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Tērvetes   novada   domes   informatīvais   izdevums (160.)

Novada svētki ir stāsts par dārgāko un tuvāko. Par 
mazā  Sprīdīša lielo dūšu. Par patiesu spožumu 

sirdī. Par vietu, kur atgriezties. Par mājām. “Manas 
mājas ir te” - šie vārdi vijās cauri Augstkalnei, 

Bukaišiem un Tērvetei. 
Šie vārdi ir tas ceļš, kas vienmēr atvedīs mājās 

ikvienu Sprīdīti. 

Ņem spēku no Jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet. 

Ar saulainu noskaņojumu un Jāņu 
nakts burvību piepildītus svētkus!

Lai īpašs svētku laiks Tērvetes 
novada Līgām un Jāņiem!

Tērvetes novada dome  

“PaSTĀSTAM novadu”  TĒRVETES NOVADA DIENĀS

      Lai māju sajūta nebeidzas!
PaSTĀSTI Augstkalni, Bukaišus un Tērveti arī rīt.

Ineta Strazdiņa
 Tērvetes novada kultūras nama

Kultūras pasākumu organizatore

Tieši Sprīdītis un 
Domes priekšsēdētāja 
Dace Reinika šogad 

pacēla novada 
karogu svētku 

atklāšanas mirklī  
8. jūnijā Tērvetes 

pilskalnā. Pāri 
staltajām Tērvetes 

priedēm pārskanēja 
novada himna. 

Svētku atklāšanu 
varēja vērot 

Facebook Tērvetes 
novada kultūras 

nama lapā. 

Arī tradicionālajā svētku gājienā šogad kopā 
varējām būt tikai virtuāli, tāpēc organizāciju, 

kolektīvu, uzņēmumu sveicienu virkne bija skatāma 
datoru ekrānos. Svētku gājienu atklāja Annas 
Brigaderes pamatskolas kolektīvs. Sveicienus 

saņēmām arī no mūsu novadniekiem, visā valstī 
zināmām radošajām personām.

Ar Facebook vietnes palīdzību vēlējāmies ik vakaru 
radīt svētku klātesamību gandrīz ikvienā mājā. Svētku 
nedēļā sarunu ciklā “PaSTĀSTI novadu!” tikāmies ar 

nozīmīgiem Tērvetes novada cilvēkiem - Tērvetes 
novada domes priekšsēdētāju Daci Reiniku, novad 
himnas autoriem Ullu Kavicku un Artūru Reiniku, 

novada simbolikas autoru Normundu Jērumu, 
grāmatas “Tēvmājas Zemgales sirdī” autoru Andri 
Vēveri, Sporta nodaļas vadītāju Lindu Karloviču un 

ilggadējo kultūras nama vadītāju Viktoru Strapcānu.

Pasakaina gaisotne 10. jūnijā valdīja Annas 
Brigaderes “Sprīdīšos”, bet Facebook tika 

nodrošināta tiešraide no šī vakara. Amatierteātra 
“Trīne” sniegumā izskanēja novadnieces Ullas 

Kavickas dzejas izlases “Neizmīlētie” dzejoļi, kā arī 
Artūra Reinika dziesmas ar Ullas vārdiem grupas 

“Tērvete” izpildījumā.

Piektdienas vakarā novads savos svētkos 
staroja. Dažādu noskaņu gaismas spēles 
ikvienu interesentu sagaidīja Bukaišos, 

Augstkalnē un Tērvetes vēsturiskajā centrā 
līdz pat vieniem naktī.

Svētku ietvaros 12. jūnijā tika sumināti arī 
2021. gadā dzimušie bērniņi, jo tikai pusgads 

2021. gadā ir atvēlēts Tērvetes novadam. 
Mazā tērvetnieka balva katru mazuli atsevišķi 

sagaidīja pie muzeja "Sprīdīši". 

Svētkos neizpalika arī 
sportiskas aktivitātes, 
kuras varēja realizēt, 

ievērojot 
epidemioloģiskās 

drošības noteikumus. 
“Stipro skrējiens 

Tērvetes pilskalnā” jau 
kļuvis par tradicionālu 
aktivitāti Tērvetē, kurā 
iesaistās gan vietējie, 

gan viesi, gan mazi, gan 
lieli. 

13. jūnijā noslēdzās novada svētku nedēļa ar maziem, bet skanīgiem pārsteigumiem 8 novada vietās. 
Pagalmus un pagastu centrus pieskandināja Jelgavas pūtēju orķestris “Zelmeri PRO”.  

Svētku nedēļa ir tikai mazs mirklis no lielā stāsta par novadu 19 gadu garumā. Noslēdzas viena 
nodaļa tērvetnieku, bukaišnieku un augstkalnieku dzīvē. Taps jaunas rindkopas, jaunas nodaļas. 

Nemainīgi paliks “PaSTĀSTI novadu!” sarunās izteiktie atslēgas vārdi, kas, viņuprāt, raksturo 
Tērvetes novadu un slēpj sevī arī spēku - Dievs, daba, darbs, cilvēks, senču spēks, Sprīdītis un mājas.  

Arī tirgotājiem sava veida svētki, jo viņi varēja satikt savu 
pircēju. Mājražotāji no tuvām un tālām vietām pulcējās 

Tērvetes estrādē, lai piedāvātu savus ražojumus.

Tērvetes novada svētku nedēļas sestdiena  tika 
izvēlēta par skaistāko laiku, lai realizētu pagājušā 

gada 18. novembrī izpalikušo Tērvetes novada cilvēku 
godināšanu, pasniedzot novada apbalvojumus. 

Sveicām katru individuāli, īpaši ievērojot 
distancēšanās prasības, un Mežmuižas pils pagalms 

bija tik liels, lai, atrodoties atstatus, visi kopā 
noklausītos grupas “Tērvete” muzikālo sveicienu. 

Vakarpuses pastaigu takā 
“Sprīdīša gājiens pa laimīgo 

zemi” devās tie, kas nenobijās 
no lietus gāzēm. 4 km bija 

jāveic, izpildot gan sportiska 
rakstura uzdevumus, gan 

mazliet paprātojot.

Atdzīvojās Tērvetes novada kultūras nama logi, 
kuros arī naktī joprojām skatāma Daces Pāvulītes 

(Misules) Ziedu gleznu izstāde. Bukaišu Tautas 
nama logos bija aplūkojami bērnu zīmējumi laiku 
lokos. Savukārt “Lidoņu” klēts siena, pateicoties 

Antras Lāces rokām un izdomai, vēstīja par 
Bukaišu kultūras dzīvi un tradīcijām.Sestdien, 12. jūnijā Tērvetes pilskalna apkārtnē 

koku ēnā bija paslēpušies “Pasaku takas” 
iemītnieki – Bite, Skudra, Vāvere, Sivēns, Kaķis un 

pats Sprīdītis, kas ģimenes ar bērniem aicināja 
aktīvi padarboties, pirms tālāk doties.

BukaišosBukaišos

TērvetēTērvetē

Augstkalnē



Domes sēde         Domes sēde         

Sēdi vadīja Domes priekšsēdētāja Dace Reinika, 
protokolēja lietvede Santa Hibšmane.
Sēdē piedalījās visi deputāti: Dace Reinika, Madara 
Darguža, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Ainārs 
Miķelsons, Dzintra Sirsone, Sandris Laizāns, Arvīds 
Bruss, Indriķis Vēveris.
Deputāti apstiprināja darba kārtību ar vienu ziņojumu 
un 21 jautājumu.

Izpilddirektora Māra Berlanda
ziņojums par pašvaldības darbu

 Izvērtējot iepirkuma “Funkcionālo gultu un matra-
ču piegāde SAC “Tērvete”” iesniegto dokumentāciju, pre-
tendentam, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, 
netika konstatēti apstākļi, lai izslēgtu no dalības iepirku-
mā, tādēļ ir parakstīts iepirkuma līgums ar SIA “Kid-Man 
Latvija” par iepirkuma cenu 12 865,60 EUR, bez PVN. 
Iepirkums paredz iegādāt 20 jaunas, elektroniski regulē-
jamas klientu funkcionālās gultas, 15 elektriskos pretiz-
gulējumu matračus un 30 matračus izgulējumu profilak-
sei.

 21. maijā tika izsludināts iepirkums “Autoceļa 
Te01”Līdumi-Pasts” asfaltbetona seguma atjaunošana 
saskaņā ar tehnisko specifikāciju”, kas paredz 680 m garā 
posmā ceļam gar Kroņauces stadionu atjaunot asfalta 
segumu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 
1. jūnijam. 

 13. maijā noslēdzās cenu aptauja “Ieejas durvju un 
vējtvera restaurācijas izpētes dokumentācijas izstrāde 
ēkai “Mežmuižas pils”, Augstkalnes pagasts”.
Piedāvājumus iesniedza SIA “Arhitektes Ināras Caunītes  
birojs”  par 2150 EUR un SIA “Koka darbnīca” par 
3350  EUR, bez PVN. Sekojoši 17. maijā tika parakstīts 
līgums ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA 
“Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Izpildītājam 
restaurācijai nepieciešamo dokumentāciju jāiesniedz 
4 mēnešu laikā.  

 13. maijā noslēdzās vēl viena cenu aptauja “Piecu 
basketbola grozu ar staba polsteri piegāde un uzstādīšana 
Tērvetes novadā saskaņā ar tehniskajām prasībām”. 
Saņemti piedāvājumi no SIA “Go Play” par kopējo 
summu 3790 EUR, un no SIA “FIXMAN” par 4410 EUR, 
bez PVN. 
19. maijā parakstīts SIA “Go Play” piegādes līgums, kas 
paredz līdz 20. jūnijam piegādāt un uzstādīt: 2 grozu 
konstrukcijas bērniem Kroņauces stadionā, 1 – Zelmeņu 
stadionā, 1 – Tērvetē sanatorijas ciematā un 1 – 
Augstkalnes pamatskolas pagalmā.

 13. maijā noslēdzās cenu aptauja “Divu malkas 
šķūņu izbūve pie ēkas Sanatorija – 2”, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads”. Pretendenti iesniedza šādus 
piedāvājumus: SIA “Limen” par 20 395,99 EUR, SIA 
“Skorpions VS” par 19 994,02 EUR, bet SIA “Kurzemes 
amatnieks A” par 21 327,67 EUR, bez PVN. Noslēgts 
līgums ar pretendentu, kurš iesniedza zemākās cenas 
piedāvājumu – SIA “Skorpions VS”. Darbi jāpabeidz divu 
mēnešu laikā.

 Izsole Tērvetes novada pašvaldības nekustam 
īpašumam “Kvietes”, Bukaišu pagastā, sastāvoša no 
vienas zemes vienības ar platību 1,186 ha, dzīvojamās 
ēkas un saimniecības ēkas, ar nosacīto sākuma cenu 
4700  EUR beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nebija 
reģistrējies neviens dalībnieks.

 Nedzīvojamo telpu nomas izsolei Tērvetes novada 
domei piederošajā nekustamajā ēkā “Vecskola”, Bukaišu 
pagastā, 77,8 m2 platībā bija reģistrējies viens dalībnieks, 

tādēļ objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī 
palika nemainīgs , t.i. 10,89 EUR vienā mēnesī.

 Maija mēnesī pabeigta būvniecība šādos objektos:
•	 “Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 

“Augstkalne-Bēne” un Bu 29 “Āres -Stari”, Bukaišu 
pagasts, Tērvetes novads”. Darbus veica SIA 
“TELMS”. 

•	 “Autoceļa Te50 “Zelmeņi-Krūklēni” asfaltbetona se-
guma atjaunošana”. Darbus veica SIA “Ceļu būvnie-
cības sabiedrība “IGATE””.

•	 Izbūvēta arī ielu apgaismojuma līnija Kroņaucē ceļu 
krustojumā P103 “Dobele-Bauska” un Te2. Darbu 
izpildītājs SIA “J.E.F.”.

 Jūnija mēnesī:  
•	 Saskaņā ar noslēgto līgumu par pašvaldības autoceļu 

ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ir veikti asfalta 
segumu labošanas darbi.

•	 Jūnija pirmajā pusē plānots pabeigt projekta Kro-
ņauces stadiona pārbūves 3. kārtu. Jūnija mēnesī 
plānots stadionā veikt arī citus ar projektu nesaistī-
tus uzlabojumus.

•	 Latvijas - Lietuvas projekta ietvaros turpinās Tērve-
tes viduslaiku pilsdrupu restaurācijas un konservāci-
jas darbi.

•	 Uzsākta objekta “Gājēju ceļa pārbūve un izbūve gar 
pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts autoceļa 
P103 “Dobele-Bauska” līdz daudzdzīvokļu mājai 
“Strazdi”” būvniecība. 

•	 Pie ēkas Sanatorija-2 nojaukto malkas šķūnīšu vietā 
uzbūvēti 8 jauni.

 Maija mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un 
parādu piedziņas komisijai tika iesniegti pieci iesniegumi:
	y Vienā gadījumā komisija piekrita pārtraukt īres līgu-

mu.
	y Divām personām piekrita izīrēt dzīvojamo platību.
	y Sniedza pilngadību sasniegušam bērnam palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā, piešķirot izīrējamo 
platību.

	y Atļāva pašvaldībai piederošā dzīvoklī piedeklarēt 
personu.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3  
„Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada 
pašvaldības budžets 2021. gadam””.

Grozījumi veikti pamatojoties uz Tērvetes novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes 
analīzi uz 2021. gada 27. maiju. 

Pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos apkopoti 
sekojoši grozījumu priekšlikumi: precizēti Pašvaldības 
plānotie ieņēmumi; precizēti izdevumi pamatbudžetā 
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 
kategorijām.

 � Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 
30 000 euro.

 � Izdevumi palielināti SAC „Tērvete” par EUR 30 000 
normatīvajos aktos noteikto maksājumu veikšanai.

 � No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem papildu finansējums (40 000 EUR) piešķirts: 
•	 EUR 10  839,00 papildu finansējums Augstkal-

nes pamatskolai jaunas grupiņas atvēršanai PIG 
„Zvaniņi” – atalgojums, inventārs;

•	 EUR 500,00 projekta “Mežmuižas pils ieejas 
durvju un vējtvera restaurācijas izpēte” realizē-
šanai;

•	 EUR 550,00 mauriņa pļāvēja iegādei Augstkal-
nes pamatskolai;

•	 EUR 573,00 Civilās aizsardzības plāna izstrādei;
•	 EUR 5380,00 videonovērošanas programmatū-

ras sistēmas uzlabošanai novadā;
•	 EUR 22 000,00 papildu finansējums autoceļa 

Te50 „Zelmeņi – Krūklēni” melnā seguma at-
jaunošanai;

•	 EUR 158,00 inventāra iegādei Bukaišu komunā-
lam dienestam.

 � Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām:
•	 EUR 13  253,00 Kroņauces stadiona pārbūvei 

(EUR 7000,00 basketbola laukuma konstrukciju 
nomaiņa; EUR 6253,00 stadiona žoga nomaiņa);

•	 EUR 2 000,00 bērnu rotaļu laukuma Kroņaucē, 
“Tišas”, konstrukciju atjaunošanai;

•	 EUR 15 045,00 papildu finansējums ielu 
apgaismojuma izbūvei: gar valsts autoceļu P-103 
Dobele-Bauska posmā Tilts pār Tērvetes upi – 
Krasta iela, Tērvetes pagastā; gar valsts vietējās 
nozīmes autoceļu V1056 Svēte-Augstkalne 
Dzeguzēnu ciemā, Augstkalnes pagastā; gar 
valsts autoceļu P-103 Dobele-Bauska posmā 
Pagasta māja-Tilts pār Tērvetes upi un gar valsts 
autoceļu P-95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas 
robeža 32,63 km – 33,22 km, Zelmeņu ciemā, 
Tērvetes pagastā;

•	 EUR 12 093,00 papildu finansējums asfalta 
seguma izbūvei Kroņauces stadionā.

 � Struktūrvienībā „Labiekārtošana” veikta izdevumu 
pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
•	 EUR 2 028,00 inventāra iegādei Bukaišu 

komunālam dienestam (trimmeris, krūmu 
šķēres, mauriņa pļāvējs);

•	 EUR 8 000,00 papildu finansējums asfalta 
seguma atjaunošanai autoceļam Au-1, 
Augstkalnes pagastā;

•	 EUR 50  000,00 autoceļa Te-1, Kroņaucē, 
asfaltseguma atjaunošanai;

•	 EUR 4 200,00 papildu finansējums malkas 
šķūnīšu izbūvei pie dz. mājas “Sanatorija” 2.

PAR 2020. GADA FINANŠU PĀRSKATU
Dome apstiprināja Tērvetes novada pašvaldības 

2020. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc 
naudas plūsmas principa un noteica, ka ar Tērvetes  
novada pašvaldības 2020. gada finanšu un budžeta 
izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Valsts Kases 
mājas lapā www.kase.gov.lv.
PAR INVESTĪCIJU PLĀNU 

Dome precizēja un apstiprināja Tērvetes novada 
pašvaldības investīciju plānu 2018.-2024. gadam.    

Investīciju plāns tika papildināts ar 234 punktu  
“Pašvaldības ceļa Te 01 virsmas atjaunošana” un 
235 punktu “Pašvaldības ceļa  Te 05 virsmas atjaunošana”.
PAR IZGLĪTĪBU 

 Domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts 
Augstkalnes pamatskolas nolikums.

 Tērvetes novada dome izskatīja Augstkalnes 
pamatskolas direktores iesniegumu, kurā tiek norādīts, 
ka 2021. gada 28. aprīlī Augstkalnes pamatskola saņēma 
bērnu vecāku iesniegumu ar lūgumu pirmsskolas grupā 
„Zvaniņi” atvērt bērnu pieskatīšanas grupu no 1,5 gadu 
vecuma, lai vecāki varētu atgriezties darba apritē pēc 
bērnu kopšanas atvaļinājuma. 

Deputāti vienbalsīgi lēma ar 2021. gada 1. septembri 
Augstkalnes pamatskolā atvērt jaunu pirmsskolas 
izglītības grupu bērniem no 1,5–3 gadu vecumam.

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
Dome slēdza divus zemes nomas līgumus iedzīvotāju 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Atsavināšanai tika nodots Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums:
– „Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par nosacīto cenu 21 900 EUR.
– „Mazmaikaiši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pārdodot to par nosacīto cenu 23 000 EUR.
– dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Pakalni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 2000 EUR, 
– nekustamo īpašumu „Akotiņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, pārdodot to par nosacīto cenu 
1 000 EUR. 

Dome konceptuāli piekrita Tērvetes novada 
pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu nodošanai 
atsavināšanai:
•	 „Ķeri” – 3, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads; 
•	 „Ķeri” – 2, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads; 
•	 dzīvokļa īpašuma „Labrenči” dz. 71, Tērvetes pa-

gasts, Tērvetes novads.
PAR KUSTAMAS MANTAS PĀRŅEMŠANU 
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ

Ar Domes lēmumu Tērvetes novada pašvaldība 
pārņēma bez atlīdzības savā īpašumā biedrības 
“Tērvetnieki” kustamo mantu (koncerttērpus) un nodeva 
to turējumā Tērvetes novada kultūras namam tā funkciju 
nodrošināšanai. 
PIEŅEMTAIS LĒMUMS UZ IESNIEGUMA PAMATA

Lēmums pieņemts ar Andra Krūmiņa iesniegumu 
par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzinājumu.
PAR IMANTA ZIEDOŅA FONDA  “VIEGLI” 
IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU

Tērvetes novada domē 2021. gada 19. aprīlī tika 
saņemts Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” iesniegums “Par 
vēlmi rīkot kultūrvēsturiskās izpētes ekspedīciju Tērvetes 
novadā”.    

Vēstulē norādīts, ka fonds kalpo dzejniekam tuvajai 
misijai “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir 
jāpalīdz parādīties.” Jau 11 gadu garumā fonds strādā, lai 
atrastu un izceltu nozīmīgus cilvēkus Latvijā, kas 
apliecina Imantam Ziedonim svarīgās vērtības: izcilība, 
stāja, savpatība, degsme, veiksme un sūtība. Šādu cilvēku 
esamība vēsturē un šodien ir pamats mūsu valsts garīgajai 
stājai un attīstībai.

Fonds “Viegli” šogad turpina pirms gada uzsāktās 
ekspedīcijas, lai iemūžinātu īpašus cilvēkus, vietas un 
notikumus Latvijā un apkopotu tos īpašā “Radiožurnāla” 
formātā.

Šogad fonds vēlas īpašu uzmanību pievērst tiem 
novadiem, kas pēc ATR vairs nebūs atzīmēti novadu 
kartē. Esam pārliecināti, ka Tērvetes novads glabā sevī 
spilgtus cilvēkus,  par kuriem ir nepieciešams pastāstīt 
plašāk. Piedāvājam 2021. gada vasarā organizēt 2-3 dienu 
ekspedīciju jūsu novadā, kuras laikā radošā komanda 
iepazīsies un intervēs iepriekš apzinātus cilvēkus, novada 
bibliotēkā rīkos diskusiju ar vietējiem iedzīvotājiem par 
novada vēsturi un vērtībām, kā rezultātā radīs 2-3 stāstus 
par Tērvetes novadu.  

Dome lēma piešķirt Imanta Ziedoņa fondam 
“Viegli” finansējumu Euro 1000 apmērā kultūrvēsturiskās 
ekspedījas rīkošanai Tērvetes novadā, kā rezultātā tiks 
radīti divi  stāsti par Tērvetes novadu.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Sēdi vadīja domes priekšsēdētāja Dace Reinika, protokolēja  izglītības darba 
koordinatore I. Roze.
Sēdē piedalījās visi deputāti: Dace Reinika, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa, 
Linda Karloviča, Ainārs Miķelsons, Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Arvīds 
Bruss, Sandris Laizāns.
Darba kārtība tika apstiprināta ar 2 darba kārtības jautājumiem.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
PAR ZEMES NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

Dome lēma lūgt VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada 
pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
4688  003 0188 daļas ielu apgaismojuma izbūvei gar valsts autoceļu P-103 
"Dobele-Bauska" zemes nodalījuma joslā ceļa labajā pusē posmos 18,38 km – 
18,60 km un 18,65 km - 18,96 km, kā arī  gājēju celiņa ar bruģakmens segumu 
izbūvei posmā 18,38 km – 18,60 km ceļa kreisajā pusē, nodrošinot bezatlīdzības 
lietošanā pārņemtā valsts autoceļa nodalījuma joslas uzturēšanu par Tērvetes 
novada pašvaldības līdzekļiem.

Otrs pieņemtais lēmums - Lūgt VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes 
novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 4644 003 0143 daļu ielu apgaismojuma izbūvei gar valsts autoceļu 
V1056 "Svēte-Augstkalne" zemes nodalījuma joslā ceļa kreisajā pusē posmā 
29,930 km – 30,090 km, nodrošinot bezatlīdzības lietošanā pārņemtā valsts 
autoceļa nodalījuma joslas uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības 
līdzekļiem.

Pēdējā Tērvetes novada domes sēde tiks sasaukta 
2021. gada 28. jūnijā.   

Pēc protokola materiālu apkopoja Inita Roze, 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

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

2021. gada 27. maijā tika sasaukta kārtējā Tērvetes novada domes sēde

2021. gada 10. jūnijā tika 
sasaukta Tērvetes novada 
domes ārkārtas sēde

Konkursa „Gada uzņēmējs 2020” 
laureātus sveic individuāli pašvaldībās 

Zemgales plānošanas reģionā 
tradicionāli konkursa rezultātu 
pasludināšana un balvu pasniegšana ir īpašs 
un gaidīts pasākums, kad svinīgā ceremonijā 
Rundāles pilī tiek godināti uzņēmēji, kas 
saņēmuši pašvaldības un Zemgales 
plānošanas reģiona   atzinību. Pasākums ik 
gadu ir kupli apmeklēts un iecienīts 
uzņēmēju aprindās, jo šī ir reize gadā, kad 
dažādu nozaru un arodu pratējiem ir iespēja 
svinīgā gaisotnē satikties, aprunāties, 
iepazīties un arī dibināt jaunus savstarpējus 
kontaktus.

Diemžēl, 2020.gada uzņēmēju 
godināšanas pasākums izpalika, bet 
uzvarētāju sveikšana notika atbilstoši šī 
brīža situācijai. 

Š.g. 12. jūnijā, Tērvetes novada dienu 
ietvaros Augstkalnē vienam no SIA “Tauriņu 
mājas” dibinātājiem Andrim Treimanim 
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace 
Reinika pasniedza Zemgales plānošanas 
reģiona balvu “Gada uzņēmējs 2020”, kā arī 
Tērvetes novada domes pateicību par 
inovatīvu uzņēmējdarbību un ieguldījumu 
Tērvetes novada attīstībā. 

ĪSUMĀ…
2016. gada jūnijā apmeklētājiem durvis 

vēra SIA “Tērvetes tauriņi” izlolotā tropu 
māja Tērvetē, kur vienuviet var sastapt 
tauriņus no visas pasaules tropu mežiem. 
Uzņēmumu dibināja trīs cilvēku komanda  – 
tēvs un dēls Andris un Artis Treimaņi  un 
Reinis Kalniņš. 

Uz šo dienu “Tērvetes tauriņiem” ir jau 
ir vairākas filiāles – pēc gada tika atvērta 
Siguldas tauriņu māja, vēl pēc gada  – tropu 
māja Klaipēdā, un pērnajā gadā – Jūrmalā. 
Saimnieki ar lepnumu atzīst, ka lielākā 
tauriņu māja ir Tērvetē, kam šogad jūnija 
mēnesī tiek atzīmēta 5. dibināšanas 
gadadiena.

Tērvetes tauriņiem ir izveidojusies laba 
sadarbība ar dabas parku Tērvetē un 
Tērvetes novada tūrisma informācijas 
centru. Paši saka: “Esam kā mini info centrs”, 
jo tūristi, kuru ceļojums pa Tērveti sākas 
tauriņu mājā, tepat arī interesējas par citiem 
apskates objektiem Tērvetes novadā.

SIA “Tērvetes tauriņi” tropu mājas 
dibināšanas 2016. gadā saņēma Tērvetes 
novada pašvaldības ceļojošo balvu kā 
veiksmīgākais jaunais uzņēmējs 2016. gadā. 
Un viņu veiksme turpinās! Lai radoša un 
veiksmīga katra turpmākā diena!   

Inita Roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste



IzglītībaIzglītība

Mācību gads noslēdzies 
Ir noslēdzies kārtējais mācību gads, un ikviens, 

veicot sarežģītu un nopietnu ceļu, ir pakāpies soli 
augstāk. 

Cik rudens pusē bijām priecīgi par mācību 
atsākšanu klātienē, tik mācību gada pēdējie mēneši 
bija izaicinājums mums visiem – skolēniem, viņu 
vecākiem un pedagogiem. Es teiktu arī Domes 
deputātiem, kam katru nedēļu nācās pieņemt 
lēmumus atbilstoši SPKC apkopotajiem datiem par 
drošas pašvaldības skolām.

Katrs no šī laika ir guvis sev vērtīgas mācības, 
kuras mūs ir stiprinājušas, bērniem likušas izaugt 
savā varēšanā un pedagogiem pilnveidot savu 
profesionalitāti. 

Paldies skolēnu ģimenēm par sapratni, par at-
balstu skolai, skolēniem un pedagogiem, aktīvi 
līdzdarbojoties attālinātajā mācību procesā un 
reizēm rasto iespēju pārorientēt arī savu ikdienas 
darba ritmu!

Paldies skolotājiem par izturību, radošu pieeju 
un neatlaidību, nodrošinot attālināto mācīšanos, 
par spēju pielāgoties ik nedēļu mainīgajiem mācību 
apstākļiem!

Mūsu sasniegumi …
Annas Brigaderes pamatskolas augstākie 

mācību sasniegumi un skolēniem pasniegtās  
2020./2021.m.g. Zelta un sudraba liecības

Zelta liecība

Vārds, uzvārds Klase Vidējais 
vērtējums

1. Adriāna Granauska 5. 9,36
2. Laura Pļenkova 4. 9,08
3. Renārs Prokofjevs 4. 9,00
4. Elīza Veilande 3. 9,00
5. Paula Hartika 1.
6. Roberts Kausts 1.
7. Roberts Koškins 1.
8. Kate Pļenkova 1.
9. Karlīna Veilande 1.

Sudraba liecība
1. Greisa Izabella Laizāne 5. 8,91
2. Niks Kaufmanis 9. 8,88
3. Linards Štrauss 6. 8,86
4. Ance Lagzdiņa 6. 8,71
5. Krišjānis Lagzdiņš 3. 8,67
6. Amanda Štrausa 9. 8,50
7. Agija Kazāka 5. 8,36
8. Alekss Kursins 5. 8,36
9. Patrīcija Bubjane 4. 8,33
10. Evelīna Strazdiņa 4. 8,33
11. Nikola Dzērve 7. 8,31
12.Paula Pļenkova 6. 8,29
13. Kristers Sprincis 6. 8,29
14. Beatrise Panova 6. 8,21
15. Anne Marī Hartika 7. 8,13
16. Ksenija Žandarova 6. 8,07
17. Loreta Holcmane 5. 8,00
18. Alberts Laizāns 3. 8,00
19. Jānis Burnovskis 2. 8,00
20. Una Girgensone 2. 8,00
21. Marks Janvāris 2. 8,00
22. Emīls Kuļikovs 2. 8,00
23. Karlīna Leijere 2. 8,00
24. Keita Sāra Nāckalne 2. 8,00
25. Rūta Bērtule 1.
26. Melānija Kalniņa 1.

Augstkalnes pamatskolā sākumskolas posmā 
pasniegtās Zelta un sudraba liecības

Zelta liecības – vērtējumi tikai 9 un 10 balles 
– saņēma:

4. klase Baiba Tirzīte vid. 9,18; 2. klase Oskars 
Dombrovskis vid. 9; 3. klase Gustavs Jankevičs 

vid. 9;
Sudraba liecības – vērtējumi tikai 8, 9 un 10 

balles – saņēma:
4. klase Artis Rūdolfs Voitehovičs vid. 9,45;  

4. klase Iļja Samofalovs vid. 9,18;  
3. klase Elizabete Petkus vid. 8;

Bronzas liecības – vērtējumi viens 7 pārējie 8, 9 
un 10 balles – saņēma:

4. klase Sandis Mitrevics vid. 8,27; 2. klase Kristela 
Būtaite vid. 8; 3. klase Kevins Mitrevics vid. 8; 
Katrīna Tīna Alksne vid. 8; Arvis Pēcis vid. 8;  

3. klase Malvīne Černaja vid. 7,7; Tomass Vilsons 
vid. 7,7; 2. klase Valērija Kūlupa vid. 7,5;  

Adriāna Zolnere vid. 7,5.

Augstkalnes pamatskolas skolēnu augstākie 
mācību sasniegumi 2020./2021.m.g. 

Skolēns Klase Vidējais 
vērtējums

Misule Agate 7. klase 10
Kuplā Ieva 7. klase 9,56
Voitehovičs Artis Rūdolfs 4. klase 9,45
Lāce Kristiāna Līva 8. klase 9,38
Bērzone Kristīne 9. klase 9,25
Samofalovs Iļja 4. klase 9,18
Baiba Tirzīte 4. klase 9,18
Dombrovskis Oskars 2. klase 9
Jankevičs Gustavs 3. klase 9
Bružus Madara 8. klase 8,75
Andersone Amanda 5. klase 8,73
Namnieks Artūrs Edmunds 5. klase 8,64
Veide Annija 9. klase 8,56
Retko Sofija 5. klase 8,45
Kuplais Māris 9. klase 8,38
Ludvigs Pēteris 9. klase 8,38
Gambalats Daniels 5. klase 8,36
Ludvigs Oto 6. klase 8,29
Mitrevics Sandis 4. klase 8,27
Lācis Kārlis 9. klase 8,19
Jekševica Kristiāna Eva 4. klase 8,18
Ābelīte Linda 4. klase 8,09
Kokins Regnārs 5. klase 8,09
Būtaite Kristela 2. klase 8
Mitrevics Kevins 3. klase 8
Alksne Katrīna Tīna 3. klase 8
Petkus Elizabete 3. klase 8
Pēcis Arvis 3. klase 8
Paldies par kopīgi paveikto visa mācību gada 

garumā, lai saulains, ģimenisks un nesteidzīgs 
vasaras brīvlaiks! Uz tikšanos rudenī!  
Sadarbībā ar skolu direktoriem informāciju apkopoja 

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Veiksmīgi starti Valsts mēroga 
mācību priekšmetu olimpiādēs 

Šajā mācību gadā Tērvetes novada skolēni veiksmīgi startēja attālināti organizētajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs.

Mūsu augstākie sasniegumi Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs:
3. vieta Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases 

skolniecei Amandai Štrausai (pedagogs Gita Čigāne),
3. vieta Atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē Augstkalnes pamatskolas 9. klases skolniekam 

Mārim Kuplajam (pedagogs Jānis Kalniņš). Māris ieguvis Ekselences medaļu, kas liecina par 84% sas-
niegtu vērtējumu un ekselences līmeni.

Mūsu sasniegumi Auces, Dobeles un Tērvetes 
novadu mērogā:

Annas Brigaderes pamatskolā
1. vieta Latviešu valodas un literatūras 

olimpiādē 9. klases skolniecei Amandai Štrausai 
(pedagogs Gita Čigāne),

1. vieta Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 6. klases skolniekam Linardam Štrausam 
(pedagogs Gita Čigāne).

Augstkalnes pamatskolā
3. vieta Vēstures olimpiādē 9. klases skol-

niekam Mariusam Brīvkalnam (pedagogs Inese 
Blūma).

Atzinība Bioloģijas olimpiādē 9. klases skolnie-
cei Annijai Veidei (pedagogs Marija Pelnika).

Visi iepriekš minētie skolēni par radošu pieeju 
mācību procesam un veiksmīgu sagatavošanos 
mācību priekšmetu olimpiādēm saņēma Tērvetes 
novada domes pateicības un naudas balvas, ko 
paredz Domē apstiprinātais normatīvais doku-

ments „Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu un apbalvošanas kārtība”.
Paldies skolēniem un skolotājiem par apņēmību, gatavošanos un piedalīšanos  

olimpiādēs, paldies skolēnu vecākiem par atbalstu!   
Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Mūsu skolēnu darbi izlasē 
“Izstāsti savu sapni” 

Eiropas Valodu dienā, 26. septembrī, Latviešu 
valodas aģentūra izsludina ikgadējo skolēnu 
radošo darbu konkursu. 2019. gada konkursa tēma 
bija „Izstāsti man savu sapni”.

Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, 
šajā reizē aģentūra atzina, ka ir saņēmuši 
rekordlielu pieteikumu skaitu – 1234 radošos 
darbus no visas pasaules, tsk. 693 literāros darbus 
un 541 – zīmējumu. Darbi iesūtīti ne vien no 
Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs.

2020. gadā skolēnu radošo darbu sērijā izdota 
jau četrpadsmitā grāmata, kurā iekļauti skolēnu 
interesantākie darbi.

Šajā izdevumā vietu raduši arī Augstkalnes 
skolas skolēnu, nu jau absolventu, darbi – Sanitas 
Bičušas un Beatrises Lības Šalnas zīmējumi, 
Kristera Jankeviča, Noras Martas Izakas un Sanitas 
Bičušas literārie darbi. 

Tas ir skolēnu, skolotāju un visas skolas 
sasniegums, ja žūrija, kā sastāvā ir Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra 
vadītāja SILVIJA TRETJAKOVA, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre 
BAIBA MOĻŅIKA, rakstnieks VALDIS 
RŪMNIEKS, māksliniece, grāmatu sērijas „Koko 
un Roko” zīmējumu autore LINDA LOŠINA, 
Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja 
VELGA LĪCĪTE-MELDERE, izvērtējusi un 
noteikusi interesantāko darbu autorus.

“Sapņi veido mūsu nākotni, sapņi iespaido 
mūsu skatu uz dzīvi, cilvēkiem un notikumiem. 
Sapņi ir mūsu būtība.” Šādi raksta Nora Marta 
Izaka, savukārt Kristers Jankevičs raksta: “Nauda, 
slava, nevajadzīgi krāmi – es neaprobežojos ar 
ikdienišķām lietām. Nauda ātri pazūd, slava izsīkst, 
krāmi apnīk un nolietojas. Svarīgas ir vērtības, 
kuras neapžilbina, – ģimene, veselība, apstākļi, 
laiks un spēja izsīkstošo uzturēt. Pārējais nāks pats 
par sevi.”

Paldies darbu autoriem, paldies skolotājiem 
par jauniešu rosināšanu dalībai konkursā!   

Inita Roze, izglītības darba koordinatore

Ar viedierīcēm kabatās par Digitālo taku 
Š.g. 1. jūnijā LVM dabas parka Tērvetē velo 

parka teritorijā tika atklāta Latvijā pirmā Digitālo 
šķēršļu taka 1,6 km garumā! 

Takas nosaukums liek domāt par e-vidi, tomēr 
šoreiz viedierīcēm jāpaliek kabatās. Pirmie to 
izmēģināja Augstkalnes pamatskolas skolēni.

Projekts tapis Latvijas Drošāka interneta 

centram sadarbojoties ar Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, LVM un mācību platformu 
E-KLASE. 

Noslēgumā iestādījām arī savu ozoliņu. Domes 
priekšsēdētāja Dace Reinika, Annas Brigaderes 
pamatskolas direktors Aldis Tisenkopfs, direktora 
vietniece Maija Klāsupa un es, Inita Roze.   

Tiešsaistes koncertlekcijās 
turpinājām izzināt 
Latvijas skolas somu 

Kopš 2018. gada Latvijas skolās joprojām tiek 
īstenots vērienīgs Kultūras ministrijas finansēts 
projekts Latvijas valsts simtgades programmas 
ietvaros. Tā ir kultūrizglītības programma „Latvijas 
skolas soma”, kurā katrā mācību gadā iesaistīti vairāk 
nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu.

Programmas mērķis ir dot iespēju Latvijas 
skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs 
(mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, 
arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā 
kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), 
sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Jau trešo gadu arī Tērvetes novada izglītības 
iestādēs skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latvijas 
skolas somas saturu. 

Annas Brigaderes pamatskolas 1.–9. klašu 
skolēni piedalījās tiešsaistes koncertlekcijā “Ceļojums 
apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti.” Savukārt 1.–4. 
klašu skolēni tiešsaistē noskatījās cirka izrādi “ Alise 
Brīnumzemē”.

Augstkalnes pamatskolas 1.–9. klašu skolēni jau 
marta mēnesī iesaistījās tiešsaistes koncertlekcijā 
“Kino mūzikas vēsture” un “Imants Kalniņš – 80”. 
Maija mēnesī skolēni piedalījās koncertlekcijā “Mūsu 
Maestro. Raimonds Pauls” un 5.–6. klašu skolēni 
noskatījās filmu “Bille”. 

Paldies skolu kolektīviem, kas paralēli 
attālinātajam mācību procesam veiksmīgi iesaistījās 
un skolēniem piedāvāja arī tiešsaistes kultūrizglītību, 
piedaloties koncertlekcijās!   

Sadarbībā ar “Latvijas skolas somas” 
koordinatoriem Maiju Klāsupu un Rudīti Dudi 

informāciju apkopoja Inita Roze, 
izglītības darba koordinatore  

Pasniegtas Tērvetes 
novada domes skolēna 

GODA MEDAĻAS
Tradicionāli Tērvetes novada dome atbalsta 

Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes 
pamatskolas pedagogu kolektīvu izvērtējumu 
skolēnu zināšanās, prasmēs un iemaņās, piešķirot 
Tērvetes novada domes skolēna GODA MEDAĻU 
par augstiem sasniegumiem.

Annas Brigaderes pamatskolā Goda 
medaļas pasniegtas:

Adriānai Granauskai 5. klase – Zelta medaļa
Laurai Pļenkovai – 4. klase Sudraba medaļa
Amandai Štrausai 9. klase – Bronzas medaļa
Nikam Kaufmanim 9. klase – Bronzas medaļa  

Augstkalnes pamatskolā Goda medaļas 
pasniegtas:

Agatei Misulei 7. klase – Zelta medaļa
Ievai Kuplajai 7. klase – Sudraba medaļa
Kristiānai Līvai Lācei 8. klase – Bronzas medaļa

PALDIES skolēniem par atbildīgu attieksmi 
sevis izglītošanā! Ar JUMS mēs lepojamies!    

Inita Roze,
izglītības darba koordinatore

Sanitas Bičušas zīmējumsSanitas Bičušas zīmējums
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Pie saviem uzticamajiem lasītājiem 
pēdējo reizi dodas Laikam līdzi  

Mīļie Tērvetes novada informatīvā izdevuma 
Laikam līdzi lasītāji – Augstkalnē, Dzeguzēnos, 
Bukaišos, Klūnās, Kroņaucē, Tērvetē, Zelmeņos, 
kā arī citos novados, kur lasītājus mūsu izdevums 
ir uzrunājis ar savu saturu gan papīra formātā, gan 
elektroniski!

Ir pienācis mirklis, kad ir interesanti atskatīties 
uz Laikam līdzi ceļu pie saviem lasītājiem, jo šis 
simtais izdevums ir pēdējais savā pastāvēšanas 
vēsturē. Netieši pats nosaukums reiz izvēlēts tik 
zīmīgs, ka laikam līdzi esam gājuši gan izdevuma 
saturā, gan notikumos. Arī šodien jādodas līdzi 
pārmaiņu laikam, jo šī brīža notikumi diktē izde-
vumam citus noteikumus.

Stāsts sākās 2001. gada maijā, kad ceļu pie sav-
iem lasītājiem uzsāka Tērvetes pagasta padomes 
informatīvais izdevums Laikam līdzi Nr. 1. Pirms 
tā iespiešanas Dobele tipogrāfijā, tika izsludināts 
konkurss par izdevuma nosaukumu. Piedāvātie 
varianti – Vēstis… Ziņas…Biļetens…Info lapa…, 
bet tādi ir daudzviet. Tad izskan viedoklis – Mēs 
taču ar šo izdevumu, stāstot par notikumiem, ejam 
laikam līdzi vai arī līdzi laikam. Šo domu savulaik 
piedāvāja Andra Šafare, ko arī vienmēr esmu 
dēvējusi par izdevuma nosaukuma autori. Un tā 
jau teju 20 gadus Laikam līdzi ceļo pie saviem uz-
ticamajiem lasītājiem.

2002. gada decembrī izdevums pārtop par 
Tērvetes novada informatīvo izdevumu, laika rats 
nedaudz pamaina atbildīgos par izdevumu. Šobrīd 
saku lielu paldies Dainai Strapcānei un Andrim 
Vēverim, kas uz neilgu laiku pārņēma avīzītes 
veidošanu. Viss turpinājās vien 2009. gadā, kad 
man bija iespēja uzrunāt Tērvetes novada domi, lai 
pēc pārtraukuma izdevums tomēr iznāktu. Gāja 
laiks … Diemžēl nācās uzrunāt iedzīvotājus, kas 
anketēšanas rezultātā viennozīmīgi norādīja uz iz-
devuma nepieciešamību. Pateicoties aptaujai, tikai 
2013. gada februārī sadarbībā ar Jelgavas tipogrāfiju 
sāka iznākt atjaunotais izdevums Laikam līdzi 
Nr. 1, kas avīzītes iznākšanas vēsturē no 2001. gada 
ir 61. izdevums pēc kārtas. Toreiz lepni pirmajā 
lappusē rakstīju virsrakstu Laikam līdzi atgriežas 
pie lasītājiem. Un tā astoņus gadus katru mēnesi 
mēs nepārtraukti turpinājām tikties Jūsmājās. 

No šodienas skatu punkta visi apkopotie infor-
matīvie izdevumi ir kļuvuši par unikālu vērtību – 
par Tērvetes novada vēsturi. Šādi izdevuma krāju-
mi ir divi – viens Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
krājumu nodaļā, otrs manos lietišķajos vākos.

Paldies pašvaldībai, kas uzticēja man šī izde-
vuma satura veidošanu! Nav lielāka prieka kā 
dzirdēt ne vienu vien lasītāju sakām: “Ja es izlasu 
Laikam līdzi, es visu zinu.” Protams, jo mēs 
rakstām par gandrīz visu notiekošo Tērvetes 
novadā – kas un kur notiek, cik liels finansējums 
izlietots, kādi dokumenti un attīstības plāni 
apstiprināti, labiekārtošanas darbi un projekti 
īstenoti, rakstām par kultūras un sporta 
pasākumiem, par jaunām tradīcijām, par Domē 
pieņemtajiem lēmumiem, par notiekošo skolās un 
Tērvetes novada iestādēs, par mūsu viesiem un 
pašu pieredzes apmaiņu.

Tas ir lielas komandas darbs un šodien katrs 
vairāk kā nekad ir pelnījis no manis un izdevuma 
lasītājiem LIELU PALDIES!

No Laikam līdzi lappusēm Jūs uzrunāja:
	� Dace Reinika par novada attīstību un labi 

padarītajiem darbiem, 
	� Māris Berlands izpilddirektora ziņojumos 

visus darbus un finansējumus darīja ikvienam 
zināmus,

	� Ineta Strazdiņa veidoja kultūras afišas un 
stāstus par kultūras pasākumiem,

	� Linda Karloviča par sporta aktivitātēm,
	� Dace Vācere un Sandra Latiša par projektu 

īstenošanu,
	� Daiga Freidenfelde un Ingvilda Žukovska par 

aktualitātēm sociālajā jomā,
	� Linda Mierlauka par attīstības plānošanu un 

sadarbību ar partneriem Vācijā,
	� Monta Mantrova par uzņēmējdarbību un 

karjeras izglītību skolās,
	� Ieva Krūmiņa par notikumiem un sasniegumi-

em Augstkalnes skolā,
	� Maija Klāsupa par daudzveidīgo projektu 

īstenošanu Annas Brigaderes pamatskolā un 
pirmsskolas grupas “Sprīdītis” audzinātājas 
labprāt dalījās ar daudzveidīgo pasākumu 
norisi mazuļiem,

	� Ilona Līduma par tūrisma jomu un dalību 
tūrisma izstādēs, 

	� Lilita Kauste un Ruta Freidenfelde par noti-
kumiem un skaitļiem LVM dabas parkā 
Tērvetē,

	� Signe Vintere stāstīja par norisēm SACiņā,
	� Jānis Kozuliņš sniedza Pašvaldības policijas 

ziņas,
	� Es, Inita Roze, rakstīju par to, ko citi vēl nebija 

pastāstījuši. 
Izdevumam par fotogrāfijām rūpējās – 

Dzintra Sirsone, Anda Sirsone, Jānis Švītiņš, arī 
Dace Reinika dalījās ar savu arhīvu. Šai laikā arī es 
iemācījos fotografēt.

Lai izdevums nokļūtu līdz lasītājiem viņiem 
pieejamā vietā, vienmēr rūpējās šoferi Aldis 
Laizāns, Oskars Andrušāns, Zigurds Krauze. 

Paldies par avīžu skaitīšanu un dalīšanu 
Silvijai Krūmiņai, Jeļenai Belovai, Regīnai 
Aļeksejenko, Argīnai Berlandei, Ivaram 
Ručevskim, kā arī brīvas gribas “avīžniekiem”.

Vislielākais PALDIES maniem burvīgajiem 
sadarbības partneriem Jelgavas tipogrāfijā, viņi 
man kā atbildīgajai par izdevumu sniedza lielu daļu 
no avīzītes veidošanas darba prieka un gandarījuma.

Lūk, vēl viena komanda, kas nopietni strādā, 
lai izdevums būtu vizuāli pievilcīgs un laikus 
nonāktu līdz saviem lasītājiem.

Izdevuma Laikam līdzi maketētāja Santa 
Lipšāne. Cilvēks – profesionālis, kas veido avīzītes 
vizuālo tēlu, kas, saskaņojot gala redakciju, tele-
foniski spēj nolasīt manas vēlmes un reizēm 
saprasties bez vārdiem. Viņa, strādājot ar mūsu 
avīzītes tekstiem un fotografijām, ir visu šo laiku 
priecājusies līdzi par notiekošo Tērvetes novadā. 

Projektu vadītājs Jelgavas tipogrāfijā Arvis 
Kronbergs, kas atbild par mūsu izdevuma maketa 
nodošanu iespiešanai un savlaicīgu nodošanu 
tērvetniekiem. Pateicoties Arvim, ne vienu vien 
iespieddarbu esam apsteiguši drukas mašīnā, jo 
tērvetniekiem avīzīte jāsaņem laikus. Viņa 
biežākais teiciens – Darīsim ko varēsim, kā zvaig-
znes sastāsies.

PALDIES ikvienam, ar ko esam kopā 
strādājuši! PALDIES mani uzticamie lasītāji! 
Sirsnīgas bija mūsu telefonsarunas un ik mēnesi 
bija neviltots atkal satikšanās prieks! PALDIES ka-
trai vietai, kur izvietojām izdevumu, lai tas ērtāk 
un ātrāk nokļūtu pie lasītājiem!

Atbildīgā par izdevumu
Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

            
Šobrīd plānojam, ka jūlija mēnesī varētu iznākt 

Dobeles novada informatīvā lapa bijušajā Tērvetes 
novada administratīvajā teritorijā, lai iedzīvotājiem 
sniegtu informāciju par Tērvetes novada domes 
pēdējā sēdē pieņemtajiem lēmumiem, par tām 
izmaiņām, kas mūs skars turpmāk.

Tātad vēl reizi UZ TIKŠANOS jūlija otrajā 
pusē!   

Izvēle ir izdarīta! 
2021. gada 5. jūnijā noslēdzās pašvaldību 

vēlēšanas, kas šoreiz  notiek jaunajās robežās, 
ieviešot novadu reformu, kas paredz 119 
pašvaldību vietā Latvijā izveidot 43 vietvaras. 

Vēlēšanas gan notika 40 vēlēšanu apgabalos, jo 
septembrī tās  notiks Rēzeknes novadā un 
Varakļānu novadā. Savukārt Rīgas pašvaldībā 
vēlēšanas šogad nenotiks, jo Dome tika ievēlēta 
ārkārtas vēlēšanās pērn  un turpinās strādāt līdz 
2025. gada vēlēšanām.  

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem uz 5. 
jūniju Latvijā bija reģistrēti 964  339 balsstiesīgie 
iedzīvotāji, no kuriem kā nobalsojušie reģistrēti ti-
kai 327 950 jeb 34,01%. Masu mediji vēsta, ka 
pēdējo divdesmit gadu laikā, tikko aizvadītās 
pašvaldību vēlēšanas bijušas ar viszemāko vēlētāju 
aktivitāti.

Pēc CVK mājas lapas datiem:
Zemgale
Balsstiesīgie: 209 508, Nobalsojušie: 65 418 (31,22%)
Kurzeme
Balsstiesīgie: 183 830 Nobalsojušie: 57 984 (31,54%)
Latgale
Balsstiesīgie: 175 878, Nobalsojušie 59 892 (34,05%)
Vidzeme
Balsstiesīgie: 395 123, Nobalsojušie: 144  656 (36,61%)

DOBELES NOVADĀ (Auces, Dobeles un 
Tērvetes novados)

Balsstiesīgie: 22 299, Nobalsojušie: 7065 
(31,68%)

Kāda ir bijusi vēlētāju aktivitāte Tērvetes no-
vada vēlēšanu iecirkņos…
 � Tērvetes pagasta pārvaldē (Kroņaucē) – 272 

vēlētāji
 � Novada domē (Zelmeņos) – 270 vēlētāji
 � Bērnudārzā (Augstkalnē) – 201 vēlētājs
 � Bukaišu tautas namā (Bukaišos) – 135 vēlētāji

Vēlos atgādināt, ka šie skaitļi nebūt nenorāda, 
kāda ir bijusi Tērvetes novada iedzīvotāju 
aktivitāte, jo balsot bija iespēja jebkurā no 23 
vēlēšanu iecirkņiem Auces, Dobeles vai Tērvetes 
novadā.

VĒLĒŠANU   REZULTĀTI   DOBELES   
NOVADĀ

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas 
informācija, “Latvijas Zemnieku savienība” iegu-
vusi 44,19% balsu. Otro vietu vēlēšanās ieguvusi 
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” ar 18,32% balsīm, seko 
politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” ar 
16,08% balsīm, “Jaunā vienotība” ieguvusi 11,04% 
balsu, bet politiskā partija “Par cilvēcīgu Latviju” 
jeb “KPV LV” ieguva 5,2% balsu.

Iekļūšanai novada domē nepieciešamo 5% 
balsu robežu nepārvarēja “Jaunā konservatīvā par-
tija”, kas ieguva 4,25% balsu.   

MĪKLU  MARATONS  SVIN  JĀŅUS 
Latviešu tautas ticējumos jāievieto iztrūkstošie 

vārdi. Atminējumā – vārds, kas izveidojas 
iekrāsotajos lauciņos. Atminējumu jāsūta uz 
tel. 26413219. 

Ar šo mīklu maratons noslēdzas. Paldies vi-
siem maratona dalībniekiem par atsaucību! Starp 
tiem, kas atminēja visas mīklas, veiksim izlozi un 
Tērvetes novada k/n Facebook lapā paziņosim 
veiksmīgāko dalībnieku – balvas ieguvēju.

HORIZONTĀLI
1. Tīrumu pret raganām un burvjiem nosargā, tos 
apspraužot ar ........ meijām.
2. Jāņa dienā jālec pāri ugunskuram, tad ........ neēd 
odi.
3. Jāņu dienā meitas mazgājas kviešu rasā , no tā 
viņām baltas ..... 
4. Jāņu naktī jāizrauj papardes 
sakne un ...... gareniski. Kā vārds 
tur stāv rakstīts, tas būs nākošais 
brūtgāns. 
5. Ja Jāņa vakarā ieliek padusē ..... 
un tura līdz nākošiem Jāņiem, tad 
no tās izšķiļas pūķis.
9. Jāņu naktī plikam jāskrien 
apkārt   .....  laukiem, tad labība 
labāk aug.
13. Jāņu ugunskurs jākur kalna 
galā, tad Dieviņš ugunskura pelnos 
......  kaisa.

VERTIKĀLI
6. Ja ........ vakarā pīlādzi ačgārniski pa sētu vazā, 
tad nenāk zagļi mājā.
7. Pa Jāņu nakti varot dabūt velnu redzēt, ja ...... 
stāvot vārtu starpā.
8. Līgo vakaru kaimiņienēm vajag runāt, tad 
neesot jāstrīdas visu ..... .
10. Jāņu vakarā uz durvīm esot jāvelk krusti, lai 
mošķi un ....... nevar tikt klāt.
11. Kad Jāņa rītā bez saules iet uz ...... mazgāties, 
tad paliek skaists.
12. Lai pieburtu puisi, jāatrod jāņtārpiņš un jāieliek 
iecerētajam puisim ........, tad viņš būrēju iemīlēs.   

 
Ineta Strazdiņa, Tērvetes novada kultūras nama 

Kultūras pasākumu organizatore 

Dobeles novada domē IEVĒLĒTIE  DEPUTĀTI (pēc uzvārda alfabēta secībā)

Vārds, uzvārds Kandidātu saraksts Kārtas nr. 
sarakstā Plusi Svītro-

jumi Balsis Vietas 
nr.

Ģirts Ante 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 15 462 245 3 336 3

Kristīne Briede 4. Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība” 9 209 123 1 221 3

Māris Feldmanis 5. Politiskā partija “KPV LV” 20 67 25 409 1

Edgars Gaigalis 3. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 511 62 1 742 1

Ivars Gorskis 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 13 388 273 3 234 8
Gints Kaminskis 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 2 1 271 230 4 160 1

Linda Karloviča 3. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 3 254 78 1 469 3

Edgars Laimiņš 1. Jaunā VIENOTĪBA 1 238 62 955 1
Aldis Lerhs 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 22 440 284 3 275 5
Sintija Liekniņa 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 5 399 305 3 213 9

Ainārs Meiers 3. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 2 282 84 1 491 2

Sanita Olševska 1. Jaunā VIENOTĪBA 3 112 92 799 2

Andris Podvinskis 4. Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība” 12 202 110 1 227 2

Viesturs Reinfelds 4. Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība” 1 297 160 1 272 1

Dace Reinika 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 3 779 447 3 451 2
Guntis Safranovičs 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 4 432 314 3 237 7
Andrejs Spridzāns 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 1 863 721 3 261 6

Ivars Stanga 3. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 12 191 70 1 414 4

Indra Špela 2. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 10 465 270 3 314 4

Informāciju pēc CVK mājas lapas apkopoja Inita Roze,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 


