcijām 
Šogad aprit 30 gadi no dienas, kad 1991. gada 17. maijā Augstkalnē 

ieskandinājām pirmos Leišmales novada skolēnu dziesmu un deju svētkus.
Kopā ar mūzikas skolotāju Zaigu Jēgeri organizējām šos svētkus, lai mūsu 

pusē izaugtu braši dziedātāji un žiperīgi dejotāji. Pateicoties bijušajam mūsu 
skolas direktoram Aivaram Valdiņam, skolas pedagogu kolektīvam, 
atsaucīgajiem vecākiem un darbīgajiem, uzņemīgajiem un enerģiskajiem 
kolektīvu vadītājiem, svētki gadu no gada varēja ritēt pilnā sparā, mācību gadu 
izskaņā ciemojoties katrā no Leišmalītes skolām. 

Pirmie svētku 
dalībnieki bija no 
Bukaišu un Tērvetes 
pamatskolas, mūsu 
draugi folkloras kopa 
no Žagares vidusskolas 
Lietuvā, kā arī Augt-
kalnes vidusskolas 
dziedātāji un dejotāji. 

Svētkiem tika iz-
gatavots īpašs karogs, 
kas svinīgi tika nodots 
uz gadu glabāšanai 
nākošo svētku saim-
niekiem. Svētkus 
sākām ar krāšņu 
gājienu. Sētki kļuva 
tradicionāli, kas 
turpinājās kamēr vien 
bija skolas un bērni, 

kas ne tikai mācījās, bet arī dziedāja un dejoja. Laika gaitā Leišmales svētku 
dalībnieku pulkam pievienojās arī Ukru un Vilces pamatskolu kolektīvi.

Svētku dalībniekus skolu kolektīvi vienmer sagaidīja ar jaukiem un atmiņā 
paliekošiem priekšnesumiem, pārsteigumiem un kā vienmēr ar gardiem cien-
astiem. Diena noslēdzās ar tradicionālā diskotēka. Jauniešiem bija iespēja tuvāk 
iepazīt vienam otru. Tā mēs, īpaši neplānojot, ieguvām sev jaunus vidusskolēnus. 

Dziedātāju un dejotāju pulks auga. Dažus no dziedātājiem iesaistījām korī 
“Tērvete”, bet dejotājus – videjās paaudzes deju kopā. Tas nu ir pierādījies, lai 
mākslinieciskās pašdarbības dalībnieku pēctecība turpinātos pagastu 
kolektīvos, pamati  ir jāieliek jau bērnībā, sākot no bērnudārza.

Pēc svētkiem auga arī dziedātāju un dejotāju maiņa, jo Augstkalnes 
vidusskolā uzsāka aktīvi  darboties interešu izglītības kolektīvi visās klašu 
grupās. Vislielākais prieks bija, kad uz mūsu vidusskolu nāca mācīties Bukaišu 
un Tērvetes jaunieši, kuri bija labi sagatavoti dejas mākslā. Vislielākais paldies 
bijušajām deju skolotājām Ilgai Beļickai un Austrai Podniecei. 1995. gada 28. 
jūnijā VII skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos  no Augstkalnes viduss-
kolas piedalījās divi deju kolektīvi gan 5.–9. kl., gan 10.–12. kl. 

Kas gan būtu svētki bez jums, mīļie dejotaji? Neskatoties uz visiem 
emocionālajiem pārdzīvojumiem, svētki ir un paliks kaut kas vārdos 
neizsakāms, to īsto svētku garšu var just, atrodoties tikai svētku dalībnieku 
pulkā. Pāršķirstot scenārijus, ieskatoties fotogrāfijās, varam teikt – reiz bija 
skaisti un neatkārtojami mirkļi, ko esam visi kopā ierakstījuši skolas un pagasta 
vēstures lappusēs ar mīlestību pret savu dzimto vietu, skolu un Latviju. Ir prieks 
par paveikto! 

Šobrīd gan domās, gan vārdos lai skan lielais paldies svētku dibinātājiem 
un organizatoriem – bijušajiem skolu direktoriem Aivaram Valdiņam, Jānim 

Beļickim, Mārītei Būmanei, Dzidrai Simanovičai, Initai Rozei, Dainai 
Strapcānei, Aldim Tisenkopfam un kolektīvu vadītājiem Zaigai Jēgerei, Ilgai 
Beļickai, Austrai Podniecei, Viktoram Strapcānam, Imantam Zaķim, Agitai Lil-
lajai, Regīnai Heidemanei, Iritai Granauskai, Vilces pamatskolas folkloras ko-
pas vadītājai Gunai Čodarei, Ingrīdai Samohvalovai, Laimdotai Pilvertei, 
Mudītei Trahotkinai, Ligitai Misulei, Aijai Klūgai, Jānim Izakam. Paldies 
visiem, kas tolaik veltīja laiku, veicot radošu darbu, kas dalījās ar idejām, lai 
kopā radītu skanīgus un krāšņus, vienmēr atmiņā paliekošus Leišmales skolēnu 
dziesmu un deju svētkus!  

Lai arī turpmāk skolās bērni dzied un dejo! Būsim pacietīgi, izturīgi, veseli 
un laimīgi!     

Rudīte Dude, Augstkalnes pamatskolas skolotāja            

Sākti Tērvetes pilsdrupu 
konservācijas darbi 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta ietva-
ros 2014.-2020. gadam tiek īstenots 

projekts LLI453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietu
mu Zemgalē” („Following Traces of Livonian Crusade in Western 
Semigallia”/ „Traces of Crusades”). Tērvetes novada pašvaldība projektā 
ir sadarbības partneris.

Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē 
pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo kultūras mantojuma daudzveidību, 
pārrobežu dialogu un izpratni par kopīgo kultūras identitāti.

Šobrīd tiek īstenota viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – 
Tērvetes pilsdrupu konservācija. Tērvetes pils drupas – valsts aizsargājams 
kultūras piemineklis (Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 784). 

Pils drupas izvietotas uz viena no 3 pauguru grupas, kas tiek saistīta 
ar virszemē neeksistējošiem pirmskristiešu laika koka pils 
nocietinājumiem un Livonijas laikmeta mūra pili.

    Mūra sienu drupas mehāniskās un 
dabiskās destrukcijas procesu 
rezultātā ir zaudējušas sākotnējo 
telpiskās noturības struktūru. 
Ziemeļu sienas posmam zudis 
kontrforss un izveidojušas gan 
caurejošas plaisas, gan sānsvere. Tās 
oficiāli un juridiski ir būves drupas, 
kurās pirms dažiem gadiem 
atjaunotas triju pārsegumu 
konstrukcijas un veikta nesošo mūra 
ārsienu un to daļu nostiprināšana 
un restaurējoša konservācija.

Būvdarbus veic SIA „Kaskāde 19” (darbu vadītājs Pēteris Zvaunis). 
Autoruzraudzību darbiem nodrošina SIA „AB Studio”, būvuzraudzību – 
SIA „Bērziņa Būvfirma”. 

Ir pabeigti būvlaukuma ierīkošanas darbi, kas sevī ietver teritorijas 
nožogošanu ar pagaidu žogu, pagaidu ceļa izbūvi, materiālu nokrautnes 
izbūvi. Veikta DR mūru apsekošana, notīrīts apaugums un demontēti 
bīstamie akmeņi. Pašlaik ir uzsākta mūru nostiprināšana un konservācija 
mūru daļai virs zemes līmeņa. Zemes grunts darbi ap mūriem sāksies va-
saras otrajā pusē.

Tērvetes pils drupu konservācija nodrošinās kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanu, veicinās tūristu apmeklētību Žagares un Tērvetes 
teritorijā. Vienlaikus tiks sakārtota kultūrvide, kā arī piedāvātas jaunas 
apskates vietas tūristiem, jo šī teritorija robežojas ar LVM dabas parku 
Tērvetē, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju tūristu viens no 
apmeklētākajiem galamērķiem.

 Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi arī par stāsta – leģendas izstrādi 
un  stilizētu kostīmu izgatavošanu brīvdabas izglītojošai spēlei.

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģionālā parka administrācija, 
sadarbības partneri – Dobeles novada pašvaldība, Tērvetes novada dome, 
Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT) un biedrība „Dabas mantojuma 
fonds” (LT).

Projekta kopējais finansējums: 838 982,51 EUR (t.sk. ERAF finansējums 
713 135,10 EUR), Tērvetes novada domes līdzfinansējums: 36 579,73 EUR.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 2014-2020. gadam.

Projekta noslēgums plānots 2022.gada jūlijā.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas 

nekādos apstākļos nav uzskatāms par ES oficiālo nostāju.   
Informāciju pēc projektu vērtēšanas komisijas protokola un 

Domes sēdes Projekta vadītāja Dace Vācere

VAKANCE Tērvetes novada 
kultūras nama APKOPĒ JA

Galvenie darba pienākumi – uzkopt un uzturēt kārtībā kultūras nama telpas, 
veikt garderobistes pienākumus pasākumu laikā.
Prasības pretendentiem: Izglītība – pamata, zināšanas tīrīšanas līdzekļu 
pielietošanā, sadzīves tehnikas izmantošanā, kā arī augsta atbildības sajūta par 
veicamo darbu. Pieredze telpu uzkopšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Iesniedzamie dokumenti: īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 27. maijam Tērvetes novada kultūras 
namā (iepriekš zvanot) vai sūtot elektroniski: terveteskn@inbox.lv.
Amatam noteiktā mēnešalga – 500.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas). Par 
garderobistes pienākumu veikšanu samaksa – Eur 15.00 par pasākumu.
Darba laika veids: 1 slodze – 40 h nedēļā. Darba grafiks vadoties pēc kultūras 
pasākumu plāna.  

Vairāk informācijas, zvanot Montai Bērziņai, tālrunis: 29330689

VAKANCE Tērvetes novada Bites 
bibliotēkas 

VADĪTĀJS/BIBLIOTEKĀRS
Galvenie darba pienākumi – vadīt bibliotēku, sniegt bibliotekāros un 
informācijas pakalpojumus iedzīvotājiem.
Prasības pretendentiem: 
• Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība,
• Vēlme pilnveidoties, apgūstot profesionālo pilnveidi bibliotēku zinībās,
• IT prasmes, e – resursu pārzināšana.
Iesniedzamie dokumenti: Pieteikuma vēstule, CV un izglītības 
dokumentu kopijas.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 2. jūnijam, dokumentus sūtot 
elektroniski: tervetesnd@tervetesnd.lv .
Amatam noteiktā mēnešalga – 716,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 
Darba laika veids: normālais darba laiks. 
Uzziņas pa tālruni 26552303 (izpilddirektors Māris Berlands)   

MĪKLU MINIMARATONS 
joprojām ir kustībā

Prieks, ka ir izveidojies pastāvīgs mīklu minētāju pulciņš, 
kuri turpina dalību un, visticamāk, visi šķērsos “finiša līniju”. 
Tiem, kas tikai tagad uzzin par mīklu maratonu, vēl joprojām ir 
iespēja iesaistīties, atminot šo un arī 3 iepriekšējās mīklas. 
Atbildes gaidīsim uz tel. 26413219.  
1. ČAUKSTENES, HETĒRAS, BRĪNUMPUTNS, DAUGAVIETE, 
RAUDUPIETE, PASTARI, LOLITAS, 
MANTOJUMS – Kurš vārds ir lieks?
2. Kas svin vārdadienu Saimnieču 
dienā?
3. Luga, kas aizsākusi latviešu pasaku 
lugu žanru.
4. Ierasti trūkstošo vārdu: “Šai skaistajā 
vietā rakstniece ir sākusi pasauli 
apjaust, un tāpēc viņa sajūt ... kā savu 
īsto dzimto vietu”.
5. Kas izveidoja dendrāriju “Sprīdīšos”?
6. Kas šobrīd atrodas Akāciju kalniņā?
7. Pirmais Annas Brigaderes stāsts 
(publicēts 1896. g.)
8. Kāds uzvārds ir Annas Brigaderes 
grāmatizdevējam?

ATBILDĒ (ietonētajos lauciņos) 
uzzināsi, kad šogad gaidāms skaists 
notikums “Sprīdīšos”    

Ineta Strazdiņa,
Tērvetes novada kultūras nama Kultūras pasākumu organizatore

 

  

Augstkalnes pamatskola aicina 
vecākus pieteikt savus bērnus 

uzņemšanai pirmsskolas grupas 
„Zvaniņi” 1,5-3 gadīgo bērnu grupā

un 3 gadīgo bērnu grupā. 

Kā arī pieteikt bērnus 1. klasei. 
To iespējams izdarīt divos veidos: 
1. elektroniski, sūtot iesniegumu uz 

e-pastu kruminaie@inbox.lv, 
2. aizpildot rakstisku pieteikumu 

pie skolas lietvedes.      

Jaunums!



Kandidātu sarakstiKandidātu saraksti

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU 
KANDIDĀTU SARAKSTI DOBELES NOVADĀ

Nr. Kandidātu saraksts Kandidātu skaits
1 Jaunā VIENOTĪBA 22
2 “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 22
3 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!””Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 22
4 Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” 22
5 Politiskā partija “KPV LV” 20
6 Jaunā konservatīvā partija 21

Tērvetes novada domes bezmaksas informatīvā izdevuma “Laikam līdzi” aprīļa numurā jau informējām, 
ka uz 19 deputātu vietām Dobeles novada domē pretendē 129 deputātu kandidāti.

1. JAUNĀ VIENOTĪBA
Kandidāts Darba vieta/nodarbošanās Amats

Edgars Laimiņš SIA Latstream Valdes loceklis
Kaspars Ļaksa Dobeles novada pašvaldība Nodokļu ekonomists
Sanita Olševska SIA Aksanas Utenkovas ārsta prakse Ārsta palīgs

Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Direktors

Arvīds Bruss ZS Strazdi Darbu vadītājs
Inese Didže Dobeles Valsts ģimnāzija Direktore
Guntars Līcis ‘’Firma Zemgale” SIA Valdes priekšsēdētājs

Juris Veidemanis AAS BALTA Vecākais reģiona komercklientu 
darījumu vadītājs

Zaiga JudeiķeOse SIA Zaiga Vet Valdes priekšsēdētāja
Dainis Rags Zs “Ziediņi” Īpašnieks
Artūrs Ļaksa SIA FILTER Siltumenerģētikas inženieris
Dzintars Vītols SIA Miķelāni bekons Izpilddirektors lauksaimniecībā
Lidija Lūriņa Zs Ziedi īpašniece
Igors Lepets SIA “Dobeles Mērnieks” Valdes priekšsēdētājs
Klāvs Krūmiņš SIA “Solidbeton ApS” Direktors
Jānis Kronis SIA Ozolāres Valdes loceklis
Lāsma GintereVārna Pašnodarbināta persona Skaistumkopšanas speciālists
Voldemārs Babris ZS Skudras īpašnieks
Artūrs Zauriņš Zs ‘’Brīvkalni” Īpašnieks
Valerijs Mihailovs SIA DOBELES ŪDENS Ūdens pārstrādes operators
Artūrs Beržuks Dobeles Valsts ģimnāzija Skolēns
Jānis Apinis ERGO Insurance SE Latvijas filiāle Atlīdzību izmeklētājs

2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kandidāts Darba vieta/nodarbošanās Amats
Andrejs Spridzāns Dobeles novada domes Priekšsēdētājs
Gints Kaminskis Latvijas Pašvaldību savienība Priekšsēdis
Dace Reinika Tērvetes novada dome Domes priekšsēdētāja
Guntis Safranovičs Dobeles novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Sintija Liekniņa Auces novada pašvaldība Īles tautas nama vadītāja
Modris Vilsons “Ausekļi” M.Vilsona ZS Īpašnieks
Viktors Eihmanis Kooperatīvā sabiedrība “Auru grauds” Valdes priekšsēdētājs
Edīte Kaufmane LLU APP Dārzkopības institūts Vadošā pētniece

Sarmīte Dude Dobeles novada izglītības pārvalde Metodiķe vispārējās izglītības 
jautājumos

Indra Špela Auces novada pašvaldība Auces vidusskola direktore
Anda Tivča Dobeles PIUAC Projektu vadītāja
Aldis Cīrulis Dobeles novada dome Deputāts
Ivars Gorskis Tērvetes novada pašvaldība Jurists
Agita Jansone Gardenes pamatskola Direktores vietniece izglītības jomā
Ģirts Ante Auces novada dome Priekšsēdētājas vietnieks
Baiba LucauaMakalistere Dobeles Valsts ģimnāzija Pirmās palīdzības pulciņa skolotāja
Indriķis Vēveris A/S “Agrofirma Tērvete” Augkopības nodaļas vadītājs

Normunds Smiltnieks Dobeles novada pašvaldības Kultūras un sporta 
pārvalde Penkules kultūras nama direktors

Māris Eihmanis Auces novada dome Deputāts
Jānis Kukša Dobeles novada pašvaldība Būvvaldes vadītājs
Ingars Ronis ZS Kraujas Īpašnieks
Aldis Lerhs Auces novada pašvaldība Izpilddirektors

3. NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!”-
”TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

Kandidāts Darba vieta/nodarbošanās Amats
Edgars Gaigalis Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs Saimniecības vadītājs
Ainārs Meiers Meiera z/s Mazbaldonas Vadītājs

Linda Karloviča Tērvetes novada sporta halle Tērvetes novada sporta nodaļas 
vadītāja

Gundars Freimanis AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” Mežkopis

Madara Darguža Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības fakultāte Prodekāne, vieslektore, pētniece

Aija Jostsone SIA ,,Milur’’ sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas centrs ,,Auce’’ Direktore, sociālā darbiniece

Juris Dabra Z/S Dreimaņi 1 Īpašnieks
Armands Puriņš SIA Pēkaiņi Valdes priekšsēdētājs
Valters Kalvis Vite “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Jaunākais programmētājs
Gvido Gudelis SIA CELTEH Izpilddirektors

Aiva Sproģe Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“AGROCHEMA LATVIA” Kredītspeciālists

Ivars Stanga Z/S “Straumēni” Īpašnieks
Ilze Abramoviča Dobeles novada Izglītības pārvalde Finansiste

Baiba Latiša Dobeles 1.vidusskola Sporta un veselības mācības 
skolotāja

Gita Briģe Zemnieku saimniecības “JAUNĀS – 
ČŪREIKAS” Pārvaldniece

Dzintra Sirsone SIA RC Tērvete Fizioterapeite

Inita Neimane DOBELES JAUNATNES INICIATĪVU UN 
VESELĪBAS CENTRS Jaunatnes lietu speciāliste

Augusts Mešķis Dobeles pilsētas kultūras nams Režisors

Tatjana Arole Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde 
„Ābolītis” Vadītāja

Aivis Antonovs Auces novada kultūras centrs Kormeistars, vokālā ansambļa 
vadītājs

Uģis Jurševskis SIA”KONTE-A” Valdes loceklis
Anitra Skalbiņa Pašnodarbināta persona

4. POLITISKĀ PARTIJA “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”
Kandidāts Darba vieta/nodarbošanās Amats

Viesturs Reinfelds Lauku atbalsta dienests Zemgales reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

Evita Evardsone Dobeles novada Izglītības pārvalde juriskonsulte, bērnu tiesību 
speciāliste

Kaspars Elarts SIA Latvia Packing valdes priekšsēdētājs

Indulis Ieviņš Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību 
un pētījumu saimniecība “Vecauce” Valdes loceklis

Juris Lazdiņš Biedrība “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs
Aigars Laurinovičs SIA “Biolak Baltic” valdes priekšsēdētājs
Rita PurmaleJirgensone Saimnieciskās darbības veicēja juridiskie pakalpojumi

Sandra Latiša Tērvetes novada dome ekonomiste, Bukaišu pagasta 
pārvaldes vadītāja

Kristīne Briede Sociālais uzņēmums SIA “Dare Audeamus” valdes locekle, sociālā pakalpojuma 
specializētās darbnīcas vadītāja

Kārlis Kalniņš Jaunsardzes centrs 4. novada nodaļa vadītājs
Vivita Dolotova Dobeles sākumskola direktore

Andris Podvinskis Dobeles novada kultūras un sporta pārvalde Dobeles kultūras nama pasākumu 
producents

Žanna Veršakova SIA TENAPORS Ražošanas vadītāja

Oskars Arājs Latvia Packing SIA Iepirkumu un pārdošanas 
menedžeris

Aigars Šlaveiks SIA “TukSan” valdes loceklis
Raitis Ence SIA LLKC Ekonomikas speciālists
Sergejs Karžaņecs Bērzupes speciālā pamatskola Direktors

Sanda Biteriņa Dobeles 1.vidusskola sporta, peldēšanas un ritmikas 
skolotāja

Mareks Kirfa SIA “Sabiedrība Mazauce” valdes loceklis
Gatis Kobzars SIA BRIGGS pašgājēja iekrāvēja vadītājs
Elza Mirdza Lucaua SIA “Dobeles un Apkārtnes slimnīca” Radioloģijas nodaļas reģistratore
Miķelis Reinfelds SIA “JES” elektromontieris

5. POLITISKĀ PARTIJA “KPV LV”
Kandidāts Darba vieta/nodarbošanās Amats
Danute Balčūna Dobeles 1.vidusskola Skolotāja
Kaspars Kūriņš Pašnodarbinātais
Līga Stepiņa Dobeles novada Sociālais dienests Sociālā darbiniece
Jānis Rotbergs ZS Gundegas Tehniskais direktors
Dzintra Siliņa Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Operāciju māsa
Viesturs Krickis Pašnodarbināts
Gita Lingabērziņa PII “Sprīdītis” Skolotāja
Dāvis Šmēmanis SIA Milliard Galdnieks
Jānis Šmēmanis SIA “MJ Logi” Montāžas vadītājs
Anrijs Lastenieks Mājsaimnieks
Kaspars Pavlovskis SIA Dobeles Ūdens Santeniķis
Māris Zirnis Pašnodarbināts
Linda Laurīte SIA “Pienene Art” Valdes priekšsēdētāja un darbiniece

Artis Ellers Dobeles 1.vidusskola IT asistents/laborants un 
pamatizglītības skolotājs

Armands Erbs SIA ”BŪVENERĢIJA” Celtnieks
Vija Āriņa IU Dialārs Īpašniece
Ivars Zeltiņš Pensionārs
Inese Špure Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” Friziere
Ina Ramate Dobeles 1. vidusskola Skolotāja
Māris Feldmanis Latvija Republikas Saeima Deputāta palīgs

6. JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
Kandidāts Darbavieta/nodarbošanās Amats

Mārtiņš Brigzna M&B Brigzna SIA Valdes loceklis
Evita Barkāne Pašnodarbinātā
Iluta Freiberga Saimnieciskās darbības veicējs Konsultācijas izglītības jomā
Dina Austriņa Zaiga VET SIA Asistents
Ilva Liepniece PII Pīlādzītis,Auce Pavāre
Gints Ješēvics Bezdarbnieks
Līga Mazpreciniece “Līgotnes LM” SIA Vadītāja
Arnita Latiša Dobeles novada sociālais dienests Sociālā aprūpētāja
Kārlis Freibergs JPPI KULTŪRA Gaismotājs
Nikita Melders G4S Latvia AS Ēkas dežurants
Elviss Jonuška “UAVFACTORY” SIA Bezpilota gaisa kuģu tehniķis
Ginta Hoiere PII „Jāņtārpiņš” Pirmsskolas skolotāja
Dinārs Ontužāns “RECK” SIA Elektromontieris
Dāvids Sauka “Dobeles Dzirnavnieks” AS Izejvielu pieņemšanas operators
Jānis Iliško M&B Brigzna SIA Saimniecības vadītājs
Oļesja Brigzna “RC Tērvete” SIA Galvenā grāmatvede

Renārs Petruss Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Operatīvā medicīniskā transporta 
vadītājs

Jānis Jansons Pensionārs
Kārlis Doze Klinikum Fulda gAG Ārsts speciālists, Neiroķirurgs
Ingmāra Elferte Pensionāre
Helēna Eglīte Biedrība “Lejasstrazdu namiņš” Valdes loceklis

Ar priekšvēlēšanu programmām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā un no 
2021. gada 31. maija vēlēšanu iecirkņos Augstkalnē, Bukaišos, Kroņaucē un Zelmeņos.


